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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 
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ΟΡΕΒΑ ΟΥΝΙᾺ 



Ἔτι. 

ΤΥΡΙΘ ΜΟΟΌΕῚ ΕἸ ΘΟΟΙΟΒΌΜ, 
ΥἹΑΊΑ ΠΑΕΡΕ, Ν᾽ ο0. 



ΤΟΥ ΕΝ ΔΙΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΑΣΙΛΕΙΟΥ., 
ΑΡΧΙΒΠΙΣΚΟΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΒΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΘΤΕΙ 

ΒΆΘΙΠΠΠ 
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ΝΕ, Οὐὐὲ Εὖ ΝΟΜΙΝῈ ΟἸΚΟΟΜΕΕΒΌΝΤΟΚΝ,, 

ΑΙ Μ55. ΘΟΡΙΘΕΒ ΟΘΑΤΙΙΘΆΝΟΒ, ΥΑΤΙΟΛΝΟΒ, ΕΠΟΒΕΝΤΙΝΟΒ ΕἸ ΑΝΟΙΠΙΟΟΒ, ΝΕΈΟΝΟΝ ΑΡ ΑΝΤΙΟΙΟΠΕΒ ἘΡΙΤΊΟΝΕΒ 

ΘΑΒΤΙΘΑΤΛ, ΝΌΝΤΙΒ ΑΟΌΤᾺ : ΝΟΥᾺ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝΕ,, ΟΕΙΤΙΟΙΒ ΡΝΕΒΑΤΙΟΝΙΒυΒ, ΝΟΤΙΒ, Υ̓ΑΠΙΙ5. ΠΕΟΘΤΙΌΝΙΗΙ5 

1 ΌΒΤΠΑΤΑ,, ΝΟΥ͂Ὰ ΒΑΝΟΤΙ ΒΟΘΤΟΠΙΒ ΥΙΤᾺ ἘΤ ΘΟΡΙΟΒΙΒΘΙΝΙΒ. ΙΝΡΙΟΙΒΌΝΒ ΤΟΟΌΡΙΕΤΑΤΑ. 

ΟΡΕΚᾺ ΕΤ 5τύριο ον ΠΠΠΤΑΝΙ ΟΛΆΝΙΕΕΒ, 
Ῥυοϑ υίουὶ οἱ ΜΟηΔΟμὶ ΒΟηθαἸοιπὶ, 6 Οοπρνθραιίίοπο 5. Μαιεὶ. 

------“.-, Ὁ 

ΕΒΙΤΙΟ ΡΑΒΙΒΙΝΑ ΑΥ̓ΤΕΑ. ΕΜΕΝΌΘΑΤΑ ΤΊ ΑΥΟΤΑ. 
---- 

ΤΟΜ5 5ΕῸῦνΝ 5. τ». 15 

ΡΑΒΙΘΠ5, 
ἌΡΕΙ ΟΛΥΜΝΕ ΤΆΤ, ΒΙΒΙΙΟΡΟΙΑ5, 

ΥἹΑ ΡΟΤ-ΠΕ-ΕΕΠΟΒΑΙΝΤΟΒΌΠΡΙΟΙ, Νῇ ὅς 

Μ. αζα. ΧΧΧΙΧ. 
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ΡΕΆΖΒΑΤΙΟ. 

ἵ. Ἐονίαθϑο πα] χη} δϑί ᾿πουἰἤται σΘΠῚι8, Ζιαὶ "8815 ΠΟΟΙΙΘυ πὶ ΒΟΠΪ5 5[1.1115, {ιιδιι δου τιν {αὶ 

γοτὰ βαποίογιιμι Ῥαίΐντμη βουϊρία οἴμπὶ [Ἀ]515 τηϊβοιιθυθ. Ὁποῦ επῖην τηα]α μη οἱ ΟἹ πὶ παία βἰπί, οἱ 
Πιοά δ παϑοδηΐιι", ΠΘΠ10, πὶ ΠῸΠ ΟΠ ΏΪΏΟ ὙΘΥιμαι ΘοΟ  Θϑἰαβεοδγτι τι 15 511, ἱρπογαῖ. Ποριιαΐα 

ὈΒδουχαπίαν,, [ἀαπίατ τπουα]}1α, ᾿ἰδίουϊα γαο]αΐῖ, Τυδάϊεῖο ρουταγθαίαν, δὲ, αὶ σουθο ἀἴοδμι, 5ὶ 

5616] ἀριιἃ βᾷποίοβ Ῥαίγϑϑ σϑησίηα οἴη Δα] (θυ ] Ἶβ οομ απ ἀαηίτιν, ομγηϊα ᾿ῃ (οι: 56 σοη απ] πὸ- 

(6558 6ϑΐ. 
9. Ἐ͵π5, φυσᾷ ἀἰχὶ, τηα]}} ΓνΘιιθμίϊονα βυμΐ Θχθιηρ]α, {ιιᾶιη τοί ΑἸ {πιὰ γΘίθυ 6 Οριιβ 5ἰ:. [ἢ χπ6- 

πιουΐαπι (πη θ γΘ Όοα 0 ἱπιριιἀδητίαι ΑΡΟΙ]Π παν βίαγιιπι δὲ Τα γοϊα που ιιηι , (πὶ οἴμ 5ι1ιἃ ΡῸ 

5 ΠΟΘῚῚ5 ἃς συ Δ 5 58 ΠΟΙΟΓΙΙ} ῬΔΕΥ ΜΠ 50.118 ῬΥΟΙη τα] ραββθηΐ, [ἴα ἰοίδιη Ἰη[δϑίαυτιπί Εςο] βίαι, 

αἱ Θ᾽ αβημηοα] γα] πτ5 σΟΔ] Θβο ΓῈ ἃ Β8 Πανὶ πϑοάπμ ροίαουῖζ. Ναμπι Πποαϊθαι ἰαπία οϑί ἀἸββθηβιο ἴῃ- 

ἴον δια αἸτο5 46 «ον ᾶπι 5. Ἰρίοσιατ διιοίογθ, τα 8] 4115 δαΐ τηᾶρηὶ {ΠΠ1π|8 ΑἸΠαπαϑὶὶ ΕΡίβοορὶ 
ΑἸοχαπάνϊπὶ αὶ 7 }11 βιαπιταὶ Ῥομειβοῖβ,ααΐ ἀτορου Τ᾽ βαιιπηδειγρὶ ὑθϑι πο τ ΑἸ χα α ργοίοναί, 

δίδει δι 4185, Ζαὶ ἀϊοαπί ποὴ Αἰ μα παβίσπν, ποι δα] τυπη, ποι Οσθρονίπιμι (411 ἀἸχΊ556, 564 ΑΡΟ]]1- 
ΠΔΥ τα Π, οἰ] τ15. ΟἸἾπι ΟΡτιβοι ἃ 4ιιδ 441} 511}}}}}}15 1}}15 1115 51 Π4016 {Ἰ θυιία 5βιαηΐ, {το [Δ ἰΠ1πι5 5ἴτη- 

Ῥ]ϊοῖονο5 ἵπὶ Θυτόυθιι ᾿ῃἀπισςογεπίατν. 56, αὐ ππιπο 46 ΑροΙ παν β(]5 εὐ Ἐπ γο υϊδηῖβ ἰδσθαιη, τι]- 
γε υ86 ἀἰοδπι ᾿πητιπηθτὰ ἱποομπηῃιοάα δοάδιι {10 οχ [ομΐδ ἤτιχ 556. ὙἸάθαβ ν 6] ουι ἀ1{1551 105 ΥἱΓῸ 5 » 

«πο ἴπ δ᾽ αϑπηο ἢ! ΠΡ γῸ5 Βα ΒΡ τ1105 ᾿ποϊ ἀθυῖηΐ, “πον 5 ροίϊιι5 ρου  θΠῖγθ, {ᾶπι 4τ|0 γο παηΐ, 605-- 

ἀοιηχαθ, ἱπίθυθα ἀπαη 50 Ριμ) δἰ 18 15568 568 Δ ΙΓ πίτι, Δ} 60 58 ρῖτι5. {ιατη ἸΟὨρ ββίμηθ Ἀθ6586. 
Οὐοά 885 αἰϊψφια πο δηΕ 1551 Π105 οἵ ΘΥΑΥ 551Π1105 5ΟΓΙΡΙΟΥΘ5 ΓΘΙῚΙΠῚ ΟΓΑΥ 55] ΠΑ ΓΊΙἢ} [Θϑί65 ΔΙ Πουὶ, 

δὲ ἐδπΊθη 58] γ5 αἰζθηίϊτ5 σοπϑι ἀθυθίιν, οι] ηῖ5 δὲ Γθοθ ἢ ΕἸ5511}}} οἱ ἈΠ] ΘΟ 5511} (ΘΕ ΠΟ 111 Ριο- 

ἴονταν. “Εἰϑὶ δυιΐθι. 111 {ια51 ᾿165 πΘμλ] πὶ ῬΘΡΘτοὶζ - [ἀπ ης ΠΘβοῖο “αοιηοάο οομίϊρις, τι Βαϑὶ- 
Τῖπι5 Ῥ6}115 δὰ ἴῃ τὸ {πιᾶπι 4Π}] βαποῦϊ Ῥαΐγοβ ἀοοθρίιιϑ 51{. [τὰ δῃϊηι γϑγὰ 6] 115 βουϊρία ρου] ϑοθη αν 
[ΑἸ5ὶ5, αι, πἰϑὶ ]1ὰ 810 4}115 ἀρ θην ἀἸβιϊ πριν, ΘΥΓΔ ΠῚ ΟςοΑ510 Ῥαβϑίιη ἰθρ θη θιι5 οὔδγαίαν., 

8. Βεῖο φαϊάθι γἱγοβ «οο Ἰβδιπο5 «πιο τι5 ΔΌΠΙ ΠΟ 865 1}}15. ἴῃς 60 ΘρΤΟΡ απ ΟΡΘΓΔΠῚ ΡΟϑι 586, 
αὖ ἀρ Ξαποίοβ Ῥαίγ 65 δι ποθγὰ 0 Δ] ΓΘ. Π15. 5ΘΟΘ ΠΟ ΘΠ 11, ΘΟΩΊΙΒ 8:χοοθϑϑι1 ΓΘΠῚ δ᾽ 55ῖ556, αἵ 
γΈ 115 ῬΘῚ 56 ΟἸ 50 τ 15511115 πα ΧΊ]ᾶγη [πο 6} αἰ(α] θυ] : 5641 (Δ Π6 ἢ δὶ 4115. τοι ἀΠΠἸσομίον 
Ἔχρθμάθυα γοϊϑί, ρυϑοϑίαμο, ποη ἀθίογα 1}}1 τ}0] 588 θχθγοθαῖ. ΤΊ Πα} 5816 ἈΥ τι ΘΠἴπι}}, ἴῃ φαοά 
ΘΙ Π65. ΟἸΠ6 5(π ἴτιη οΟΠ γα τ , ΟἸλΠη ΤῸ5 ΟΠ Π 1 σΥΔΥ 551 Π|ὰ ἀσαίαν. ΗῸς Διιίθ}} ΠἸ 1115 ΠΟΙῚ 

ἴῃ Φαθηϊο 16 ΘοηγθηΪΐ, 564 ἴῃ δι Δ ῃππμλ!η 00 5 πὶ πι1}10 Ῥυθνῖο ἡ Ἰοῖο 48 σοθιιβ ἡι41- 

(οἴ. ὙΘγιτη Ραουμ δδί ἰπθο Ὑἰγίτι5. ΑἸ ΘμΪηι ἴπ ΟΥ̓ Εἰς. ἀἰθριυιδ ]ομ ]γι15. ΒΘ νυ οῸ5 δαμΐ, 
Φαϊθα5. π1}}} Ῥγοθθίτυ" ΘΟΙΊΙΠῚ 5, {1185 οδοίθυ ΡυΟ απ ; 4111 Ἰπ ]σοπίίουθθ, {αῖ] 15 ᾿πάϊἸβοιὶ- 

τϊηαΐτη Ρἰαοθαπί «αουπη αι ἃ γα]θὸ τϑοθρία δαηΐ. ΕΠ ΠΌ5 116 ῬΘοοαΓΘ , ΠΘΠΙΟ 5, ορίποι;, 4ΠΠΠ|-- 
το] ταν : 86 τι] Πιδρῖθ ῬΘοσθηῖ, 11 γ᾽ ἀοριιηΐ. Τηΐοσθα ΘρῸ, 4] 60, «πο ΔΉ ΡΙΘχιιβ. βι1}, 
51} ΘΘΉ ΘΙ 6] ἀ5η10 11 αιιοοϑίἸΟη.68 Οὐ ἰ0ὰ5 ἀρ ζαγ 6 ΘΟΡΟΥ 7 [Π] 6 γ6 αι 46 η} θα μι βθηςθη ἴλη ριὸ- 
Ῥοπᾶπι, 56εἰ [ἴα ἴδιιθι, ταὶ ΡΙΌΡΥΘ πη ἡ Ἰοθηι, 86 θυ ττουτιι ΠππαἸοἴτιπι Θχϑρθοίθη δα ἡπα]- 
οδπάπηιν. [{ὰ Ἰρίταν δῃἰπηδίτιβ τοι ἀροτ βου. 

Ὁ ΓΟ δαίς Ἰεραβ, Ἰθοῖον, τοΐαπι πᾶπο Ῥυίαϊξ πο, δὲ οἰιπὶ 51 Π6}}}5 (αὐ ΑΥ̓ΠΟΥῚΪ ἀββου  ἰ5 σομ ο ας {πιῶ πιο} 

Μαγᾶπιβ ἴπ οαρῖξο αἰ εἴπηο Δ ̓ζτ βαπιοιὶ Βαβ}}11, ἴῃ ἔγοπῖο γο] απ ἴπ15 ΓΟ γ ΕΠ. Τλτοπι Πᾶπο γον ουθη ἄοσιπὶ Ῥαΐχιιην 

Βεποά οι! πουιῖπὶ αἸΣῚ ΠΟ ΓΟ ΠΟΘ ὙΠ ΘΟ οδ΄, ΠῸῸ 6556 Ροίοϑβῇ. [ἃ Γαπίππι τη ῃ ΘΠητ5, 6 οροστη βαποῖὶ Βα ΠΠ 

αὐθεντία (ἀανπουίαπι αυτά οπὴ αἰμῖ5, ΝΜΙαναμτιπι ἀπο πὶ θάνιαπι («.] 1550, ] 

ΤΟΝ. 11. 
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2. 

ΗΠ ΡΕΑΈΡΑΤΙΟ. 

ΦΊῚ. }ὲὲ Οεαίίοιο φορά ἐπ σογμμῖμτη. 

4. ΝαΠα οϑὲ ἀἰββθηβῖο ἰμίον οὐ το. (6 Οναιίομθ ρυῖμλα ᾽ δογαμίιιι. Πτθαῖμ ἴάμ δἰ θραιιθ 

ἐδ, τἀθπτι6. ΒΆΒΙΠ1ο ἀἴρμα, αἰ οἱ οὐμαίταμα. σα οι} 15. (ἸΡιιαίαιν : 564. (6 Οναίίοπθ βθοιμα ποι 

ἀπ πα ΟἸμ αἶα Πα Ἰοῖτι Θϑῖ. Ὑ 11 ἀοοιιδδιαὶ ΤΙΠΘΩοητἶπ5. οὐ Παριπτ5 θᾶμι Πα θθηΐ ῬγῸ γ6]Ὸ 
Ῥθα5}Π} (θαι : ἃ 4α Πτι5 ἀἸββθηεῖ Ἰὐγνᾶβηητιβ, οὐτπι5 για Ππθο διιῖ ἴῃ Ερ᾿βίοϊα δὰ δοδηηθιι (]ιο- 
Ἰουιιμι : ΤΡοςίογον ἰκουιί αι γι ]ιῖ ποτὶ υἱάφειν" Βαςὶ ϊ, ὁ οα σε αϊοσὶ οἰ ρίατη 5656 ααἰ ρῥγίοΥὶ 5 (ΡΉῚτι-- 

ζαιίονιοηι δογοοτῖς. Ε φιιίά θη τιον ρει στιαῖο, οἱ σιιὶς εἰϊνογϑτίηι δθηίαί ; αΡϑ ΓΤ ἐαπιοτι ΘΥιἰϊ{ 05. 

δὲ ργορῖτι5 «ἀπιονονῖτιί οτος, πιθιρ δϑηοηϊαν διευοΥρίιγ05. τοῦ σθπτι5 Θαϑγοϊ αἰϊοτιῖς, ἀξ 60-- 

σιωγν ἤποος ποτὶ ΡΡΌΡΟ, πιιὶ ποίδα αὸ ἀἰθβ θη ΘΓ αν! α διιηυγ  ΟΤ ἐηὶ ΟἸΤΌΓΙεπι {ἰ{πεἰτς οὐιγιιάπεπ! οΥΡὶ. 

Οὐοά ΤΙΠομΙοιλ 5. αἰΐ, νἸἀθυὶ Ἰγαϑιθιη ροβίουϊονθιι (6 δογαηϊο Ἰιοι Πα ἢ ΟΠ Ο}» ἃἸϊαπι οατι- 

58} ἢ ΒΡ 115 ῬΟϑ115565, 4πιᾶ μι «οε] ἴῃ Πλ}{15 οὐ ῬΥΪια σΟΠβοηταΐ, ογΘ ἢ Ροίοβί Τύγαϑιηὶ Θρὶ- 
βίο! πι ποθὴ ᾿ορ᾽586. ΝΑῚ ΟΧ 6]115. γ θυ} 15 ρα οοπῃβίας Θαλ Οὐ ΓΙ ΟΠ 6} 60 ΠΟΙΉΪΠ6 510] βιιβρθοίδηι 
νἰϑᾶμ [Ἐ͵556., {πο ἃ ῥυου β οἰδραμεῖα. αἴχιιο [οϑε νἸαΐο ἀδροποτοῖ - ἰὴ 4110 διιηῖ, πὶ ψΘυμ}} [ἃ-- 
θαν, Ποῖ ΟἸ ΔἾ ΠΟ ἃ γΟΙῸ ἀ 6556 μαῖο. Οποΐ αὐάϊ ᾿ΓΠ]ομ πο ἶπ5, ροβιθυϊουθι νὰ πὸ ΘΟΠΟΙΟΏ ΘΙ. 

οἰζατὶ ἃ Φοαπιιο Τθατηάβοθηο οἵ 10 ἔπι Πγιιῖο, 4 ποι οϑί ἴα], πα ᾿ρ511|5 βθπ θη τίαπι τα] τι} Π0- 

ἤνηιοί, οααμν δ Δα] θυ ἃ βου ρία πὰ ΠΟΥ ΠῚ ΥἸΓΟΥΊΜ πομλἶ 6 ἃ} ἀη  Ζιι15. ΒΟΥ Ρ οΥθτι8. ΠΟ Τα]Ὸ 

οἰτανὶ ν᾽ ἀθανηῖι5. Προ οὐαὶ πο. Ὀγον 6 οριιβοιἝτη ᾿Θρϑιθιι, ἀμ ππδἀνουα αἰϊὰ ΟΧχ Ῥυμα γα ΟΠ 6 

δασηΐα 6580. ἃ]ὰ Θχ δχ δαάθι ἰμἰζαΐα : ροβίθυϊουθηι ποι] αν ποῖ ἸὨΘ]οραπίθηι “αὶ θπι 6580, 
564 ρυϊμιαμι οἰ οσαμ ἰσβι παι : αλἰγᾶ μι ἀπδηνίαι ἀἸοθ μα] οορίαμπι ἴῃ Ῥυῖμα ΟΥ̓Δ(ΙΟ 6. ΤΘΡΟΥῚ, 

«πῶ ἴῃ βθοισπία λα] πλϊ μοι" οϑί, δὲ ὁ παϑηιοαϊ, ταῦ δῖ {πᾶ ταϊῖο απο ᾿χδιλ ] πὶ βυιβρθοίαηι το - 

ἄογο ροβϑὶϊ, δὰ πιᾶχῖθθ, τη60 Ζαϊάοιη [πα ]οῖο, ᾿π46 ποροιὶ ἀοθοαί. Ητως απίθην ἄπιην ἀριι τ το- 
Ραΐανθηι, 60 ᾿πο] μα] θαμὰ τας πᾶπις Οὐ ΑΓ ΙΟΠΘιμ ἰπζθι" ΒΡια τὰ γΘΟΘΉΒΘΥΘΠ : 5664] ΟἸΜΠ ΤΌ ΓΒΙ18 οΟρ  α-- 

τοὴὶ δπιοίονοηι (ομλθ ταν ἴῃ ᾿ὐϑαίϊαμι, {πὶ οἱ ἴρ56 {ιιασίο βθθοι]ο νἱνεθαΐ, οχ θαάθηι 1Π|ἃὰ οοη- 

οἴοπο ποῖ ὨΪΠ}} ὀχ θυ 5856, Πρου θαι. ΟΡρι5. δα ΐμ ἕπτ ἀπτἰΖααιπν ΠΟῈ [Δ ΟἾ}6 τ ϑ] οὶ ἀθογα ἃ ]-- 
ἀν θαν : ΘΟ. χλΐητι8, 4 ῬυΐπλοῸ ἀβροοίαι μι] ἰονῖα 6556. νἹἀουθπίιν, Ζυδο. ΠΙΟΙΌΒΙ8. ΠΟΙΟ 

Ἐαβιητιβ οΠ]θοοναῖ. Ῥοβίχιιαηι (ἀπ θὴ τδι Θά] ἀΠΠΠρ πη ττπι5 οοηϑιἀθνανὶ, ἀπάβάιι Πὰ5 46 16}1ι- 
Πΐο οὐ ΙοΠ65 Ἰμἴοι" 86 ΘομΓ}1, ἔλοῖϊο αὐ] ἀτιοίτις. δύ, τα ῬοΟβιθυουθ αὶ ἴῃς Δα] του 15. ῬΟΠΘΓΘ). 

Ν μι, τι αἰχὶ, ροβίθυϊου ρυΐουο δὲ οἱοραηιία δἰ οορὶα πλα]τ0 ἰπουῖον οϑῖ. Αἴ ἴῃ Πὰς τηθὰ 56η- 
τοητϊα ἙΟὨ ἘΠ Παζαι5. 5111}, Οἴαλλ ΤΠ ΘΙ ἰ πὶ πλα]τα ἰπ βθοιμα Ἰθρὶ, {αουιιῖ 4}1ἃ ΘΧ Ῥυΐϊπηὰ βιιηηῖ8 68- 
βθῃΐ, ἅΠ1ὰ ὁχ ὀαθηι Θχρυθβδὰ : {ποα] ραγιιτὴ δοθγὸ οχιβιανὶ ΟΡ οβιββ νι νἰσα πὶ ΒΑΒΙ]Π τι}, 

οαϊ, απὶ ἰάθιν ἀνραπιθηίαι ΠΝ ᾿πΐοι οοποϊο ἢ τι ἰταοίατο νοΐ, πθὸ γ865. πθὸ νου θᾶ ἀ}}- 
ἀπαμὶ Δοίμπονο. Ἐὰ πὸ 4αϊδρίαπι ἰἃ τοιιθνὸ ἀϊοίαπι [αἶδ56 βαβριοθίτιν, γοἰῖπι ᾿Ιοσαῦ ῥα] Που Ἰηλὰ5 115 

ε (ὸ αταιίανιιι Δοιΐοηθ σοποίομθβ, “πιάγιιι ἴῃ ροβίθυϊουθ ὩΪ}}}} σϑρϑιϊίαν δουιι, απι88 ἢ ῬΥΟΥ 6 

αἀἰοία Ππουαμι. 

ΤΠ. )ὲ Ογαξίονιο ςοριίηνα ἀδοίηια ἐπ Βανίααπι τη αν τ πε. 

ὅ. Ἦδο οταίϊο, ἴθ {πὰ ρυφϑοοπίπην Βανυ]ααιὴ τπᾶυ γνὶδ οσμ πθίμ", Ὀγαν 5 μα] άθηι δϑί, 5 ἰΐα 
δἸοραηβ οἱ οὐπαΐα, ταὖ 6115 ἁπιοίου, ααϊουπηάιιο 116 Γαἰϊΐ, ρυβίδιεἰϑδίπγιααι Ἰοοῖιμ πίθου Οὐαί ον 5 

τ θυ ν ἀθαίαν. Πάθινι ἀαίθιν 1111, 4105 αμΐθα πολιν], ἀοοιἰϑδιταὶ νυνὶ ΤΠ Θηιο μι λπι5 οἱ θιι- 
Ῥΐμτιβ ἄθ θὰ ἀἰδβθηζιιης Ἰηίον 56. ΤΊ ΠΘπομτἶτι5. ᾿ρβάνη {υἰ]αὶς ΔΒ 1110 τπᾶρπο ; Παρίπιβ ΟΠνγδο- 
βίοιιο, 564] ἰΐὰ ἰἀπηθῃ, αἰ 58 115. Πα τιθυὶί ἰχῖββθ, πᾶπο ογαϊοπθηι δα ΟΠ  γβοβίομηὶ ΡΠ γαβ1ηὶ τη Ὶ5 
δοοράοτο, δἰ νου Ἰβιν  πι5. νἸ θυ} ϑαπὶ Πα ἰΐαιη [τιϊ5δ86. Απτϊοο αν. ϑιβρ σαν [ουίαϑβθ ροίθυϊς 4}}- 

415. γ6 ΠῚ} Ῥανγὶ ἸΠΟΠΊΘΩ{ἰ 6556, πθο Πλα]πππὶ δίδει, τὐἰιὶ Δἀβου θαίαι, απ πΐθυααο οὲ ἢο 

αἰρημ5 βιῖ, οἱ οαάθι ἀποίου!αίθ ἀριι οὐ! 05. ρο ]οαΐ : 5864. ποὴ ἴα οϑί. [πᾷ 6 Θμ]} ΟΠ ΠῸ 



ΡΑΆΈΒΑΤΙΟ. ΠῚ 

Ρομάδε αιιορβίϊο ᾿ἰβίουῖοα, 418 ἀἰ᾿ΐοι 501 Υ] ΠῸΠ ΡοίΘδί, δὶ σομϑίθί αἰ αἄξονῖθι ἀοθϑαὶ τος ογα- 

εἶο. Εἰδηΐηι ἱ βθιιδὶ ΒΑβΊΠο {εἰ θαα αν, ΠΟ πβΘ 165 δυϊέ, αὐ ἡπθυῖίο αἰοαίαν υπᾶυέγι Βαν]δανη μου - 

τθὴῖ 51 1558. (οϑανθα (ρραάοεῖα;, οἵ δοάθην ἴοοὸ βερι ει [1556 : 5ὶ Ομ γβοβίομηο, [αϊθπά μι 
ὐὶς βα ποτ ππαυίγγθι ΑΠΕΙΟΟ} 1185 οἱ Ῥαϑϑιιαι ἔπ ͵ 556, οἴ βθραϊίαπ). Εἰ γετο, {πὶ ΤῊ ]θι πο εἴτα πὰ 

βοζαιί!, ἀἰσιιηΐ Ὀδβαίαπι τπαγίγγεμι Βανίδατη (οβαγθα Ὀαρρδάοοϊξ εἴ τπουίσαμη οἴ ἔαπ τα] ίπιτη 
Γαΐϊδδθ. ἤπ}}0 4]}10 ἀυσιτηθηΐο πἰζαπίαν, {πδιι 4αο ΒΑΚ.}1π|5, {αὶ (δοβαγθαθ σΟποϊοῃδίτι8. ἔμ1588 Υ" 
ογθάϊειν", ογατοπεπι ἰὸς ἴρ50 ἴῃ Ιοοο μαΡριθυῖῖ, ἈΡῚ [ον ἰββί πὶ δι! ἔα ἐππγα]τι5 νυ Ἰβεθαΐίαν. Οτιατε 

51 Βαβ1}1} ΠΟ 5ϊζ, ᾿ρβουτιη ΟρΊ ΠΟ οουγυαΐ ἤθοθθ56 δϑὲ, Οποα δυιΐθμι ογα[]ΟΠ]5 Διιοῖου., {1515 
δϑὲ, ῃθο ἴρ50 ἴῃ Ιοςο ςοποϊοπαίι5 5ϊζ, αΌῚ πο! γίι5 τηαυῖγν Βα] Δδ πὴ 5Θρα πι5 Ἰδοεθαῖ, Ἰὰ πορατὶ 

ΟῚ Ροίεβί, πἰἶϑὶ 0 60, αὶ πᾶπο ογδί!οπθιὴ πα Ζαδηὶ ἰθρουῖξ. 1 Θμὶπι ἴῃ δὰ βογιρίπιη ἰπν θηϊς 
Τητ15 ποπ ἰοηϑα ΔΒ ᾿Π|{10; λαμπρὸν χαὶ παρ᾽ ἡμῖν ἤδη τὸν ἀῤῥαδῶνα καρποῦνται, ταῖς παρὰ πάντων Ρα5.139.}. 

ἐνθέοις εὐφημίαις χροτούμενοι, καὶ μυρίους ἐκ τάφων σαγηνεύοντες δήμους. Τοῦτο δὴ τὸ τῷ γενναίῳ τήμε- 
ρον Βαρλαὰμ πεπραγμένον " ἤχησε γὰρ ἣ πολεμικὴ τοῦ μάρτυρος σάλπιγξ, καὶ τοὺς τῆς εὐσεδείας ὁπλίτας, 
ὡς δρᾶτε, συνήγαγεν. ϑρίεπάϊάιπι εἰ ἀρτια τος ἀττ]αϑόπεπι ἡαπι οὐἰπιοπῖ, οιπὶ ἐπέογ ἄϊνίτιας αο-- 

οἰαπιαίίοπος οπετίμεπι ρίατισιε οοἰουτοτείιτ', ροριεζπιηιι6 Γοηιιοτ 55 ἔπετίτι 6 σϑρεϊο μΓὶς σοπιδτοβοπί. 

Το ἔρϑιιπι σάπθ ἐπ ἐογιὶ αὸ σίγετιιο Βαγίααπι μοάϊο βαοίπιπι δδΐ : ἱπδοπιῖῖ ὀπὶ δεἰϊεα Μαγιγ τὶς 

ἐιὖα, εἰ ρίοίαιὶς. τατος, εξ σογηϊὶς, σοπινοσανῖξ ; αι νεῦρα ἴἰὰ ἀρεγία οβίεμάπιπε ἰδης ογαίο- 

Πδιὴ ἶτι 60 ἴοοο μα ἰίδηι [ιιῖ556, ΠῚ σοΥΡιι5 Βα ϑβιμιΐ τπᾶυέγτὶβ Βαυίδαπι Βυιπηδίτπι γαῖ, πἰ ἰὰ 

πΟη Ραΐθιη ργοθαξίοπο ἱπάϊρογα ατιΐ Θχροβι 06. 
6. αὐ ἰρίέαν ΤΙ ]θιομττι5 ορίϊμηθ νἹάθγεί, οἱ Βαβη]ο πεθς οὐαίῖο ΠΟ {ὙἸΡΘ ΘΕ, 5.181} 

ΟΡ ΠΙΟηΘ πΘΟδββαῦῖο ΧὩ γαῖ, ΠΗ} ΟΠ Θουτη., Φ θι15 ῬΓΟΒΠΑΓῚ ροϑϑαῖ 68 ΠῚ 6118 6586. 

Ἐπ ρυϊμασιη. αιυίάθη αἰιγιηαπιὶ Πρίπο., βου! ρίομἶβ θη πιδρὶθ Ρἢγαβὶπὶ ΟΠ ΒΟΒίΟΊῺΙ 
οἴεγα,, 4ιαπὶ ΒΑ51Π1, ἰΐα γεβροπάει, τιΊ ἀρδυίθ βιβῃϊβοθί 56. δἰ Πα βθητῖγα : ἀεϊπάς δά άπ! νἱν 

ἀοοιἰββίμντιβ, ποθὴ 5] Ἰξιυν ΟΠ γγϑοβίομηιμ Ὀἷ5 46 ππῸ δἰ βοάθιη ϑᾶποίο βθυπηοηθπι ΠᾶΡθογθ. Εἰ ΓΕσΡΙ: 5. 

4υοα πομπι}]ο5. πιαρὶβ πιόνεγε ροίοβϑί, αἷΐ βᾶπιὶ ογαίίοπθηι [πὶ Ρυϊάθπι Δἀβουιρίδηι ἔιῖϑϑα Βα - Ἧς 
5110, οἴαπη 6Ἶτι5. πομπιΐηθ οἰζείαν ἴῃ ΟΟπΟΙ ΠΟ βαρίϊηο, δἰάθμιαα {αν οἵ ἃ δοᾶππα Πδμια- 

806ῃ0, εἰ ἃ Νειδρῃναβία. Οτιοά ρονεϊηδὶ φαϊάθμι 44 5: πα ποῖ 511}1, αὶ ἀἸβογθρδηζίαμ, ἀρραι- 

τηθηίαπι, {πο ἵπ46 ρειίαν., γα} ἀἸβιλτι 6556) ΠΘΙηΟ, Ορίπου, ἴῃ βοΙα ταν : 564 φιοά δἰπαὶ 

δα δυοιογι(αΐθιη Τοαπ 5 Παιηάβοθηὶ οἱ Νθιαργαβίδθ, αὰξ Οὐποῖ 1 βθρίϊμηϊ, φα θοῦ Ῥάι]ο ᾿π- 
τηδηΐον ΠΟΥΪζ δ] πιο! ἐδβιμοπία (8114 πο 6556, αἴ εχ 115 αἰ χαϊα οδγίο Θομο πα] ροβϑιῖ. Νας 
πιᾶρῖβ, τα τ] φαϊάθηι νἀοίαν, γαϊεῖ ἰὰ ἀνραπιθπίαμι, φιοα ἐχ οοηϑαθιπἴη6 ΟΠ γβοβίομηϊ ρει ἡ 
αἰχίμηι5, Ομ οαϑ115 Πγ 1 5θρ6 τιπδ Π] χογὶβ οοσαϑίοπθηι ρυθοθθαπί. ΕΤΡῸ ἴῃ 60 σαγ60 ταὶ γεὺ- 

τἰζαν, τι οςογίο, φαιδπέυμη ἴῃ δ] αβιηοαϊ τῈ 5. ΒΘ. ροίεβί, ἃ ΠΟθῚ5 σΟΡ ΠΟβοδία τ{} 1115 ΡΠ Ρα511ὴ οἵ 

ΤΠΟΓΘΠῚ πᾶρὶβ βαρίαὶ μθθο ογδίϊο, Βδβι π6, ἀῃ ΟΠ γγβοβίοιηϊ : φαοὰ πππο ΠΟΡῚ5 δχϑηηϊπαπεῖπι 

ῬΙΟΡΟΙίΠηι5. 
7. Ἠδος ογδίϊο οἴλμ Ὀγαυἰββι μηδ 51ϊ, δἰ!αιια β᾽ τ} 4] π15 αὰὰξ ἀἰβογερδῃι:θ 51}}} γθϑιϊρῖα ἴῃ θὰ 

᾿πνθηῖνα ΟΠ ΟΠ πντιπι δὶ : Ἔχροσῖαν ἴδπῖθη, δὶ {πᾶ μα ἴσαγα ροββίμν. ΒΘρθυῖο δαιΐθπι γ6} ἴρ80 
Ἰῃλεἴο, {πι8 ἠμτἶτο τηαρ5 ἴῃ ΟΠ γγϑοβίοιηπιπι οὐ επϊαπί, {πάη ἴῃ Βαβι] πα. ταν Θηΐπ ἰ6ρῸ 1|8, 

οὐχέτι θρήνοις τοὺς τῶν ἁγίων δορυφοροῦμεν θανάτους, ἀλλ᾽ ἐνθέοις χορείαις τοῖς ἐχείνων ἐπορχούμεθα τά-- Ρας.130... 

φοις,.. λαμπρὸν καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἤδη τὸν ἀῤῥαδῶνα καρποῦνται, ταῖς παρὰ πάντων ἐνθέοις εὐφημίαις χρο- 

τούμενοι, χαὶ μυρίους ἐκ τάφων σαγηνεύοντες δήμους : δοπ απιρίϊιις δ'αποίοτιπι ππογίετα ἰαηιεπίϊς ργο- 

δϑητεϊπει', 564 ἐγ ριαϊϊς εἰν τὶς οἴσοιπα ἐἰϊοτγιιπι σορμίοιτα οποτεας ἀμιοίπειδ.... 5ρίεπάϊάι οἰ 
ἀρ πος ἀγγ]ιαϑοτιθπι ἤαπι οὐ εἰτιοπεὶ ; οτεπι ἐπίογ αϊνίτιας ασοϊαπιαίίοτιος οπιτιίμι ρίαιεδιε εεἰ εὐτεν:- 

ἐκ, Ῥοριεπεπιητιε [γεηιιοτιεϊ σοὶ πιμτα 6 σθριϊοτὶς σοπατόσετιέ, ἁπάῖγα νἱάθονρ ΟΠπγγϑβοβίομηιαμη 48] ἴῃ 

115. ογαιομῖθι15, 41ιὰ5 46 βδποι 5 πηαν γί θιι5. ΒΑΡ, ραβϑίτν 46 δουτιι 5ΘΡΆ]Ο 5 ἰοααϊίαν. ΕἾ15 
τεὶ [γεψιθηείονα βιαπί δχθιηρὶα ἀρὰ (Ππ γβοβίοιπιιπι, {δι τ ΔἸ 4τια γθίδυτθ πθο6588 5ϊ.. ὕοπ-- 

ἔτ, οσπι ΠρΕν ἰαρθεὶπι ΒΆ5}}}1 46 βᾶποιῖβ ταν γγ 15 ΡΠ ΎΥΙοα5. ΟΥΔΙΙΟΠ 65, ΔΙ γᾶν 6 ῬΟ556 
Ῥαΐο, πιιβάιιαμι ἴῃ 115 (16 χα υ γ γι τη ἔπτη 1115 πιθμτ!οπθμ αἰΐαπι ἤοτὶ. Ν ες ἰοηρα Πα] τι5 τοὶ απιε- 

ῥεπαὰ οαιιδὰ εϑί. Νοίαμι δϑὲ θη ΐμηι δ᾽ αβπιοαϊ σϑρείογα γα θπ ἰ55ῖπηα [1556 Ἀπ ΘΟ 186 : απ: γὰ- 
εἵονὰ ογδηΐ (ϑαγθ Οαρραάοεοῖςο. Ἐογίαϑϑα ἰενα υἱάθθιτιν ααοα δάάαμι, ἁἀάθγο ἰάπιθη πὸπ Ρἱ-- 

Α 



ἷν ΡΆΔΕΛΤΙΟ. 

Αριμ Βαν1]. σοῖι, Πα νἱἀο]ιοοι, ψαοα ἰμ Ἰὰς οοποίομο ἰορίίαν, χαὶ ὡς ἔλεγε τῶν πιστῶν ὃ Δεσπότης" Ὁ πι- 
θυ Ἐ30. δὲ 
ἴδαπι αν 

ΓΎΡΝ 

στεύων εἷς ἐμέ, οἰς. Εἰ φιιοπια ποίει {οἴζμι Τ)ουεΐτιι5 αἰοναι., (αὶ ον θά ι ἴῃ τπ6, δἴο..» ΡΟ  τι5 νἹ- 

ἀουὶ ΟἹ γϑοβίοῃὶ 6556, Ζιιαμ Βα51111. Ναμὰ δἱ 1101 ΒΘ νυ Πρυανγαμ οἰ δ η5 ΟΠ ιν Ὑβοβίοιηιδ, Βιμ  ]ολ γου- 

Ῥούαιι οεἰσοιοηθηὰ δά θοῦ, αὶ νιάονο Πἰοθὶ ἴῃ δα ογαῖοπθ, {πᾶπὶ 46 τπᾶγίγγο δα] πὸ Πα 11. ᾽ : Υ 
, " Τοπι 2. ». ΕἾτι5 πῶς βαηΐ νευθα, χαὶ ἵνα μάθητε, ὅτι τὰ φύσει φορτιχκὰ καὶ ἀφόρητα, ταῦτα τῇ ἐλπίδι τῶν μελ- Ρ ᾽ ι τ) τα) Ἷ 

6η3 α. 
2. Οον».ἡ. 
17. 

ΥΙ, 

Τ.2.} 526, 

Ρᾳς. 527. 

»" παΐ να: 

Ῥεαὶ, η8. 
τι, 

Ἔ.2.}.651 

ἃ. 

λόντων χοῦφα χαὶ ῥᾷστα γίνεται, ἀκούσατε τοῦ πρωτοστάτου τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, λέγοντος, Τὸ γὰρ πα- 

ραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως χαθ᾽ ὑπερόολὴν εἰς ὑπερθδολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν. “41:- 

{ιιδ τιῦ ἐπ οἰ Πραις ὁα, “τ παίισα 5ια βτανῖα σιτιί οἱ ἱπιοἰογατιία, 506 “ιιιγοότιιι ἰενία γϑάαϊ αὸ 

᾿αοϊτνια, ρει [δοίτιι ἰαζίτανι ᾿οτιογιιη, αὐ 6, ιὶ εἰἰοῖ! . Τὰ δαῖμι φαοαά ἴῃ Ῥραβθητὶ οϑὲ πιομηθπ- 

τὰπϑαμα οἱ [ον (Πρ α]αιϊομὶβ ποβίγϑο, βιιρτα ποάπαιηι ἴῃ ΒΒ] ]ταΐ6 είθυμ τιμὴ δ] ου ἴδ Ρομπήτι5 ορο- 
γαΐίαν πο} 15. Εἰ νογο ποῖαυὶ ροϊοϑί, ϑουρίανδηι τίγοαιιθ ἸοοῸ ῬῈῚ ῬΟυ ΡΠ ϑιὴ οἰίαυ!. ΝΟ Θπηὶ 

5 Ρ]Π1οἰίον ἀἸοίιι οδῖ, καὶ ὡς ἔλεγεν ὃ Δεσπότης, οἱ φιικοπιαάπιοάιιπι Τ)οπιΐπιις αἰοναι., 564, χαὶ 

ὡς ἔλεγε τῶν πιστῶν ὃ Δεσπότης, εἴ φιιθηιαεἰηιοείιτη, {ἰο τινι 7) οπιΐτιιις αἰοίναι. Τλανϑιιβ ποῖ 5:0 }1-- 

οἶον ἀϊοίαιη οϑί, ἀχούσατε τοῦ Κυρίου λέγοντος, αἰιαἶτ6 ])οπιϊτιιτι, φιιὶ εἰϊοῖτ, 56 ςορίοβιαβ. ἀχού- 
σατε τοῦ πρωτοστάτου τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, λέγοντος, ατιαϊ{θ ἰαἰζιεηι δοποτιιπι ΡΓω[εοίμι, αὶ εἰϊ-- 

εἶτ. ἸθΑβ.Π1πι5 ἀπαίθιη, σα 6 ΘουΙρύαν!5 Πα (οδιϊπιοιΐα αἰουτ, πυπ ιιατηι, ἀιοα 5οῖαμ}, 5.1.1} 

νου θοναμι οἰγοιϊτοπο αἰϊίπν. ΕΥρῸ σομ τογοῦβα πῶς ογδίϊο ροίϊπ5. αὐ θιθ πα οϑί Ομ γϑβοβίοιηο, 
4] δἰ ϊοαθὶ, ταὶ οχ ἀἸοιῖβ οοπϑίαϊ, οἰνουμ! αι ομο ἰπ οἰϊαμ α Θουιρίαγα τιϑ118 6ϑί. 

8. Οτανίτι5 ἐβί {πο βαχαϊζαν. Μομονο ἜυδῸ ἤπιγαῦ ἀμ α}1 ]1ὰ ἀἸοοπ αὶ [ον πλυ]α τα 15 ἀο] θοϊανὶ 
ΟἸιυγϑοβίοιμτιην, 4ιαμ Θὰ, {πιὰ ἀὰΐ γΘ}0Ὸ φιλοσοφεῖν, ἃ ψΟΥθῸ φιλοσοφίας ἰῃ ἙΘ] νι 415 τπανίγ- 
αἰθαιβ αὐταν. Ῥεοίδονγαπη Πος ἰοοο αἰ ϊάϊια Θχθι ρα, 6χ Φαϊθιι5 46. οδοίθυ!β Πα Ἰοα] ροβϑὶΐς : 866 51 
«εἷς Ρδι 5656 τη Θχρϑυϊεὶ γοϊθί, π 110 ποροίίο ἰο 6 οὶ ανα ἱπγθηῖΐτα ροίουϊζ, οαπὶ 1 Ἰοιθ μα ὶ 
σθητιβ Ῥαββίηι ἴῃ 115, 4185 αἰχὶ, ΟἸ  γβοβίομιι οοποϊ θη τι5. ΔΙ σαι ἱπγθηϊαίαιν, ΟΠ γβοβίοιηὶ 
Ἰδίταν πος 5αηῦ γοῦθα ὁ Οοποίομα ἴῃ παν γ θαι Γμιοϊαμαι, συνιδὼν γὰρ ἐκεῖνος, ὅτι πάσης τιμωρίας 
χαὶ χολάσεως εἴδους χατεγέλασε, καὶ .... οὔτε εἰς χρημνοὺς ῥίψας, οὔτε εἰς θηρίων ὀδόντας ἐμαλὼν ἴσχυσε 

περιγενέσθαι τὴς τοῦ ἁγίου φιλοσοφίας, οἰο. ““πηιαάνογίοπι5. ἐπῖπι 116, οπιπθ σιρρίϊοίογιιπι αο ρῶπα- 
γιίηὶ βόπιι5 αὖ 60 ἀθγίσιίτη {μἰ556., 5θητι6, πιθητι6 οἰίπὶ ἱπ ρτιδοὶρι εἶα ργογθοῖςςθι, τιθήιι6 οι ἤΈγα- 

γηι οὐ δοϊςδοῖ ἀοπιΐνιις, σαποιὶ ρ]ιἸοςορ]ιΐατι δι ρόγαγῈ ροζιι556, δἴος. 1δὰ αι Ῥγοχίθηθ 56 αιῖται 
Ραρὶπα Θχθη ρα {γῖα βαρ ρθ άπ ιαθ1ι. ΤΠπτιπν 115. σου 15 ΘΧΡΓΘβϑιιμι , τὸν δὲ ἅγιον τοῦτον ὑποσχελί- 
σας οὖκ ἴσχυσεν, οὐδὲ περιεγένετο τῆς φιλοσοφίας ἣ κόλασις, λτίτιο ΦΤῸ δατιοίτι σρρί ατιίαγ ποτὶ μο-- 

{εεἴϊ, πιθητιθ ῥ]ιϊ]οςορ]ιίατα σιιρρίϊοίμιτι υἱοὶξ. Τὰ αἸΐονο ἰτὰ ΟἸιν γϑοϑίομμιιβ. Ἰοαυίίαιν, ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ 
χαὶ βαρδάρῳ χώρᾳ τοσαύτην ἐπεδείξαντο φιλοσοφίαν, ἐπὶ ἐόγΓα αἰΐόπια ἀἋ ϑαγϑαγα τορίοιιο ἰαπίαπι ρ]ιῖ- 
Ἰοφορἠΐατι οκἱοπάογιτιῖ. Τὰ του] 5ἰς Ἰθριταν, εἰ τοίνυν οἱ αἰχμάλωτοι, καὶ δοῦλοι, καὶ νέοι πρὸ τῆς 
χάριτος τοσαύτην ἐπεδείξαντο φιλοσοφίαν, εἴα. δὲ 690 σαριἰνὶ, δογνὶ, αο Πιρόπος απίθ ἰσβοπι στα 
ἰαπίαηι ρ]ιϊ]οςορ]ιίαπι ργιδ 56 ἐμογιί, εἰς. Ν᾽ ες 5] πτϊο ρυωιθυθιιάταν, θαπι ᾿ΟπιΘ μα] γα] Ομ θὰ 

τιβάπι8 60 Ρ]δουιῖβϑο ΟΠ γβοβίομιο, ταῦ οἴιμὴ [λ}1158 ΟΥα τ] Οἢἶθ. ἸΠ]110 5δοναηι Θουρίαν πηι οἰϊαγοί, Θὰ 
8115 510. 10] δεΐμ ᾿ΐα βουϊρίσμν ᾿ἱπγ θη ϊηητι5, ὃ περὶ τοῦ πλούτου τούτου φιλοσοφήσας εἰπὼν, ὅτι Οὐ 

συγχαταδήσεται αὐτῷ ἣ δόξα αὐτοῦ ὀπίσω αὐτοῦ. Οἰεὶ [6 αἰνὶεἰὶς ἰδεῖς ρ]ιϊ]οσορ]απάο ἀϊαῖι,, Νοα 46- 

βοθη δι οἴ 60 δ]ουϊα 6115 ροϑί διιηι. Ἐπ οχ θὰ “πόα ογαϊϊομθ, {πὰ (ΒΥ βοβίοιητιβ ΟΠ] Ἰτ1} 

51} πιαντγγῖιηι ἰατ165 ΠΟ] ΘὈγανὶζ, 6] 115 παι αἰχὶ τοὶ θχθιηρὶα αἰ ααοῖ τοίθγγο ΠΠ06ς. Ττὰ ρίζαν 
᾿Ἰοχαϊίαν Ρυϑοβίδη ἰββίμηιιβ Θγαΐου πο ἰοηρα ἃ} ἰμἰτο, μὴ γάρ μοι τὴν βάρδαρον αὐτῶν φωνὴν ἴδης, 

ἀλλὰ τὴν φιλοσοφοῦσαν αὐτῶν διάνοιαν. ΝΝ᾽οἰϊ ἐπῖηι ϑαγϑαγαπι ἱρϑόγιηι ἰἰπριίαπι ὁρθοί α16, 56εἰ ατιϊπλιιτηι 

Ρας.652.ο. ἔρδογιηι μι οσορ]ιῖα Φαοιιίεηι. ΔἸϊφααηῖο ροβί Ἰθρὶταν μος πλ0 40 : λόγῳ γὰρ τὰ τοιαῦτα φιλοσοφεῖν 

Ῥὰς 657.4 

οὐδὲν δύσχολον, ὃ δὲ μάρτυς, εἰς. ΔΛ ψιιρρε αἰ [Π]οἰϊὸ “νον δὶς Πιος ραοῖο ρλϊοδορ]ιατὶ, αἱ πανί 71. οἰς. 

5.0 ἤπθηὶ Πα] 15 σΟΠΟΙ ΟΙΪ5. ΤΘρΡΘυ ταν οἱ ]1π|5 Ιοου5 {πὶ οὐ 1088 δα σθὴὶ ἴδοιτ. Εὅϑὲ ἁπιίθηι 6]115- 
- ΕῚ [} “νυ ΕῚ -" “- ΩΝ - 

. ΠΟΙ : ἀνάλισχε εἰς δέον, ὅταν ἔχης, ἵν ὅταν ἀφαιρεθῆς, διπλοῦν ἔχης τὸ χέρδος, τόν τε ἐχ τῆς. ἀρίστης δα- 

πάνης ἀποχείμενόν σοι μισθὸν, καὶ τὴν ἐκ τῆς ὑπεροψίας ἐγγινομένην φιλοσοφίαν εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀπουσίας 

αὐτῶν χρησμεύουσαν. Αἰ αροπάθ {ϊ|ας5 ἵτι τ 5 τι τος, εἰτινι δι ρροίτετεῖ, τι σαιπὶ ἐνορία ζιογῖτιῖ,, ἀπρίθα 

“νὰ χιιαϑίτι5 οὐ νϑηΐαῖ, ἔτιπιὶ οὗ ραταίαπι εἰδὶ τηογοοίίοηι, σιιοιῖ δας ορίζ16 Θαροπογὶ5. ἐπι οὗ ἀο- 

ψιυίδίμαηι ὁ ὀάγίαη. σον θηιίτ μι] οςορ]ιαπι οἱ μαιἰοπιίαηι, φιί {{ϊ {πιὰ ΘΥΤῚ τιδιεῖ, οι αἰ ὶς ζπ6- 



ΡΕΈΡΑΤΙΟ. ν 

τς εἰοδε{πε{π|5. Ἐὰϊ φαομ αι ϑιιδοορία 681 αἀἰφραίαι!ο, ἰχθῦς παν γε 15. οατιϑα [θαυ ]αδιη, αἰ Ἰθ μα} ΠΟμ 
γνἱάοθίαν ΔἸ Φαϊὰ ργοίδεγα ὁχ δὰ ογαίίομθ, 4πᾶπὶ (6 [ον ἰβϑίπο 110 αἰ ῃ]θία ΟΠ γβοβίομιιβ Πα]. 
Ῥρίααμα ἰρίταν ὁσοανγιιηῦ ἤδοο γοῦθα, ἀλγῶν δὲ καὶ πάσχων, τὴν τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων ἐν σώ- Τ.3.».685. 
ματι θνητῷ φιλοσοφίαν ἐνεδείκνυτο. δε ἀοΐεπς ας ραίϊοπι5, ἱπεογροτδαάγιιπι οἱτεμζιτπ, ἐπι τποτ αὶ οοτ-- 

ῬΟΓΘ ρ οφτορ]ιίαπι ΡΓ 56 ἔεγοναι. εὶπάο οἔονι 56 {Ππ4, εἰ δὲ ἐπὶ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης ταῦτα ἀπη- Ρας.686.. 

γόρευτο, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς χάριτος, ἔνθα πλείων ἣ φιλοσοφία. Ομοά «οἱ ἤδο νοἴοτὶς ΓΓεσίαπιεπὶ ἰθηι- 

Ρότγέ ργο]ιδ ον απίιιν, πιεῖ το πιασὶς ἔοπιρογ σγαϊϊ, τπὐὶ πιά] ἐδὲ ρ]ϊϊοσορζῖα. Τηΐον οροίονα συ ϑ] πη 

Ἰεραπίαν φιθι ΟΠ γβοβίοιμητιϑ ΒΟΓΙΡΒ1 Ὁ [ἢ 5{Ὑ6 ΠῚ 155} Π105 ΠΙΔΥΓΥΤῈ5 Β Ομδ Πτιπὶ δὲ {π]Π]|Δ Πα], ᾿ἴ6 ΠῚ ΞΕ δΣ 
4 Ἰάθμ βου ρϑίι ἴῃ Βοαίαπι Π)νοβιάθι εἰ ἴῃ ΝΔο μα θοβ : φαΐθιι5 ἵπ ογα οἰ θτι5 Ῥγθβίαγα ἀιιβ1 ΠΏ εἰ 671. ΕΣ 

γϑρθγίμμ ἰνὶ (θϑεϊ που α πλα]α, 4αῖθ15. φαοα ΕἰχῚ ταϊγιῆοθ. οοπβνμπιθίαν. Νοα ράγαμι 4αοήτια Ρ 668. της. 
ΟΒευγϑβοβίομιο ρίαςοι ργαίογιιπι σοι ραγαίῖο ἴῃ δἰ σα οδτίοπα τοὶ δ γαία ἂς Ἰποηάα. Ἐχοιηρία 4}1- δλ τοῦς ἐν 
«υοΐ, αὐ φαϊά αι. οσοιγγεῖ, 5} 1οἴδηι. [ἰὰ ἰρῖταν ΟΠ γβοβίομηιβ ᾿οιπαΐτι5. δϑῖ ἴῃ {ιιδάδμι ογᾶ-- Ὑ11: 
ἴοη6, 41ιᾶ ΟἸΠ65 β5ἰπλι! τηδυΐγτο5 ἰαάαί,, ἀλλὰ κήποις ἐνδιατρῖψαι βούλει, χαὶ λειμῶσι χαὶ παραδεί-- Τ.5.Ρ.670. 

σοις ; ΤἜγιεπι Θτῖτηι ὍΘΓῸ ἵπὶ πογιἰς υογδατγὶ οιρὶδ, ἐπὶ ρΓαῖὶς δὲ υἱγίἀατιὶς ῬΝες ἴἴα ταα]ῖο ᾿ηἴτα διιη, ἢ 

4πθμι αἰχὶ, Ἰοοιιπὶ 5ῖς τα γϑι15 ἰθρίταν, οὕτως ἀεὶ ἀπὸ τῶν μαρτύρων ἐπανίωμεν, ἀπὸ μύρων πνευματι- 1ἴΔοπι ἃ. 
χῶν͵ ἀπὸ λειμώνων οὐρανίων, εἴς. 7ὦ 5 λα ρ6Γ ἃ πιαγί γγίθιις τὸν ἐγ ἐαπιιι", αὖν πτυστιοτ ες ἐριγιἐμαϊῖϑιις, ἃ 

οαἰοεείδιι5 ργαιῖ5, εἴς. Ῥίβοονα Πἰσοῖ, ταῦ πιοπαϊ, ΘΧχ δὰ ΘΟποῖοπο, ἀπ 46 βαποιϊββίμιο τπᾶγίγγο Ἀο- 

ΒᾶΠ0 Παθιία 6ϑί, σεσία πὶ φαοάάδηιν ἀἸοθ πὶ ρθη 5 ΡαυΖαδμ [τη] ὰτα ΟΠ γβϑοβίομιο [1556 - σὰτ- 
5115 6Χ δδθπι ἰθοα ΠῚ ῬΓΟΠΊΔΙη, 410 ΡγΌΡαΓὶ ροϑϑὶς θᾶπι, 46 {ἃ πῆς ρίζαν, αἰσθπαὶ [ουτ πὰ 
Ἰρϑὶ 4ποαια ποῖ ρδυιη Ρ]δοιιῖ558. Εἰα5 δαίΐαμι Πθρο βϑιιπΐ νεῦρα, χαὶ ὥσπερ ἐν ἱερᾷ πομπῇ χο- Τ.2.Ρ. διή 
ρεύοντες, χαὶ ἐν λειμῶνι παίζοντες χλοερῷ, οὕτω τὰς τιμωρίας ἕχαστος ἥρπαζεν. Εἰ συεἶμε ἐπ Ξαογα ροπιραῦ 

οἰνογοα5 ΠΣ εἰ ἴτι υἱγιαϊ ργαῖο ἱμάεπῖος, ἰία αττὶρίοὺαξ τιτιιιδη δι ογμοϊαί 5. Ἀἀ ἰάθη οοπ- 

δυμιδηάιιπι ἰουν! ροβϑιιπί 8 ἰδσαηίαν ἀρ ΟΠ γϑοβίοιητιμ ἴπ δὰ {8} 8} ΟἰζΑΥ Πητι5 
ςοποῖοηθ, πὶ ν᾽ 46] 1σθὺ οπη πἰθτι5 βί πα! βαποί5 ργαοοπίπηι {ὙἸ θιϊξ ογαΐου. ορίϊπλιι5. 51. απιίθμι 1ο- 

αυϊίαν, οὐχ οὕτω λειμῶνές εἰσι τερπνοὶ, ῥόδα χαὶ ἴα παρεχόμενοι τοῖς θεωμένοις, ὡς μαρτύρων τάφοι. Τ.2.0.651. 
οπ ἴα πος ργαία ἀεϊδοίατιί, επιπι γοσας υἱοϊαςιτι6 ἐρεοίαπαας σμρρεαϊίαιι!, αο πιαγίγτιίπι ἐμπιεῖῖ, ἢ" 

Ἐχ 4υϊθὰβ Ομ μῖθιι5, Ορὶποι, Ραμα σοηβίαί ρυῖπ5 φαϊάθην ἀἸσθ μα] Ῥ'Θ 115 6] 5 1041] 6556, αὐ Βα}ΠΠ}0 
110 πιᾶρ 5 ἀο]δοίαίιιβ 51 ΟΠ τ γβοβίομητιιβ, βοϑβίθγτι5 γθγο. ἰηΐθυ δὰ Ἰοψιιθ πα] σϑηθγὰ σγθοθηβοιὶ 46- 
δ 8, 4188 5ῖ ποη ἰΐα ΟΠ" γϑοβίομιο διηἶοα. ἐϑϑεπί τ ΠΠπ4 ρυῖτ!5, αἴ οἱ ἰάθη πη] τ Ζαοαι6 μ]α- 
ἐογθηΐ. Ηϊπς ρΡαίεί γα αἰεὶ 5οΠ {τι}, 41105 4115 ΟὈ] οίαυὶ. τσ δ μὶπὴ γθοθη5 βἰπὴ ἃ ἰθοίΐομθ ρᾶπο- 
δυγιοαστιπι Βά51}}11 ογαιϊ τιν, αἰ τ πασθ παῖ ὶ ̓ἴσθυα ἀν σον, {Ππ4 Ἰοφαθη αὶ ρθππι5, {πὸ δαΐ γος 
Βπι φιλοσοφεῖν, ἀξ γοχ φιλοσοφία ραϑδίτη ἃ (ΟΠ  γβοβίοιο δἰ μθίιν δα ν᾽ γαΐθην τπαγίγγιιηι 5:5 ]- 
Ποδπάδπι, ἰρϑιη ἰΔπηθη Πιιβάιιαμι ἴῃ 1ϊ5, {ιὰ5 αἴχ], ΒΑ51} ογα ΟΠ θτι5 ᾿πνθπῖνὶ. Ὑ ΘΠ πὶ Ἰδσαηίαν 
Ῥαπορυνίοσθ 1185 οΥα ΟΠ 65, 41ὰ5 46 σ]ου οβιβϑιιἷβ φαϊ Βαβάδμν παν  θιι5 Πα θαϊς ΥἿΓ ΒΕ 1115 
ΑΒ Πἴπ|5, αὐ παρ. Ἰη 6] Πρ αΐαιν γθυ πὶ 6856 φαοά ἀἶχὶ, Ὑ τἀϊτητι5 φαοάιιθ ΟΠ γβοβίομγαι ΠΒ6η-- 
ἴοι π{Ὶ ρνυαΐουιην. σοι ραγαίίοη δά ἱπάϊοαπάδιη τϑῖ σιαίδῃῃ ; δἰ ἰδ Ὁ δαϊη, “άπ ἁί(]}, 

οὐυβᾶμι, ἀϑβθυθγα πίον ἀἴσθγα ΡΟ556 νἱάθου, π181} (16 ἀρὰ Βαβι αι τ τ ΡΟΥΙΓῚ πὶ 115 ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ θ115, [π᾿ 
4αΙθτι5 ἴρ58 Ρυεθο αγα [ον Εἰββι πιστὰ ἀγα τ ἤδη τηαυίγνιιη [ἀοπονα {Π{{ογ]5 ργοά 1. πο δἰϊδμι 
Ἰπῶς Ὀνίου οοπιραγαίῖο, {τι 5αι15 ΟΠ γβοβίοιηο υτιἀερθαΐ, Βαβι Πα ἴδην ῬάγαΠ ἙΟΠ ΠΟΥ, 

τιῦ ᾿ρβιιμὴ π6 ἴῃ 4115 σαϊάθην 5115 γα ΟΠ τι5. Θὰ πιβιιτ [1556 Ῥαΐθηι. Ψαγὴ γοάθαιτιβ δα οοπίτο- 
γνϑύϑατη Ογα ΟΠ}, δὲ ν᾽ ἀθαηλι5 π|θυ 6] 115 511 Ἰθριτἰλιι5 ραγθπβ., Βαβι πιθπ., ἀπ ΟΠ  γϑοϑβίοιητιβ. 
ΤΠ πίοι ΤΟ ιιθμ αἱ σθητι5, φαοά ΟΠ γβοβίομιο απ [Ἀτη  ΠἸαγ 6 6558 οδίθπαϊ, {πὸ ἰδιθη [θαβι-- 
Ἰϊπ5 ἴῃ. Ἰαιι απ 5 τπαγιγυῖθτι5. Πιιβ τᾶ πὶ τιϑι15. [556 σοι ρου ταν, ἴῃ δα, (6 ψιὰ ρίαν, ογαίΙοΠ6 

τιβιιθατὶ ΔηΠδἰγεγίο. [πὶ ἰρϑὰ δηΐπι ἰΐὰ βουιρίπιη ἰοσίίαν, διασχαπτόμεναι πλευραὶ δεδαπάνηντο, Ἀριὰ Βα::}. 
ἀλλ᾽ ἣ τοῦ φρονήματος ἤνθει φιλοσοφία. Ῥογἤοσ5α Ἰαίογα αὐδιιπιεδαπίιιτ: σθ πιοπίϊς Ρ ϊοσορλια 6{1ο- «' 1.2.0. 139. 

τοναῖ. Θιτα τον σοι ρανϑίϊο 114 Ῥυαίουιιμηι, αι ΟΠ γβοβίοιημο πο ἱπρταΐα ογαΐ, δ 'ρβα 4 16 
ἴῃ ρα, 46 48 πιιηο ΟΠ ΤΟΥ βῖα δϑί, ογαίϊοπο ἃ {πο} 106 σου πὶ ροίαβί. ϑεὰ ᾿ρϑιπ διιοίουθιη , 

4αἰβα4α}5 οϑί, αάϊνε ρυωβίας, 81. Ἰρίταν Ἰοχαϊίαγ : χολαστήριον ξύλον ὡς σωτήριον ἀσπαζόμενος, χλεί-- Αρυᾶ Βαει!. 
σμᾶσι δεσμωτηρίων ὡς λειμῶσι τερπόμενος. διρρἠ οὶ Πρπίπι οἶκε φαἰμίαγο οσοιϊαῦαίπι", σεριὶς σαγ- Ὁ. Υ15.». 
φογμηὶ οοῖι ργαίῖς αατιμοναί. (Λαοηηοίο οὐσο Βαβι Πο, οὐππ 46 ππᾶγίνγο θαυ λαμ βου πόποι ΠαΡοτοῖ, 
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γϑηϊΐ ἴῃ πιδη θη αἰ 4] θαι ἸοιΘμ1 δ θη ον ] 115, 4 15. ππιϑατια ἢ ἰἢς σΘΥ 15. ἂς ἐπ αι15 
5815 ΟΥ̓Δ ΓΙΟΠ 118. τι5115. [ϊδ56. ᾿ην θαϊίαν 7 ΝΌΠΠα Ιοηρ6 ῬγΟ ΑΙ τι5 δϑῖ οοη γον ουϑθ Πα} 118 ογαςῖο- 
1.15. γΘυα μη ἀο ᾿Θρἐἰπγταμν Ῥαγδηΐθι 6588. ΟΠ  γβοβίοημι, 411 115, 45 αἰχὶ, ἀϊοθη αὶ [Ὀγην}15 ὰ-- 
Δ} }Π1  ἸΘ ν᾽ τι] 5ο]ουοι ἢ Πδης ογαί!οπθιι ᾿ΟΠ δ ἸΟΥ ΘΙ. 6558 ῬΡΘΙ ΟΡ σθαι, [ἃ 5ἱ θϑβεΐ, βο ρὶτι5, Ορί μου", 

{πη ψΘΥ πατὴ φιλοσοφεῖν, (πππ Ῥ Γαΐου τα ΠΟΙ ΡᾶγαΙϊΟ 1ἢ δὰ Θσοαγγθρδ ; 5 116 τηδρ]5 1π|6 Πρ υθίαν 
ἴρβᾶμι ΟΠ γβοβίοιο {00 ἀθθουθ. Ασοθάϊε δἴϊαμι, {πο ΒΑ. Π1πι5 ἴῃ Ῥαπ σΎΥ οἷβ 5115 Οὐ ΟΠ 115 
ΒΘΙΠΊΡΘΙ τἰαίιμ" νοοθ ἀνὴρ δὰ ἴρ505 ᾿ηᾶυίγνοβ, 4π|05 ἰαιιάαί, ᾿παἸοα πη 405 : ΟΠ" γβοβίοιητι5 Ὑ6ΓῸ ἴῃ 115 
41|ὰ5 οἰΐαν! ογαι θη θθιι5. οὐ ἴῃ 4] ιβάδιη 4}115 πυπηαιαν θάηὶ νοθθιη πος 5681 ὈδαΓΡαί. Ἐχ 

4πο ἔτν αὖ χδς οοποῖο ΟΠ γβοβίοπηο ροίϊιι5 {Ἰθιιὶ ἀοἰγθαΐ, φαδιη Βαβ.]1ο. 
9. Ἐπχϑβίαμηϊ, ταῦ οχ ἀἴοι15 ραΐθί, 5θυ 0 Π65 πιο ἴῃ Βαυ]δαπι τηᾶαγίγγθιη. {πὶ ΒΡ ΟΠ θτ5. ῈΠῸ 

σΟΏ ΒΘ 51 Δ βου  θιιαν ΟΠ γβοβίοιμηο : αἸΐθι;, (6 4110 ἀρίτημιβ, ἴῃ οοπ γονθυβίαηι γοοαίπν.. 584, εἰβὶ 
γα 16 [ἈΠΠ01, 8ῖ 4115 ἀτιὰβ [ὰ5 Οὐ αἴ!0 165 ἸῃἴΟ 56 ΘΟ] ραγαγ θυ ϊζ, αν] 5116 δα! 46 πὶ διοίου ΘΠ} 6556 
[4.118 Ἰμ τ Πρ οῖ. Ατιοίον δα, φαϊοσιηαιια 1116 [πἰτ, φαὶ παπς ογατοπθιὴ ργοπα ταν, ομπῖ Ρᾶτι- 
οἷβ γΘυ}} 18 ΘΟΠοΙ οὶ βἰα ει ϊδβοί, Ἀ1}}}} ΑἸ τὰν 510] ῬγΟροβιῖβθα ν᾽ άθίαν, {αμην Θρὶἰοπηθη ααδηηάδι 
ΑἸ του τι5 ΘΟ ΠΟΙΟμἶ5. ἴαοουθ. Ετ γοιὸ «αι ἴῃ Ἰοπρίου! οοποῖοπθ ἐδ ἐηαγ ΥΥΪ σΈΠΘιῈ ΠΑΡ γα 
οὐηπὸ ἰά ἴῃ αἰΐθνα ᾿υον ἴθι ϑαπηι δι  π16 ἀἸοία μι δῖ, δῖος αὐ ἀπ Β ἐὰν] Υἱχ ροϑϑιῖ, φαϊῃ αἰγὶ ιβαι 6 
ΟΥ̓αΓΙΟὨΪ5. πππ1|5. δ Ἰάθν Ῥάγθ 5. 51{. ἔμ0 ποη Θαθηι βο]ιι 5ατητηαί] ΤΘρΟυ πα πίπαν" ᾽ν Ὀυθνιουὶ 
οΟποῖομο : 564 δαάθιῃ οἰϊαην γ θυ) ποπηαιμη σθαι Δ] δ πται", Εἰ αἰ θὰ ἀγα ἃ ΖαΟΥ 5 [Δ ΟἸΠΠπι5 
Θχ᾿βιημαυὶ ροβϑὶῖ, ἀΠΠ!4ὰ Ἰοοα 6χ πίγασιιθ οὐαίϊομθ Ἔχϑουι θαι. [πὰ ἸΟΠΡΊΟΥΙ ἰριταν σΟποίομ δ. 5ὶς 
Ἰεσιίαν : ὁλόκληρον ἐν τῇ δεξιᾷ πυρὰν βαστάζων... «... χαὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς ἐχείνου καχουργίας ἦν, τὸν 

μὴ εὐθέως ἐχ προοιμίων χαλεπὰ προσάγειν τὰ μηχανήματα... ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς μέσον ἀγαγὼν... .. 

Τί τοίνυν ἐστὶ τὸ μηχάνημα; 'Γὴν χεῖρα κελεύσαντες ὑπτίαν ἐχτεῖναι ὑπεράνω τοῦ βωμοῦ, ἐπέθηχαν ἄνθρα-- 

χας χαὶ λιδανωτὸν τῇ χειρὶ ....». ἔμενε γὰρ ὃ μαχάριος Βαρλαὰμ ἀχλινὴ καὶ ἀπερίτρεπτον τηρῶν τὴν 

χεῖρα.... ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀδάμαντος πεπηγυῖα, οὕτως ἀπερίτρεπτος ἔμενεν .... χαὶ οἱ μὲν ἄνθραχες τὸ. μέσον 
τῆς χειρὸς διατρήσαντες ἐξέπιπτον κάτω, ἣ δὲ ἀνδρεία τῆς ψυχῆς οὐ διέπιπτεν. 7πίορταπι ἱπ ἀοχίογα Ρ.γ,- 

τάμι βοβίαπϑβ. ον Θἰθτῖπι ἰιοο ψιιοίιιθ ἡταϊιεϊι ἐἰ1ἰπι5 {μεῖς χιιο ςἰαἰῖηι α ρτϊπιεῖρίο στάνδς πιαολῖπας 

ποῦ αὐπιονογιζ. ... ἐρΓόδοιίπι ἀπέθπι ἐπι ομηι ἐπ τα θάζιηι αὐἰάπαῖςδοί. . .. Ομοάπαπι ἰσίτι' εἰ 
ὁδὶ πιαο]ιπαπιθηίϊηι ἢ (τεππι δι ροτ' ἀγάπει θα θπθγθ πιασειτα διρίπιαπι 555 ςοπῖ, ργσιας οἱ ἔδιις 

τυ απιὶ ἐπιρο "ΘΓ τε... δαί Θπῖηι Βαγίααπι πθὸ ἱπιοϊπιαίατι τιθο ἐπινου σαπὶ τη ατειιτηι ἔθη θηι5 ρ6Γ- 
πιατιὶζ, ... 564 φιιάδὶ θα αὐἰαπιατιία σοπογϑία 655οῖ, πιατιι5 ἔ{ πα ρον αποναὶ ἱπαπιοία. . .. Θὲ ρῥΤιιπ 

φιίάθηι οι ϑοΐαπι πλατιι5 ρΟΓ[ΟΓα55θιῖ, ἀθογοίπι οαἀουαπί, αἱ απίπι βογιἱιο ποπὶ οοποίάεὐαί. 

δὲ ἀὐιΐθην ἴῃ Ὀνθνὶουὶ ογαίϊομθ ἰθριαμίιν, δος δαηΐ : ὃ δὴ τελευταῖον αὐτῷ παρὰ τῶν πολεμούντων 

προσῆχτο μηχάνημα. Βωμὸν γὰρ πρὸς τὴν τῶν δαιμόνων σπονδὴν ἀναχαύσαντες, ἱστᾶσι παρ᾽ αὐτῷ ἀγαγόν-- 

τες τὸν μάρτυρα, χαὶ τῷ βωμῷ τὴν δεξιὰν ὑπτίαν ἐπαιωρῆσαι χελεύσαντες, ὡς χαλχῷ θυσιαστηρίῳ τῇ 

χειρὶ κατεχρήσαντο, λιδανωτὸν αὐτῇ καχούργως ἐνθέντες φλεγόμενον .... Ἢ μὲν γὰρ φλὸξ τὴν χεῖρα διέ- 
τρωγεν, ἔμενε δὲ ἣ χεὶρ ὡς τέφραν τὴν φλόγα βαστάζουσα " οὐχ ἔδωχε τῷ πολεμοῦντι κατὰ τοὺς φυγάδας 

τὰ νῶτα, ἀλλ᾽ ἄτρεπτος εἱστήχει χατὰ φλογὸς ἀριστεύουσα.. ... ἀλλ᾽ ἦν τῆς δεξιᾶς καινή τις τῶν παλαι- 

σμάτων ἣ νίκη, τῆς μὲν φλογὸς διὰ μέσου τῆς χειρὸς ἐχπιπτούσης, τῆς χειρὸς δὲ ἔτι τεταμένης πρὸς πάλην. 

Οιοά μοι θηλῖῖσι ἐΟΥΊΘγιίτεγν Θὲ αὖ ἐπὶ πιϊοὶς αὐἀπιοίμηι ὁεί. Ετοτιῖπι ἰἰδαπιοτι ἀιοπιοτπιῖδιις [αοίισὶ, 

ἤβηόπι αΤῚδ οιπὶ ἐπιροσιςςθτί, αἀ ποίην Μαγιγγοπι ἀτῖθ θμπὶ οἰδίιπί, αἰφιιθ εἰοαίογαπι σρίπαηι 
5ρ6 αἰίατο ργοίθπά ον γιιδοπῖος, πιάπῖὶ υδἶμε Ἔτθα ἀγα αδιιδὶ διιπὶ, ἀγιἰοπιῖθ {{πιτ πὶ θα πιαϊϊρτια 

ἱπροκίίο.. .. Εἰοπῖπι ἤαπιπια φμίάφην πιαπιιηὶ ροΓΓΟσῖ!, οὐ τἀπιετὶ πιατιις ρογπιαηςῖῖ ἢαπιπιαηι 
ψιιαδὶ οἰπιθρθηι ϑϑϑίατιϑ . σιθτὲ εἰ {δγ βτιπὶ δυο νιδτεϊ Ἰατιὶ {ρἰζἱνογιισι ἐπὶ πιόγθηι, σα ἱπιπποία ρ6γ- 

δε σοπίγα ΠΠαιιπιάπε δ νετειιθ εἰϊπιὶ φατε... . Παπιηιάηι ἱπῖοτ οἱ ἀδαῖςογατι τπατ  γτὶς ἱπϑιγιεθῦαίμ 

ἐμεῖα : 54 ἀδχίενα πονάπι φιαπιάαηι ἱποι απιΐπιηι οἱ οἰοτίαπι παϑεναῖ, φιιαπαοιϊάθπι ρὲ τα θάϊαηι 

τὶ ατιιίηι {γιατ ϑιεμῖ Ππιηῖα, τιάτιις αὐ ἰμοΐαιη ρογτί σον αίι. Ἐκ χαϊθιι5 ἰητ6} Πρ ταν ποπ δαιηάθηι 
50 πὴ} 56 6 Ὠ ΓΔ 1} πὶ πὰ] γτ15. Π]β. Οὐ αΓΙΟΠ 115 γΘρθυϊγὶ., 56, αὖ αἰχὶ, θαάθην σουθα ἴῃ αἰνάσιιο 
ΠΟΏ ΠΕΜΠΠΊΙΔ1}) ἸΒΈΙΓΡΑΥῚ. ΝΔμ [18 γοοο8, δεξιὰ, βαστάζων, προσάγειν, ἀγαγὼν, μηχάνημα, κελεύσαντες, 

ὑπτίαν, βωμοῦ, λιδανωτὸν, ἔμενε, μέσον, ἐξέπιπτον, τι ἰπ Ἰομρίονα ἐοποῖοπϑ ᾿πν θαι μι, δοδάθηι 

οὐ ἴῃ θγονυῖονο Ἰορπιῃταν, ᾿Πἰοδί βορίιι5 αἰ οι ἱπΠ Χο. ϑοῖο χυϊάοι γάσιμν ποῖ 6550, τ ἄτι ουὶρίο- 



ΡΕΑΈΡΑΤΙΟ. ΥΙΙ 

γὸ5 4αἱ ἰάθη ἀρ πη αι ἐγδοίθηί, ποῖ ἰπ 56 ΓΘ Ὠ 115 π]0 10, 566, δἔΐαται ἴῃ ἈΠ 1 ᾺἾ]Νι5. νου Ὀ]5. ἃ]1-- 
4παπάο οοηνοπίαηί : 566 ἴῃ [15 ἀτιῶ ῬΤΌΓ]Ι, τἀπὶ μα] [ἃ διιηΐ 4116) ἸΏ ΓΟΙ 56 ΟΠ ΘΗ πη, τιῖ Ῥαι(6 1 

ποι [Ἀς116 ρυοίδυ τὶ ρΌ5856 ΘΧΘμΡ τι αἰϊψαοί,, ἴῃ 410 ἀτι0 5ουἸρίου 5. ἴῃ ἴδηι Πλ111{5 1ῃ ἐα πὶ Ῥατιοῖς 
γουθῖ5 σοηγεποιϊηΐ. πάτα ἰοησα τ] γΘυ 51 }}}1π|5 ν Ἰἀθίπαν τυ 5 4116 ογα 1 Π}5 ππμμη οἵ διιπὶ- 
ἄδιι ἀποίογθμι 6586, {π| οἴη ἰάθη ἀγριππθηΐαηι Ὀ5 ἰγδοίαγα βίδίἰββαῖ, ἴῃ Ροβίθυ! σα ΘΟ Ποῖ Π 6 

ἐρ τοπῖθη ρυϊοῦὶβ ἔβοθυῖς. ῬΊδμ6 απιίθιν οοηϑίαϊ ῬΥ]ΟΥν]5 δαοίονθιη ΟΠ" ὙΒΟϑ[ΟἸ 11 6588 : ΘΟΏΒΘΠΊΙΘῊ5 
ἐδ ἰσίψαν αἰ ροβίουϊοι οἱ φαοαιιδ {θυ δίαν. 

10. 8115 φυϊάθιν βοϊαπί, αὶ ρασα!αι πιοάο γουϑατὶ ϑαπὶ ἴθ ἰθρ θη 15. ΟΠ  γϑοβίομηϊ βου! ρι15, 
ΘΠ. Πα τιην ἔπιπς Ὑἰσαπι ΔΙ πὰ π 60 οοποϊοπαίιηι [588 ἀηΐ6 Θρίβοοριιπι ΕἸανίδμιιηι : 5864 ἰΔπηθη, 
ααοπίδηι ἰία ἐχρβαϊῦ, ἰοοὰ δἰϊαιια φαΐθιιβ ἰά ἀρουιίθ οϑβέθη ἀδίτιν, ἴῃ πιθάϊπι ἀἀἀπσθν 8 ΠῚ ΡΙ ΈΡΙΌ. 
Οὐμπι ἰρσίταν ΟΠ  γϑοϑίοιιι5. ΔΙΆ Πμα Βερονιπη ἰαι465 παγγανθῖ, ἴα Ἰοαπαπιίτι5 δῖ, ἀλλ᾽ ὥρα λοιπὸν χκα- 
ταπαῦσαι τὸν λόγον, ὥστε πλειόνων αὐτοὺς ἀπολαῦσαι τῶν ἐγχωμίων παρὰ τῷ χοινῷ διδασχάλῳ. δε 7απὶ 
ἐδπιριι5 65ῖ, τὶ {πηι αἰϊοοπαϊ ζαοίαπειι5, {το ρὲ αγὶθτι ἐ111 Ἰατιάΐϑιις αι σοπυπειεὶ εἰ οἴ οΥ6 οὐδ νει}. 

Τὰ δὰ δαΐθιη οὐαίϊοηδ, {5 ἴῃ παι! Π)οιαϊὶ ργοιπιιηεϊαία 6ϑζ, ἰἰὰ δά ϊίπιι ᾿ῃ γθπὶίτιν, ἕν δὲ λοιπὸν ἷ 

εἰπὼν, καταπαύσω τὸν λόγον, τῷ χοινῷ διδασχάλῳ τῶν μειζόνων παραχωρήσας. ζὔπτιτη, ἐατείτιηι σὲ τιιπὸ 

«ἀάίάοτγο, οναἰϊοτιὶ πιθοῦ Ππεπι ἱπιροπαπι : {π τπα]ογα στισεῖ, οοπιπειὶ ἀοοίογὶ ἀἰοοηάα τοἰϊγιητίοτι5. 

Ορδϑτῶ ρυθίϊανη δϑί πτιης γΘίδυ τ ατι88 ᾽ῃ ΠΟΠίτογ  υβα ΘΟΠοΙΟη6 ἰδριαηταν,, ταὶ Ἰσσουιη σΟμ θη τ 0η 8 
δἵ οοιῃρανδέϊοπα [οἰ ᾿ϊπ8 οορ μοϑοὶ ροϑϑὶγ αὐνὶ πθοο ογαιϊο ἀἀβοῦῖθὶ ἀθθθαΐ, θαβι!ο, απ ΟΠ γϑοβίομιο. 
ϑπῖ δαΐοδηη 6] αϑιηοαὶ, ἀλλὰ τί παιδικοῖς ἐλαττῷ τὸν ἀριστέα ψελλίσμασι; Ταῖς μεγαλοπρεπεστέραις τοίνυν 

τὸν εἰς αὐτὸν ὕμνον παραχωρήσωμεν γλώτταις" τὰς μεγαλοφωνοτέρας τῶν διδασχάλων ἐπ᾽ αὐτῷ χαλέσωμεν 

σάλπιγγας. Ομ ἀπέοηι ριον 1 "αἰδιιιῖ υἱοίογοπι πιαστιίνν εἰορτίηιο ἢ Πιοσιπι πιατ  γτὶς ἰαπαπαϊ 
δδάαητι5 ἰϊπριιῖς πιασπιοοντἰογ τις, αἰψιιε υοοαϊϊοτος5 ἀοοίογιιπι ἐν ας5 αὐ ἰώ ργιδοοπίιην ἱπινί!δηιιι5. 
ΕἸοεὶ φαϊάθι ροίεδϑί, αὐ [Ἀ}1αν΄ : 5βα οἰλῖ Ὀγδυ ον 5 Π1π|5 ΘΟ ποῖ 5. ἁπιοίου ον ἀπ 610 ἰίὰ Ἰοαπ6- 
ἴθι, ἰοοιίηι τπαγεγτὶς ἰαμιάαπαϊ οδεαπιις {ἰπισιιῖς πιαϑτοοπεονίδιις., εἴς.., ἀπάτα ταϊμὶ νἹάθον 

ΟΠ γϑοϑβίοιμηιμ, 41} σαι δρίϑοορο ΕἸανίαπο οοποίοπδθα! ἰοοιιμι εἰαγα νε]]οί, ἴα Ἰοααὶ 806 Ρθαῖ. 
Νεὸ 4υἰβααδηι ἀἸχϑυϊῦ πα πθυια πὶ δι Πρ α!α θη ἴῃ 115 4185. ᾿π Ἰοανὶ σοποϊοΠΊ 115. τιβιρανὶ, Πΐο 
γΕΙῸ Ρ] αγαίθμι. ΕἾς δαΐμι αἰ φια πο, τ οΥαἴογΘ5. Ππμ 6. Ὸ ΠΡ }1 τα πέτα, ΟἸιη} 51 ἀσοιγαΐθ ἰοα πὶ 
γ δῆς, αὐουθηΐαν 5 ῃσα]ανὶ : αὐ [Ογίαββθ, αι ἃ νοιῸ πο ΔΡΠονγεῖ, ἀπο ΘΡίβοορὶ εοπεϊομα- 

τανὶ δναπί ροϑί ΟΠ γβϑοβίοιμιιι, {αἱ ργορίθυθα πιαμπουιαμ τ} {{{π|41Π15 ΔΒ] 6 τὸ ἀθθπουῦῖς. δνίο 
«υϊάθηιν 6χ ἰρ8ὰ οοποίοπὶβ Ὀγδν αΐθ σΟμ] ον ᾿ϊοθὲ, {γ65 ν οἰβϑίμ πο σΟΠΟΙΟΠ αἴΟ5 ἔτι1586, “ΙΠΟΓῚΠ. 
Ῥυΐπτιβ ἕαουῖς ΟΠ γϑβοβίοιηιιβ, αἰΐον ΕἸανίαμιιβ, (θγίϊτι5 {αϊνβ αἰϊα5. ΝΊΒΙΙ αππίθμι δ Ῥγοροβιίτιηι 
τοίου, αὐγίσι τπι15, ἀης ἀ10 Θρ᾿βοορὶ μἷ5 αι ργοία! ! νου θἷ5. δα σοποϊοπαπάπηι ᾿αν᾽τθπίαν, Επ- 
Θῃΐπι 5. 78 ππητιπ, βῖγ 6 ἄτιο5 ἀἰσαβ, ρίαπο οοηϑβία οἷς 65 46 4πἃ αἰβραίαιαι ογα οἷ Βαβι Πππτ 
ἀποίου ΘΠ ΠΟ 6586; ΟἸΠΠῚ ΠΘΠῚΟ ἘΠ} πᾶ 1 ΡΟδύ ᾿ρϑι1η} ΘΟΠΟΙ ΟΠ ίιι5 {ι|556 1Π ΘΠ ΙΓ. 

10. Ῥεωίογθα 5ὲ ψαϊβρίαμ μὰϑ ἀχὰ5 σοποίομθβ ράι!ο αἰταπίϊπι5 ᾿θσου, τινα 16 60 ἰοοο Πα} ]-- 

1δτ 1556, 0] τπαυτγνῖβ Βαυ]ααιὴ τπιηα]τ15 ογαΐ, [ας 116, ορίπου, [το θιιπν. 1)6 θγθνὶουν! φαϊάθηι 

πα} }π|5 ἀπ ὈΙ σ μα] Ἰθοι15 6556 μοίδϑί, οὐ 1ἃ ἃ 6558 ἀρουίθ οβίθπάδῃΐ {1180 5ιαργὰ ΓΘ μλτι5, {π- 
416 πος οοο γα 8115 ΘΧϑου 6 γΘ αἰ 1} πθοθβ56 δϑῖ. ΝΘ τ γοιὸ (6 ἰοηρίουὶ αἰ α Πα ἀἸοῖπι πὶ ργοἠαίιιι 
ἰσὶ ραῖο, πἰϑὶ ἃ 115, αὶ οπππία ἴῃ πἰγαιηάιθ ρατίθηι ἱπίθυργθίατι Ῥγοθπέμν, 0 Ππ ἀπο 
αἷν 115, {αἱ 5] οἰτου νόγια ἀρυαηΐ. [τὰ ἀπιΐθιν ἴῃς ῬΓΟΙ χὶουὶ 11 σοπείοπε Ἰθριίαν, ὕπόδε- 
ξαι τὸν ὁτεφανίτην, χαὶ μιηδέποτε ἀφῇς ἐξελθεῖν τῆς διανοίας τῆς σῆς. Διὰ τοῦτο ὑμᾶς χαὶ παρὰ τὰς θήχας 

τῶν ἁγίων μαρτύρων ἠγάγομεν, ἵνα καί, εἰς, ϑιδοίρ6 αἱοίονότα σοτοπαίιπι, πθῸ τπ  εαπι θα: πιθηΐθ {μα 

ὀκίγα ρογη 6. Τἀοίτοο ὑος οἰΐαπι αεἰ ἴρ5ο5 Ξαποίογιμι πιαγί γτγιιπι ἰοσμίος᾽ ααἰάπιαίπηιι5, τί, εἰς. Νας 

ἀτα τ]ῖο Ροβί ᾿ς 5} αη οὶ ΟΠ γβοβίοιηιιβ, διὰ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα συνεληλύθαμεν " σχηνὴ γάρ ἐστι 

στρατιωτικὴ τῶν μαρτύρων ὃ τάφος... . “Ὅταν γὰρ ἴδης δαιμονιῶντα ἄνθρωπον παρὰ τὸν τάφον τοῦ μάρ- 

τυρος χείμενον ὕπτιον, οἷς. Πάοτ ΠΟ τιος οἰΐάπι ἤαΐο σοτινοπίππτι5 : ἰοπίογίπειπ. δπΐηι 65ὶ πὶ αγὸ τπατ- 

ἐγσίαπν {{γιτεἴπι5... . Οτμπι Θηπΐπι ἰιοτηίπιθηι σουτθρίιι α ἀτοπιοτε για αν γΥὶ5 δοριίοτιιπι υἱάοτὶς 

διρίπθιι ᾿αοθπίοπι, εἰς. Ῥοβίαιιαινν Θμΐτ ᾿πϑυ!{π|{π|5 510. {|| 46 μη 115, φποίααοι δά θγαμ, 

ἩΔΎ Ὑ ΙΝ} ΒΘΡΈ ον 15). Ὁ δοιιγα αὶ πο υἱάδιαν ΟΠν γβοβίομνιι αὐ παν ίγεῖθ Βανίαδ ει. (ἀππια] μι 

ΒΟΥ ΠΟΙΟῚ ΘΟΠ ΘΟ  ΟΓΘ : ΘΟΉ 16 παρ 15, {ποι (εν γϑοβίοιι5., οὕτι 1. 511158. ΟΥ̓ ΓΟ 115. τ Π{π|Ὶ ἢτι- 

Ῥα5}}, ι. 

Ρ- Τάτ», 

9. 

6, 

. 

Τερο πὰπι. 

Ὑ.2.ν.085. 



Ιμοςς ΡΝ τ 

Ἑᾳαπον. 1}. 

8. οὰρ. 19. 

ΣΧ, 

Ιμο5ε πη. 9. 

Δ} ΡΆΈΒΑΤΙΟ, 

Ἰ6ΙῸ 5] ὨΡ ]ανὶ μάρτυς, δύμνν ππα ἐγ γθμ 5151 Π θοῦ, ἀχθηι ἰαυμ ] τι5. Οὐ αν ἐπιοεϊπ|5βεί, ΟΡ κάτι 
νἱχ Δυθίνην 6556 ροιθϑῖ, αϊῃ πος δἰΐαιη ἰοθο τπαυ γγο πὶ Βανί ᾿πάἸοανο γο]θυῖτ, οὐμπλ ΠΌΜΙΘΙῸ 
ΒΙ ΠΡ Ό]αΥῚ τπιβὶιβ 511. ΑὙιον ἰρίταν ΟΠ γβοβίομιιμμ, οαπὶ ᾿ς γϑυθα ῬγομιιηἸαγοῖ, οἵέπι ἐγῖπι ἰιο- 
ταϊσιοπι ΘΟΓΓΘρίιτι αὶ ἀμθηιοτθ ἡμαΐα πιαγί τὶς δοριίογιιπι υἱάοτίς, οἴο.. τηατίγν!β θαυ ]αδι πᾶ 

τππηαιηι οβίθ 1556. 564 51 αἀνθυϑῶ Ορ᾿ ΠΟ Π 5 ἀθθ μβου 85. 5616} [αἰθαηίπν ῬγΟΙΙχαμι απο οναίϊο- 
πη Πα ϊΐαιη [586 θὸ ἴοοο, ἘΠῚ τπανίγγὶβ Βαυ] αι ΟΥΡτι5 Ἰαςεθαΐ, [αϊθαπίτι πθοθϑϑα δϑί τπαυίγ- 
τἶβ 1Π1π5 ταπααίτιι Δημοοἶ Θχβεἶββθ, αὶ ροΐϊιι5. ἴῃ ἀργὸ Απιίοοθθπο, οὐπππ ΟΠ Ὑβοβίουητιμι 
Ἰοπρίογθιν {Π|ὰπὶ ἐομοϊομθιι 10] Πα] υαΪδθα σοηβίοί. Εγρο Ὀγθυῖονῦ ογαῖῖο πιθοῦ ῖο φαοααθ ῥτο- 
πιιπεϊαία οϑί, οατα ργοπηιαία 5ἱῖ απόαιιθ, τὶ οχ ἀἰοιῖς ραΐθξ, 60 'ρ80 ἴῃ ἰοθο, ὉΠ] {ππμλ αι π5 τηδτ- 

τγτῖβ Βαυίααμι αἄθναῖ. Νάμι βῖπθ Δα] ῖο πο «πο τι [οο 5 ροβίτ5 [πθναΐ 6[τπι5 ππαγίντῖβ ται] πι5. Ἐκ 
ἀυΐθυις Ἔβιοῖταν Ὀγθνίουθην 1Π|ὰπὶ σομοϊοπομι ΟΠ γΥϑοβίοιηϊ 6586, ΠΟἢ. 45.111, 4] Δ ΠΕΙΟΟ Εἴδ8 παμι- 
4παπι οοποϊοηδίιϑ 51. Οτιοα ἀἰχίτητιβ, μην γγθηι αν] δι του θη ΟΠ 1558. Ἀπ Ιο δ, 14 Ροίεβι 
ςομβειματὶ οἱ ἐκ Ἐπιβοθῖο, χαὶ οαπὶ 46 μιαγίγυῖθ5 Οαρραάοοῖο Ἰοχυῖζαν., 181} ἀἰεῖς, αιιοα ἴῃ ᾿πιπὸ 
58 ΠΟ ΤΥ ΤΥΤΘΩ ΘΟΠΥΘΏΪΓΘ Ροϑβὶξ : δὲ οοπίνα, οαμὶ Ἰοσαϊίιιν 46 ππαγίγυθιι5. Ἀπιοομο, φαοά- 
ἄδπι 5ιρΡΡ]1ΟΙ σθμιιβ τοίεγι, απο ποῃ ἰΐα ττϊταηι ἃ Πιἰδίογια θθατὶ θανίδαια ἀθ]αάϊε, ΕἸῈ5 
μας ϑαηΐ νουθὰ : τοτὲ μὲν πέλυξιν ἀναιρομένων, οἷα γέγονε τοῖς ἐπ᾽ ᾿Αραδίας, τοτὲ δὲ τὰ σχέλη χατα- 

γνυμένων, οἷα τοῖς ἐν Καππαδοχία συμδέθηχε....... Τί δεῖ τῶν ἐπ᾽ Ἀντιοχείας ἀναζωπυρεῖν τὴν μνήμην ; 

ἐσχάραις πυρὸς οὖχ εἰς θάνατον, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαχρᾷ τιμωρίᾳ χατοπτωμένων ᾿ ἑτέρων τε θᾶττον τὴν δεξιὰν αὖ- 

τῶν πυρὶ καθιέντων, ἢ τῆς ἐναγοῦς θυσίας ἐφαπτομένων. Ομίρρε οτεπι αὐπιϊαπαϊ πιατέγτος, ραγίϊπηι 56- 
οἰγίϑιις σαὶ εἰπέ, με πὶ Αγαϑῖα σοηπίϊαϊί, ραγεῖπι ςμ{{Γαοἰὶς οσιισίνιι ἱπιογίθνῖπιί, φιιοπιαἀπιοάμπι 
αοοϊάϊε τι Οαρραάοοῖα.... ὕκᾳπι ὑθγὸ θα ἡπ ἀριια «4 πἰϊοοιίαπι δεϑία ϑιισί, αι οριις ὁπὲ ἔπι πιο-- 

πιογίαπι τενοσαγ 3 τιϑὶ αἰϊὶ ογαἰἰοιιϊῖς ἐπιροκὶιῖ, τοτὲ αἱ πιογίθηι τἰδητι6, σε αὐ αἰϊι{ιτ πι αἴδηι δι ρ- 

Ρἰϊοϊϊ ἰοττοῦ ἀπέ ; αἰϊὶ ἐδ αίτας διιας ἐπ ἴσποπι ἱπιπιΐ τ πιαϊμογιιπί, φιίαπὶ ἱπερῖα ἰἰδαπιοπία σοπ- 

ἐἰπιρορο. Νϑιιο δῃΐῃ, ορίπον, Ποῖηοὸ αἰ βι οἰ ταν ταυίγυῖβ Βαυ]δαιῃ ὨἸβίου αν τα] εἸτνιὶβ ἘΠ 56 ὈΙΪ 

γε υὈ]5 5αι5 ἀρίϑ αἀπιηθναν. [ ΑΔ446 ἀϊεία ἴῃ ἤπα μαι} ι5 Ργρ[ατϊοπὶς, ρας. 88.1 Νεο φυϊδαιδπι ἀϊ- 
χοεῖς ἴῃ ἀπά θιι5 ἰδ ογαιϊοη! τι5 ΓΘΡΟΥΙΓῚ {185 ᾿Πίδι 58 τι σοηίγαγία βιπΐ, ααὰΐ σοηίγασῖα 6558. σὶ- 
ἀοαπίαν, οὉ ἰΙάαιιθ ἰρβὰβ πιπὶ εἴ δἰάθι. βουϊρίουϊ {ἰαὶ ποῖ ἄθθονο. Νοίαμηι δϑί πίη ογαίου 68, 
οαπ Φαθιρίαμι ἰδ ἀαπάτιμ 5101 ρυοροπαηΐ, ᾿οοὶβ {α] τιβάδ τι ΘΟ μ πλτ ΠῚ 115. τι] 50}1{05,. ΘΟΒΩ8 
525 }06, 51 Β5 46 ᾿ὰπηο εἴ δοάθῃηιν βθυμῃοπθι ἨδθΘηΐ, ΠΟ Δ ΠῚ ΟἸγΑΓΘ, τι Θὰ 4185 6Χ ΘΟΠΙΠΙΙΠΙθιι5 

Ἰοεὶβ ρϑίϊα βαπῖ, οομνϑηϊαηπΐ Ἰῃ θυ 586, {αδπι τι 15, Ππιθ ἰαιιάαγο γοϊαμΐ, σοι πιο 60 ἰαϊιά δεν. 

Οὐὕατο πΙΠ1]} παΐσιιμι 5ὶ ΟΠ γβοβίομητιβ, {αὶ (6 τπανίγγθ Βα ]αὰπὶ ογαϊ!οπθὴὶ ραπορυγιοδμι 15 πὰ- 

Ῥαΐί, οοπίγαν! Αἰ ψαϊ ἴπ σΟμ αι] 1158 ΠῚ5 Ἰοοὶς αὰΐ ἀϊοαΐ, δαὶ ἀἴσογο υἱάθαίαν. Ῥιχρίθγθα 5ὶ 
πιαγίγτὶβ Βαυ]αατ [ιἰβίουα πα ππθ 1π|5 ροβμῃμοάιϊιηι πουὶξ ΟΠ υβοβίοιηιιβ, ΠῸμ υἱάθο ον ἴπ Ροβίθ- 
Υἱοῦ δια ΘΟ ΠΟΙΟΠΘ οἰγουτηβίδ {185 ΑΙ 185 Δἰ ΠΟΥ Παγγᾶγο πο Ῥοϊπουϊξ. [πο γ τὸ ἰΐα ἴαςεγα ἀθθαῖ. 

ΝΊΜΙ εὐρὸ οὔπιοι: ποβίγο ορὶ πϊομὶ ααδυτιη ἀπὶ οἰγοιπιβίδ π ϊάυιιπ γαυ δία : 584 ΜΠΠπ|4 δὶ ππὰ- 

χίηιθ ςοπἢνμηδί, Ζιοα ᾿ρϑίιην τυ ΑἸ σΘμ115 ᾿ἰβάθιη ἴθ γϑυ 5, ταὶ δχ ἀἰοι15 οοηϑβίαϊ, ἴῃ πΐγδααθ 

οναίίομα δχρ]ϊοθίαν. Εχ {αὶ θι5 Ομ πῖθτι5 Ἔἢῖοὶ νἹάθίιν τπηαγίγγθπὶ Βαυϊααμι παι βασθο ὑδρ- 
Ῥοάοεϊα πηουγίιαμιη 6558. ΠΘΩΙΙΘ ἄς οὸ Βαβι! απ ογαςομθηι [μα λιιῖ556, ΠΘΖ6. 60 4 θὰ τηοχ αἰχὶ 

Ἰοοο βθραϊίαμι ἔαῖθβθ. Δ ομδὲ ουτι Ἰσβίμνιβ νἱν ΤΠ ΘΟ μτἶτι5, ταυτί γτῖβ Βαν] απ ἔδδίιιμι ἴδηι ἴπ 
αυϊθυβάαιη ἀτϑοογιιπι ΝΘ πο] 5 ἀϊδ ἀδοϊπηα βοχία ΝΟΥ μιν 8 ποίατὶ : ἴῃ 4}1|5. νοτο, {αοιηδά- 
τοάπηι οἱ ἴῃ Ιαγιγγοϊορῖο ομιᾶπο, ἀϊ6 ἀθοϊπια ποπὰ πιθηβὶβ δ αβάοιμ, [1)6 αι τὸ ςοπ. ΔΙοηι- 
ταὶ ΜΙομπεαιοομὶ δὰ ΟΠννβ. Οοποϊοποιη ἴῃ 5. θαυ]ααπι. ἢ 



ΡΕΑΈΕΛΤΙΟ, ΙΧ 

ὁ ΠΙ. δὲ Ποπιϊζϊία ἐπὶ καπιοίμτα Βαριίσπια, σοι ὁ δρινίιπ ξαποίο. 

11. ως ογδίϊο ᾿ἴΐα ἴῃ αἰγαάχιιθ θά! ἴοπ6 Ῥαγιβίθηβὶ ᾿πβου ταν, Ὁμιλία εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, 
Ἡοπεϊϊα ἷπι σαποίιιτη δαρίϊοπια : 584 σαΐτιτην γι θυ] ἀθρθθὶ πος οριαιβοι]ιη 5ἷς ἴῃ γα]ραιῖ5 ἴπβον- 
Ῥίαμπη [5565 σπατ ἴῃ [15 πιπτιπι ἀϊιπιίαχαΐῖ γευθιιην ΟὈϊον 46 Βαρίϊβιο ἀἸοδίτιν δα σοι ρα πα μι 
ϑρ γιτα5 βαποῖ αἰν᾽ηἸαΐθι. Ναπο 15, {6 πὶ τποχ ποίαν!, {{{π||π|5, διιιλία εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, 
Πποπιϊία ἐπι Ξαποίτηι ὑαρείσπεα, ἔπος ᾿πποι θγατιι που]: πιο} 1πι5 σοπγΥ Θμὶτεῖ, οι ΠΟμπα]}1ὰ 6 Ἀδρῖο 

Οοάϊος 1907 «ἀάἀ!άδγίμητι5, ἴῃ ἀπ} 15 βου ρίον., αυ]βαις εβί, 46 Βαρεϊβιηαίθ ἀαία ορεγὰ τηθπίϊο- 

πϑαι ἴλοϊς. 584 προ Ἰονία βὰς ; Ἰάπι δα στανίογα ργορονυαπάπη. Υ Ἰἀθαμηι5 ᾿ρίταν ππιπὶ Πῶς οτα- 

{ππου]α ΒΑ51}11 511, οὐ] 15. ἴῃ ΠΡ γῚ5 ᾿ηγεπιίαν. Ἐπ πὸ απ ἀπίπηο5 5ι5ρθη505 αἰδίϊπθᾶμι, ἄἴοο πἰ 81} 
μλῖΕὶ νι θεῖ ἴῃ πὰς ΘΟ ΠοΙοΠ6 ΒΆ51}10 τηᾶσπο αἰ πτιην. (τατ δαΐπι ἰῃ ΒΑ51}}}} ογα Ομ  θτ15 ΡΓΟςμλΐτιμ 
4αοάάαμη εἴ Ῥα]οΠμδυγϊνηθιπὶ δὲ οἰ ρα ἢ ἰββι για Ῥγοθῖτα βο]θαΐ, 115, 46 {πιὰ σοπίογοβία θϑί, 
ογδ Ομ ἶβ ἁπιοῖοιν, {15.116 1 ᾿ποῖριῖ, ὁ βάπτιζόμενος εἰς Τριάδα βαπτίζεται, εἰς Πατέρα χαὶ ΥἹὸν χαὶ Ρα 
ἅγιον Πνεῦμα, οὔτε εἰς ἀρχὰς, οὔτε εἰς δυνάμεις, εἴς. Ομὶ δαρεϊταίιιτ,, ἐπι Τγιὶπίίαίοπι ϑαριίταίιιτ, ἐπι Ῥα- 

ἔγόπι, εἰ ΕἸ πε, οἱ ϑρίτίιπα σατιοίτιπι,, πϑήτπ6 ἐπ ρῥγϊπιοίραί5,, τιϑήτιθ ἵπὶ οἰγιμΐ65.. εἴς. ΒΑ51}11πι5., 

τ αἰχὶ, ΒΥ ΟΠ ΘΙ 5111 ἀρίο ΑἸ χιιο εἰ οἰθραμπίὶ δχουάϊο οὐπαϑβθῖ, οἰ ἴα ἀθηλπ θὰ ἄδ τὸ 
48ηι ἰγαοία πάδπι 510] ργοροϑιιθγαί, ἀἰββοσοῦα ορὶββεΐῖ. [ἢ 115, {τι πλοχ βϑαππίι, χαὶ δείξαντος χ,.ι. 

διὰ τῆς ἐμφυσήσεως, ὅτι τὸ Πνεῦμα τῆς θεϊχῆς οὐσίας ἐστὶ, καὶ οὐ τῆς χτιστῆς φύσεως, 4]14ι] 4 τΕρΕΓΥΊο, 

404 6 εοπϑιοίιαϊπα Βάβ}}11 ἀϊοίαχη [1556 πο ΡΟ. Ἐϊ5ὶ ΘΠ πὶ ΟΓαΐΟΥ ΟΡ ϊηγ115 πη }115 αἀ πηοάτιην 
Ἰοεὶβ φαϊἀάαιι ἀἰνίπιιμι Ἔχρυϊ πᾶς, ἰάπιθπ γοοα θεϊχὸς ππιβάπαιη., Ζαρα αυϊάδιη 5οῖᾶπη, π{ϊ{π|Γ. 
Οὕατα οαπὶ ΡΓΟθαΓῈ ΘΟ ΠᾶΓΟΥν αἰτἰπιο5 ἄπιο5 ἴῃ Εποιμῖι ΠΠΡγῸ5. 1Π ΒΡΕΓ}15 Ροπὶ ἄθθογθ, ἰηΐον 
αἰϊα ἀγρατϊηθπίΐα, φαϊθι5 δὰ 14 σοπιργοθαπάππι τιδ5115 811}, πος ΖαΟάτι6 τϑρϑγίτν, φρο γοχ 
θεϊκὸς, φιαδο 40 ἱπά πα θ αῖ]5 ΒΆ51}}1 ραν θτι5 αθδϑί, βθριι5. ἴῃ 115, 4105 αἶχὶ, ΠΡ εῚβ οοσινταί. Εἰ 
4ποἀ 5αρίοϊοπθηι ατισεῖ, ἴῃ πος ὈγοΥ Ἰββίμηο Ορτιβο!ο γοχ θεϊχὸς ποπ ᾿ΐὰ πλ]ῖο ροβί σιιιϑιι5 δα - 
Βιρείαν. Ἐπ Πα φαοααα ἀἸ5ρ]ϊςεί, τὸ γὰρ, Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, περὶ τοῦ πλήθους τῶν χτισμάτων Ρας.58ή. ε. 

ἐστί Π|{μὰ δπῖπι, Οτηπῖα Ρδν ἰρϑιιηι ἰἈοία 5ιιπΐ, αὐ ογοαςισαγιεπι τητιεἰτπιἀϊτεθηι το ζογτὶ ἀθῦει. Ῥεὶ- Ἰοαποι.3. 
τηστα Θηΐπη αἰείπηα γουθα. περὶ τοῦ πλήθους τῶν χτισμάτων ἐστί, αὐ στάοα γτϑριηῖ, ἴΐὰ οἱ Ἰατηθ. Τα χι. 
ομΐπι δα γευθαμπι ᾿πίθγργοίασι [ἰσεὶ : {ἐμ δπΐπι, Ομ μα ῬῸΥ ᾿ρϑιιμ [αοία βιιπί, εἶδ ογδαίτ "αι 

ται {ἰ{πιϊτιο 65:. Οοτία 5ϊ, ψαὶ Ἰατῖπα βοϊαηΐ, 5ὶς ἰΙοχαὶ ποι 5ο]θηΐ, Βαβ.}1πι5, 4] στοοοάστιμη ΠΠ|ογὰ-- 

Ταλ ΡΘΕ Γἰββίπητιβ δαί, ἰἴὰ στίθοα Ἰοαπατἴτι5 {1558 ΠΟ π σΘηβθῃτι5 εβί. Πεϊπάθ {Ππ44| φαοα ἰπττο 
Ῥδυῖοάὶ ροβίζιμηι δϑΐ, πΠῸπ Ἰηδρ 5 ἀυτϊάθε, τσ δηΐμῃ Βαβ. 15 ρυορυῖα ϑοεγιρίιγα γαῦθα χοίδγί, ἴῃ 

τ 510 ΒΕΓ ΠΊΟΠ6 Αἰ ἃ ἰπϑϑεῖς, απὸ {αὶ ἀπά ϊπαηΐ, απὶ ἰθσαπΐ, ϑογιρίπναμη οἰζαυὶ τη μθα μίαν ; Πδς 

Ῥατζο δαμ ἴα Ἰοαιυπιίανιιμ [1558 πιι46 εἴ 5: Πρ ]]οἰον', τὸ γὰρ, Πάντα, εἰς. Δα τηονἱὶ δἰΐαμι, αιοά 
γουθιπὶ φάσχειν ἴῃ 11 οταϊπαποια ὈΪ5 Γαρθυθυῖμι : 404] ποβοῖο ἰδιηθῃ ἂμ ἴῃ 5 ΠΟΘ υὶβ ΒΆΝ} οτὰς 
{Ἰοπῖθ5 ἰοιΙάθμι ἰεραίαν. Νεο βᾶπὸ μιθ]οτὰ βιαηΐ αι: α Ἀθρῖο Οοάϊοο δα ἀϊάϊμητι5 : 404 5α{ἰ5 ὁΧ 

5010 ᾿π|110 οοσποβοὶ ροίεϑε. [{ὰ βπΐπι ἱποῖριί : ἐπεὶ δὲ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι, τῇ μνήμη τῶν τοῦ μονο- Ραςφ.585 ἃ. 

γενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος δημάτων, καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ εὐαγγελιστῶν τε καὶ ἀποστόλων χαὶ 

προφητῶν, αὐτάρχως ἥμῖν σαφηνισάντων τὸν περὶ τοῦ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

βαπτίσματος λόγον, ἐπαιδεύθημεν ὅτι τὸ μὲν ἐν τῷ πυρὶ βάπτισμα ἐλεγχτιχὸν μέν ἐστι πάσης χαχίας, 

.583... σὰ 

δεχτιχὸν δὲ τῆς χατὰ Χριστὸν διχαιοσύνης, μῖσος μὲν ἐμποιοῦν τῆς καχίας, ἐπιθυμίαν δὲ τῆς ἀρετῆς, εἴς. 
ϑε4 ἐπῖπι ες Πεὶ οριἱπιὶ σταῖϊα, τοσοτἀαξίοτιο ὑοτνοτιίηι τπϊσϑπῖεὶ ΕἸ Π) εἰ υἱνοπιὶς, δὲ ςαποίογιίπι 
671π|5 αναπροῖϊοίατγιπι οἱ ἀροξίοϊογιιπι οἱ ργορ]ιδίατιιτι, ψιιῖ 6715. οι σδοτιπιάμπι ον απισοίζιεπι [)0- 
πηϊτεὶ τιοσίγὶ 7651 (Ο᾿γισεϊ 651, δαριϊσπιαιὶς ἀοοίτίπαπι σας πιονὲς ἐαρίατιατιεπί, Φἀοοίί Ξμπιιις δαριῖ- 

5πια {ἰ{ια χιιοά ἵπι ἴρτια {{ἰ4 τι απ οπεπθηι πα ἰίαπι ατσπιοτιάατη, ἰία αὐ Ολγὶςιὶ γιισεϊείαπι γδοὶρίθιι-- 
ἄαπε ἑάοτιδιιτη 6556, εἴς. : 4.1 θ 115 Ομ Π θτ15. Ὡ1}}1] «1οῖ ροίαϊξ αὶ Ἰαπρ αι] ἴπι5, αὰξ {πἸρ 14 1π|5, ἀπε ἴπ- 
ο]οραπίίι5. 5: μ}}1{6ν, αιιοα 5115 ἤπθπὶ Ἰοσιίαν, Δεσπότου χαὶ πλάστου, Βα5: ΠἀΠιιπ 6556 γὶχ ογθάϊ- 

«ἀονῖμη. Νμι Υἱν ΘΙ τι θ Εἰ 5ϑί πλτι5 αψΠ{π|ν ρΟἴτι5 ἀΠ10 τιον 5. ποπαῖπ 6 αα γϑυιπὶ (Ομ Ἰτογοπ 5ἰσηϊ- 
Ποδη τι, ται νοοθ πλάστης. Αοοοῆϊι οἴΐαμν, απο ποη 5815. 1π|6}ΠἸραίαν δα χιιοά 5ουἸριϊοη15 



1.νὰ..}». 

Γιὸν ἢ 

ΧΗ, 

Χ ΡΗΆΈΒΑΤΙΟ. 

ϑοπαβ. πῶς Ἰποι ναι ιαποια γοίουθηα 51. Ἐιθαΐμ 51. ΡΥ παι Ῥάνθιη ϑρθοίθβ, (ἰοὰθ. τά θμι 
«αδιλάαμι 6556 46 ϑριεῖτα βαποίο ἐγαοίαίιμι : 51 αἰ θυδμι, ᾿πηρ θυ θοία φιάλη 46 Ῥαριϊϑιπαίο μο- 
γ 1 Π1ὰ 6556 γἱἀθθῖταν. 564 ταιὰ ἴὰ πὰ αιιαμι ἴῃ ἀἰΓθΘνὰ ρα 6 Ἡ1}}}} οὐ μἶπῸ τϑροιῖο, αιιοὰ Βά5}}10 
"πὰρ. ἀρίστη 511. δι 51 ογαϊογιμη ΟρΑΪπλ15. ΒΆΒΙΠπι5 ἀ6 Θρ᾽τῖται βαποίο ἃς 6 Ἀαριἰδιλαῖο 

ἢ ᾿Ἰπϑετἰσβοῖ, ἀθ Πἰβ, πὶ τοὶ αἰρ μϊϊα5 Ῥοβίαϊαραι, αἰββϑυιιῖϑδοῖ, πὸη ἱπαϊβουίο, θοὰς ἰπ6- 

Ἰοραπίοι, ποθ ἱπϑυι 8 - αι διηθ νἰτα, ἴπ πὰς ογαιποι]α ἴαο!]8 ἃ αο]θεὶ ἀορτεϊιοπαὶ 

ῬΟΒδαηΐ. 

ΦΊΥ. 26 Ποπιϊίία, ψι ἱπ 1ιαοἰτὶς παδίτα 65ὶ. 

12. Οἷιο (ϑυγανιι ΔΉ ΡΊα]Ο 5ἰτιι5 Γαϑεὶς Ἰοοιι5. 1116. αὶ Πμδος ογαῖϊο Πα θ α [ιιῖ588 ἀἸοϊίαιν, π6 οοπ- 
Ἰοοζατα φαϊάθιν ἡ Ἰοανδ μοβϑιινι5. Ὑ  ἀοοεἰδβίνηιιβ ΤΊ Π]δι πη 15, 4αὶ παπο ογατοη θι ΑΒ} 
6586 δχϊβιπαγοῖ, [αοἶζα Ἰοοιμι Αἰ {ιιθιη 6558 (ἀἸοθοοβὶβ (βαυ  Θ515 5 ΒΡΙ οαἴπ5. οϑῦ : ἤθ ΠΘΡῸ ΘΡῸ 
δῖνπη ἤτι06 ᾿τὰ 5 ΒΡ αν} ΡΟ ααἶ556, τα ΧΊ πη οἴ ΠΗ Παοίθπτιβ, οι ααϊίθιι βοϊαμι, θᾶπ ογάίϊο- 

πα βαβροοίαιι ΠαΡοεῖς. Ετ σον γθίθγθμι ΠΠΠαπ ΟΡ᾿ Ομ Θ ποη Ῥάγιιπι ΘΟΠΠνιπαΐ, φαο πῶς πο- 
Δ Πα ἰπῖου ρϑατί μα. ΒΔ51}}}1 οὐαί ο 65. ΡΟ ὨἾθιι5. ΠΠ 015 δἰ δι Ὲ ΘΧοιιβ15 δὲ οαϊαιηο ποίδε 5 τὸσ 
ῬΡϑεῖταν. 564 δὶ 4αὶβ γθὰ Ῥᾶι]ο αἰτθηῖιιι5. σΟὨΒΙ θυ θυϊζ, ΠΟῺ νά] 16. ἁἀδιηοάμπυ ἀπο 

«παῖ. δάμὶ ογαιοπθην ἁὰΐ ἴῃ ΘραΝ 5, πὶ οΟγΘ ἴὰ 5ΠΒρΘοΙ 5 Ροβίταγιιβ 511. Τηΐογθα αὔθ: 
γᾶ οαιιϑαθ, σαν 46 δὰ ἀαθιίαηάτιν ραΐθι. Ῥυϊτησια ὁσοανεϊξ Ἰοοῖβ 116. πὶ ἴΐὰ Ἰθρῖταν, 
Πχονς , 5:7 Προς - , ς , ὦ 5 - φν Ἐκ, τ δὲ 

. ἐπεὶ τοίνυν ἀνώμαλός ἐστι τῶν ὁρωμένων ἣ φύσις, πῶς ἐπαινεῖ ἣ Γραφὴ τὸν βλέποντα λεῖα, ὑπὲρ τὸν τρα- 

χέα; Καὶ καταχρίνει τὸν ὄρη καὶ σχοπέλους,οἴο. (αι ἐσὲ ειιτ' δοτιιππ πα» υἱάοπίιιτ, ἐπιθηπαῖϑ 5ἱξ τιαίπιγα, 

φιιὶ {τι δια αὶ ἰονία υἱάει, ρτγιθίοτ' αἰίογιιπε αὶ ἀβρόγα εξοπορίοῖῖ, ἰαμάθι δοτίρειγα ἢ Πα οοπ- 

εἰεπιπαὶ νἐδοπίοπι πιογιῖος δἰ σοοριῖος, εἴς. Ἡ] ἃ τὸν «παοα α]τῖμιο Ἰοοο Ροβίζαμι δβί, ποη μ]δοοί, δὲ 
ἐδῖ ἴα 16. τ ρυΐμ0 ἀβρθοία οὐθαϑ νἰΕϊ ἀἸ Ια] ᾿μ 6558 ἴῃ στθθοῖβ. βοῖο φαϊάθμι γόθθι βλέποντα Ποὺ 
Ἰοθο Ξαρρίοει ἄθθογὸ : βθὰ ῃἷς ἀντι 5 βῖπιθ α]10 νευθὸ Δα} Ἰ Βἴτπι5, οΡβοαγὶ ΔΕ Ζαϊ δὲ Ἱποοποϊηῃὶ 
᾿α]οι, τὸς ἀρίϑ πος ἰοοο ροβίία {ιῖδβθ υἱάθιαν δ! Πρ5ῖ8. Αὐθιῖγου Ἰρίταν βου ρίογθιι βάν] ᾿παπηὰ - 
πἰοῦθηι ἃ γοοθι δρῶντα δι] ἀἸταστι [ἶ556, απ 110 φιιοΥ 5 Θ]οιΘπἸ σΘπθγ πδισιιη. πο 

βίαιϊϊι βο]αΐϊαν, ἀλλὰ νόει μοι ὑψηλῶς, Ὃ βλέπων λεῖα, τπῖπτι5 αάϊιπιο τα] πὶ ργοθαίαν. Εὰ γθγὸ Ῥυῖον 

Ἰοσῖιβ δδὲ δ] αβιοϊ, τὶ Ὡχοιταῖ, 4] ΘΥΓΟυΘ ᾿ποατ 5 ΟΠ] ἸσΘιῸ ροβϑὶϊ : ῬΟΒίθυΙΟυ γι ρϑὰ νϑίθυ] ἰπ-- 

το ΡυΘιῖ Θυτόυθιῃ ΟΠ] δοῖς. Ἐτθη μὴ. ατιαβὶ ἴῃς τη 6115. το Π 6 γῖ5. σοπϑεϊ αΐπι5 Γαβϑοῖ, ἰΐα δὰ {πῶ αἰχὶ 
γουθα Ιαῖτϊπα γϑαἸαῖι, [ 7 ὀγίίην συϊμῖϊ ἐΠ{ι|4.} Οιὶ ἰονία υἱάθι : κε ἱππεῖς δα ρεπάθ. Ἰργοθο «αῖ- 
ἄδιι ᾿Ἰμ θυ ργθίθι, αὶ σαι γϑυθα συῖθοα ποῖ βίαια ᾿πι 6 ΠἸρογοῖ, ἰπθρίθ ᾿πίθυργθιαυ! τπδ]ϊξ, 
4αδιν. ὁουιιμι βοῃιθη ἰα ἰαογϊοβὶτιβ ᾿Ἰμ αἰγογθ 564 θλα]τ0 τᾶ ῖβ. Τρ μθπ θαι. Ῥαΐο 
βουϊρίονθιν ἰρϑατη, {αὶ {πο ροββίθ Ἰοι 5 5ϊῖ, πα] ᾿πιθγρυδίατιοιὶ Ἰοσαμη ἀθάθυϊε. Βαβι τπι5 
ἰδῖταν, αὐ ροῖίτι5. ἈΠ 1πι5 ΦαΪν 5, 51 πὰοο πὸπ Ομ πῖπο ἸΟ αΘ μἀϊ πη ρου ετι5 [αἰββϑῖ, τὰ βου ρϑιβϑεί, 

ἀλλὰ τὸ, Ὃ βλέπων λεῖα, νόει μοι ὑψηλῶς : φας νεῦρα σατ οἶατὰ βἰπὶ πος πιο 0 ροβὶΐα, πϑιμῖπὶ οἵ- 
Το άϊοι!ο 6558 Ῥοιϊββθης : {α]βα]5. σα τ Θὰ γα] ὁβοϊιαηίθι ᾿θρῖββοί, βίαι νυ] ἰββθῖ ᾿ρ88 δὶς Ὑϑττ 
ἄδθονο, σϑὰ ἐϊυια, Οαἱὶ νἱάδι Ἰονία, σόπσε αἰζίογε ἰπίεἰ σε. Ἐπ᾿ αοπίαπι βθσμηο οϑὲ 46 1ΠΠ|0, 

βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται, πιοηθ θο πὶ δὲ Πλιιοδοιιβ [αι ἀπΐθα ἴπ ΘΥ τα Π {1551 Π}}5. 5115 ΠΟΙΪ5. ΤΠ αΪ, 

Τυος νουθα ἴῃ γον θυ 115 ππιβαδηι γοροεῖσὶ. Οποιιοίο ουρὸ ἀποίου ράι]ο ἀπίθ ἴα Ἰἰοαὶ ροιαϊξ, 
Ἂς ΕΥ̓ - ἢ τ τα ὸν ι ἢ πον ΚΕ νον τὰ 

- εἴρηται πρῶτος λόγος ἐν Παροιμίχις κατὰ τὸ εἰδος τὸ παροιμιαχὸν, πρὸς γυμνασίαν τοῦ νοῦ τοῦ ἡμετέρου τῆς 

ἀσαφείας ἐπιτεθείσης, ὅτι Ὃ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται, 7) ϊοίτι5 ὁ5ὶ ρτίπιιι5 5όγιπο ἴτε Ῥαγοτπῖϊς ἐπ πιοήπεηι 

Ργονεγὺϊὶ, αὐοοῖα φιιαήαπι οὐ οι αἰ ἀ πιθπίθηι ποσίσαπε ϑαθροθπάίαηι, Οαὶ γίάθι ἰϑνῖα, πλ156- 

τἰοονάϊαι. οοηδοαθίι" } Νδο σαϊπααδμι ἀἸχουὶς 51 Πα ἴῃ Θεόν θ 5 ἱπν θη τ, ΠῚ ἴΐα ἰδρίξαν, 

Οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, οειεἰὲ ἐπὶ τοοία υἱεδατιί. Ἐπὶ Θαὶπὶ ὃχ 1}}15, ὃ βλέπων λεῖα, ξεαάθπι 
οἴβεὶ ροϑϑὶς βθηιοηία, αἴαιιθ οχ Π15, οἵ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν : τἀπηδπ ᾿ρ5ὲ0 ῬῸῚ 88 νυ 68 ἴδ! 
τα ἴοι 56 αΠΠουαπα. αὐ ἀρ ἢ εἰββιμλαβ να θα β. 15 Πα 5. ΤῸ 4}}}5 5.115 1556. ΟΡΘΕῚ τη θυ 0 ΠΟ μοὶ, 
Ρυβουεῖαι. οὐ γον] οναιν ἰοϑοῖῖ5. τηθίΐο Ἰοοίτι5 [τϊ55ο. εἰἰσαίαν. Ῥιτοίουθα ΠΡΟ 5. Ἐπ ΘΓ ΠῚ 



ΡΕΑΈΒΛΑΤΙΟ. ΧΙ 

πη αὐείον {Ππ4, ἐλεηθήσεται, μαιιβογῖτ. 51 ἀδ 5ιιο ᾿αὴς νόσοι δή άϊάϊι, ποὺ ἰΐα βοῖθι Βαβι] : 

5'η δχ δίψυιο Ῥγονθγθίουιιι ἴθοῸ ᾿ρβᾶπι 5ι1ηῖ81}} [1856 ἀἰοα5. Δ η ἀπ παι γὶν ἀοοιἸββίμιιβ. θκι- 

ἕαῦιβ δἰ αβιμο δ Ἰοοῖμι ᾽π ῬΈΟΥ ΘΙ 115 παι δ τη ΘΙ ΡΆΓΕΙΕ 58 {15 ἀρδυΐθ β σα ἤοαν τ, οὐὰπὶ ἰΐα βου - 

ῥϑβῖζ, Οἰξαίμτ μος [Οαἱ Ἰονῖα γεβρίο] δας Ῥγονογὺϊῖς, ἵπὶ φαῖνε ἰαπιόπι πιιισηπατπ τερογίτὶ ροϊεγὶξ, 
αἷν ἐο γιιΐάοπι οεγῖθ, χιιὶ ατίθοο Βινίΐογιιπι ἱτιϊοε α Αἰγοίιεγο οοπϑοτίρίο τι υνοἰμοτῖι. Λίεπιιο ἐπὲπι 

τἰδήμαπι ἱπ Ῥγονετγϑὶϊς οσοιιγτίξ, απ λεῖα βλέπειν, ατιὶ ἐλεηθήσεται βλέπων. Ὑ Τά πτι5 ΞουἸρίογθιι ἴα 

᾿πα Πρ ϑηξθαι [μῖ556, τὰΐ δουῦπι, {πιὸ εχ Ῥιόν οι 115. Ῥάι]ο δηΐα γβοϊίαία Γπθγαμί, ΟὈ] ττι5 Ἔϑϑεῖ : 
παιπο γἱ δ θἰνητι5 διιηνάθιι οὈ] απ [τι1556. ΘΟΥΊ.ΠῚ, 41|85 ᾿ρ56 Ῥγοχίμη8 ἃπία ἀϊχογαί. Ναμπ μΡοβῖ [15 
γοςθϑ εἴρηται πρῶτος λόγος ἐν Παροιμίαις. .... Ὃ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται, φιεὶ ἰονία υἱάεῖ, πιϊδογὶ- 

ἐογαάϊΐαπι δοποδημοίμτ' ; ἀσιοθιι5. Ἰμ θυ] θοῖ 5. σθυβῖθιι5 βοααϊίιι,, πῶς ὃ λεῖα βλέπων ἐπαινεθήσεται ; 
ψιοπηοεῖο φιιὶ ἰενία υἱάει, ἰαμαϑίτε ἢ Ν αι πος αἰτίμο ἰοοο ᾿ἰορὶ ἄρρενα ἐπαινεθήσεται, οὐ Ἔχ 

ποίϊ5, ἔτ 6Χ ΟΥΑ ΟΠ 5 56γ18 οοηϑβίας. 8515. Θηΐι ΡΘγβο αι βουϊρίον,, ἐπαινετὰ γάρ ἐστι τὰ χατὰ 
προαίρεσιν... .. πόθεν ὃ ἔπαινος τῷ δρῶντι τὰ λεῖα : εἰς. Ετεπὶπι “π ἃ νοϊιηίαίο μεπάθιι, πιο ΘΠ 

Ἰαϊήδπι... πᾶ ἰατι5 ἐνὶ ϑιιθίμν" Ἰονία οοπϑριοϊοτ τ εἴς. Οἱ 5 απιΐθι ἴαοι 8 ογεάϊ θεὶς ταπὶ Οθ]ϊνῖο- 
δάπη [ἶ556 Βαϑ. ἢ πιγ, αἰ εἰ Θχοϊ ἀθεῖπε σι απ πὴ Ῥγοίογοθαι ῦ 

19. Απαϊνίπνιβ. διιοίογαν βου ρπγαμη ἱπδρίθ οἰϊαμίθηι : ππιπς δππηάθη δ ϊανηι5 Ἰηδρία 
Ἰοφαδηίθιη. Πα ἰδίαν αἰϊψιαηΐο ρμοϑὲ Ἰοχαϊζαν, εἰπὲ δὲ ὅτι ἔστι τις ἐν ἡυἵν φιλόδοξος, ταὶ οὐ θυμιχός 
πΠῸῚ νουθατι εἰπὲ ρυῸ ἔατιιγο μοβίταμη υἱἀδίμγ, 5ῖς αἰ Πϊς ἰοοιι5 ᾿ΐα γϑυθη τι 5ῖ : Ἐς ἀπιίοπι εἰϊ- 
οἰπιγιις : σι ἐπέεν τιος ει 5ἱἐ σἰοτίι οτιρίάτι5., “ει ἰαπιθπ ἱσαοιιπάῖες τεοπι οἷζ. Ῥυαγϑιιβ ποῖ Ἰοπρα ἰΐα 

Ρας.587. ε. 

: Ραρ.580.Ὁ. 

" “ τ 2 - “- 2 “- ν᾿ Υ͂Ν, δ » - ΄ 2 "» , Ξ 
ΒΟΓΙΡΓΧΠ ΠΥ ΘΏΙΓΕΙ, ἐὰν παραστῆς τῷ ἰατρῷ, χα! τὴς τὴν πολυτέλειαν τῶν φαρμάχων ἐν ταῖς πολυπτύ- 1)» ς. 

χοις ἀποχειμένην δέλτοις, περισχόπει τί οἰχεῖον ἀπόχειται τῷ σῷ πάθει : ΠῚ ραΓίον νὸχ περισχόπει ρο- 

Βα οϑῇ ῬΙῸ [θπηρογα {πΐαγο, οἰλμι δὰ {125 τοί} γοῦθὰ ἴΐα ἰαίῖπο τεάάθπάα βἰπί, μοί οἱ αάδας 
πιϑάϊοιεπι, οἰ υἱάογὶς ργείϊοσα τπϑαοαπιθπία ἐπ υαγὶϊς ἰαὐιἰἰς οοἸοσαΐα, σοποίογανὶς φιία (πο πιογΡο 

ἐοοπνθηῖαξ. Επ|4 ἀπίδιη Ἰοιιθημαϊ σθητι5. Βα] Ἰαμτιηῖ ΠΟ 6858 Υ6] δχ 80 ἱπί}]Πρὶ ροϊεβί, φαοὰ 
ΘΥΠἰ5βιτηὶ ἄτιο νἰνὶ, {πὶ ἴῃ θρθη 5. συαν ββιιηὶ ῬαῚ5. 5ΟΥΙΡ 5. τηπ}11 ογαπί, Ῥσϊογθμι ᾿οοιμ 
ποη ἰπιο!!θχϑυϊηξ, Υ οἰϊμὰ Ἰἰοραβ απ {παι ἴῃ ἰὰ ΔἸ] ποίδμ. Βθρθγῖας φυϊάθην τ] γοσδς 
δρᾶσον δἰ ποίησον ΡΓῸ [αΐϊατο Ροβί(δ βιπί, βεοίπσμς  Ἰάχιιθ ἱπάθ ἔαείαιη νἱάθιαν, φαοά ἀδάα- 

οαπίανα Γαΐατο, δράσω, ποιήσω : 564 0] γοσα5 εἰπὲ εἰ περισχόπει ατιΐ 511}65 δοάθιη 110 5θηϑβιι 

πα ΡΘμίαν, ΥἿΧ, ορίπου, ἀρ ἸἀοΠ 605 5ο Ρίοτ 5 ̓Π ΘΠ. ρου ϊί ; ἀπ σου οἶτι5 τὶ Θχθι Ρ πη 
ἈΠ} ἀρ Βαβι: παι δχϑίαγα ποὺ ραίο. Νας ἀρίϊπι5 ἐϊοίαιη ν᾽ θίαν φαρα ΔἸ 4αδηίο ἰηἴγα 5θααϊ- 
ταν, θησαυρὸς δέ ἐστιν ἣ εὐσέδεια χρημάτων, δὰ γοῦθιπ, Δίάπε ἐπεδαιϊιγιις δπί ρίθίας ρεοιπίαχιπ. 

Ουΐθιι5 ἴῃ γεν 5 ρεγεστιηὶ αἰ αι δἰ ἀθϑοηὶ ᾿η 6555 ΠΘΠ1Ο, Ορί πον, πῸη ν] δ : 564 5 5ρ δε [οτ- 
ἴα5568 Ροϊθεϊξ {αϊβρίαιη, γοσθ προτιμότερος, αι 51 τ }}6 πὰ 60 46 πὶ ̓ποχ αἰχὶ ’οοὺ ἃ {υρορταρ 5 
Οὐ" ἰ55ᾶ πη [1556, 51 ρ 0] θυ σαια ἄθθογα μος μιοάο, θησαυρὸς δέ ἐστιν ἣ εὐσέδεια χρημάτων προτιμότερος, 
Ρίείας αἰεέεπι {Πι5ατιγιις 65: ργοιϊοσῖον φιιαηὶ εἰν. στο τ6 ἀαϊβαατη ἴπ δ᾽ αβιοαὶὶ 5Ἐ5ΡΙΟΙΟΠ ΘΙ, 
δαἀἰάιιοαίαν, τηοπΈ ΒΡ ἰΐὰ Ῥγούϑιιβ ἴῃ ΟΠ 115 ΠΠΡυ}5. δἰ ᾿πηργθβϑὶβ δὲ γθίθυιθιις Ἰθρὶ, ατὶ οἀθπάπηι 
οαγανίμιι5. Ῥυροίθγθα οἴλπὶ ον] ρίου τη 1118 Ἰοοὶβ ἱπαρίθ Ἰοψααίαν, φαϊα τΐγαμι νἱάουὶ ἀθθθί, οἱ 
ἰιος φαοαπα ἰοοο ἱπαρίε ἰοαιιαίιϑ 5ἱῖ 5 Πεϊποθρβ 46 ἀΐαθοϊο Ἰοχιιθηβ διιοίου., 5ἷς βουιθιῖ, χλέπτει 

διὰ τοῦ ψεύδους, ἐπειδὴ τεῖχός ἐστι τοῖς ὁδεύουσιν εἰς παράδεισοιν τὸ ψεῦδος, ΤΠ οὶρίε πποπάκοϊο αἰφια 

οἰποιιπαν δτιῖξ : οἰ φιιίάθηι {67 ἐπι ραγαάίσιεπι Γαοίεπεϊϑτες τητιγιι5 τη ϑτι ποίει εςΐ. Ὑ Ἰτν 4αὶ Ἰδριιπὶ 
58 ᾿ἰρϑὶ ᾿πίθυτορεπῖ, ἃπ ἴΐα Ἰοχιυθδιθπίιν, αἰανοῖϊις πιετιείαεϊο εἰδοίρίέ, αἰψιιο οἰτοισπ νηὶ, πος 

πιΐαπα ἔθ ἐπ ρμαγαάϊδιπι ῥαοίθπίνιι5 πεῖσις ππθτιαοίπιπι δσῖ. ϑουϊρίου. 5015. αὐ τ1}}1 4αϊ- 

ἄδιη νἱἀδίαν, ἴδπὶ πού ἰδηισιια ἰη50 116 εἰ οορίίατο, οἱ Ἰοχαὶ ροίτϊε. Ῥοβίχιιαμι δπΐμη δ11- 
ἀἴνονγαβ νἱστιην ᾿ἴα Ἰοαπιιθπίεθμη, αϊανοῖμς τπθπάαοῖο ἐἀδοῖριε αἰ οἰτοιιπιν ἐπῖξ, γυϊαβ5565. 6 {α16- 
ΥἹ5 Ῥοί πι5 δυνά ϊζατστιπι σαᾶτη πιά, φιοπίαπι ἱ{6γ ἰπ ραταάίσεπι {αοϊετεϊ τις πατίσιις πποτιά κοίτη 65. 
[Ηϊ- φαοχιια μαῖ]ο οδ] τά ϊτι5 ἀρὶς ἀλπϑυῖι5. Οὐ δηΐπι ἱπϑριὶ οδὶ ἴῃ πᾶς βεπίθμητϊα 2 ΠΙΆ ΒΟΪ τς 
ἀθοῖρῖι ππθμάδοῖο, {πὰπάἀοχιϊάίθμι μιεπάδοϊτ 1ἰ5, {τι05 ἀἀογίση [που εξ, ἀσοθββιμ ἴῃ ραν δ ἴϑιμι 
ῬυΟΙααϊτ. Ἐὰ δ ΐμ} Υἱβ ἀθοθρίουϊα τη πάαοὶ! οατιϑὰ δϑῖ οι ἀἸΆΡΟΪ 5 Παπὸ σαι αὐ ρουοπάος 
Ἰνοιηἶπ 65 νίαν ἱπργθάϊαταν.} 

14. Θιιοά 5ἱ γοσοβ ποθὴ 5α{15 ἀρίεο οριϊμλιιηῖ ογαίογιι Π)αΒ.Π τιν Ῥάσ τι ἀοοοηΐ : γ65 ἰρϑί ΠῸὴ 

Ῥαφᾳ.ὅρι. ο. 

ΧΕΙ. 

Ρὰς.59Ί1- “. 



1)»14. ἃ. 

Ρᾳς,893. 6. 

ΧΙ ΡΕΈΡΑΤΙΟ. 

5 ΕἸ αν 65 ΟΠ Ὠ 1} ΡΎαν ββί τιν θαίγοιη ράχιν ἄδοονο νἹάθηταν. Ῥοβίψαδιβονριον ρίανα, 4υαμὶ 
Ῥὰν οὐαί, 46 ποιλὶηῖβ ρυτοβίαηεία ἀἰχοναΐ, πἰ οΟΠ Πρ το ροϑϑοί «Ἰα]  ο] τιη) οἱ ΟΡ ἰαπίας. ργωγορας 
τἰνὰϑ 1Πν 1{ 1556. τὰπν “Θπλτιηι (16 μλ1} 1616 ΒΘΓΠΊΟΠ ΘΠ} ᾿ηϑ{Ππιθ8 ᾿ποἰριῖ, πος πο 60 : ἕως γὰρ υόνος ἦν ὃ 

ἄνθρωπος, οὐκ εἶχε λαθὴν ὃ διάδολος: ἐπεὶ δὲ εὑ ἣ γυνὴ, ἁπαλὸν ζῶον, ἀναγχαίως τοῦ Ἐν τρυργου 
ΡΞ πτρ ι , τξ - ἐξοπρν το 

τὴν ἁπαλότητα ᾧ φυσικὴν ἐμποιήσαντος, ἵνα ὑπὸ τοῦ φιλανθρώπου εὐμαρῶς τραφῇ τὰ νήπια. Εἰ Ὑὰρ αὐστηρὰ 
Ξ ͵ Σ ταν πε ΘῸΣ 

ἦν ἣ γυνὴ, οὖκ ἂν ἀποχλαιόμενον τὸ νήπιον τοῖς στήθεσιν ἔνη Υχαι ιίζετο, οὐχ ἂν τῆς ἰδίας τροφῆς ἠμέλει, τὸν 

δὲ μαζὸν ἐπεῖχε πρὸς ὠφέλειαν τοῦ ὑπομαζίου παιδίο ου. Νῦν μέντοι δ πτερῶν εὐσπλαῚ γχνίαι τὸν ὕπνον πολ- 

λάχις τῶν βλεφάρων ἀποδιώχουσιν, ἐπειδὰν μικρὸν παρενοχληθῇ τὸ νήπιον. Ἵνα τοίνυν ἐχτρέφηται νήπιον, 

ἁπαλὴ ἢ φύσις ἢ γυναιχεία παρήχθη, ἁπαλὴ καὶ φιλάνθρωπος. Τῷ οὖν, εἴς. Ετετεῖπι φιιαπιαῖιι οἷς “ῖῖ 
μόπιο, ἀπιδάπι ποπ Παθοῦαὶ ἀϊαὐοῖιι5 ; 56 ἰδίπιο σοπ σι, ροσίιαπι οοτιϊα δ5ί πιιεῖϊοτ., τοπιόγιιπι 

ἐἰια απίπιαῖ, οἱ οπάϊίοτ' πθοθσϑδαγὶο ἱοπογιτιιεἀϊπιθτη, παἰπσαίθπι ἱτιαϊ εἶς, τὶ οὗ δοπιίσπϊ αίθηι ριι6-- 

ΤῸΣ ργΟροπ56 Θπιοαγεί. ΕΤτοπῖηι οἱ ατιδίογα 65561 πιτε16 1", τιοτι 5ατὶ6 μἰοΥαπίθτη, ἐπι απίοπι τεϊτιὶς οοτι- 

Ρίοχα ἐπ δἴπιιι [ονεγοί, πϑημ8 αἰϊιπθηίο διὸ τιοϑίδοῖο, πιαιασπαπι αὐ ἰαρίοτις ρμιογὶ σοπιηιοείιπι 

ΡΓΡόγοὶ. δια ὕθΓῸ πιαίθγπα ἰϊα οατίίας δοπιτιίηι 6, ραϊρεντὶς ποτὶ Ταγὸ {ιδαξ, τὶ ἱπιοοπιπιοίάιιτιν 

ἰθνὸ ἱπ[απιὶ ἀαοοιαϊι. {Πι ἐρίτιισ' ἐπ [ατι5 τεμεί γί τθί τι", ταιιϊϊοῦ τὶς σθαιι5 ἔθτιθῦ Θογεϊίιι5 δ5[, ἔδτιετ' δὲ ἢτι- 

ἡπάπιι5. Ομαπιοῦτθπι ἰθπ γι ἀὰ πιοῖἶὶ, εἰς. Ὁ] 6ϑῖ, 480, ππιραγὶ, 51 πος πο δβὶ 7 (δεῖ 581 τ]ὰ 
ΠᾶΥγαββϑί πλ]Ἰθυ οι ]α Δ]164118. [ΟΓ [556 ΠῸΠ δϑϑθί. Ομ ΠΔΙ ΓΑ ΘΠ," : 5641 οὐΪ ῬΟΥΒΙ 6.1 ροίθυϊς στὰ- 
γἰββαι ει γἰσαηλ ΒΑ Κ,ΠΠπιπὶ 6] βι 01 ππιρᾶ5 οι 556 7 Οὐ] 115 ἴῃς νου θὶβ. Πα] μοβὶ γοοθην 
νήπια ροῃὶ ἀθ! εῖ556 τηοπθο, 4π|ᾶ}6 δϑὲ {Ππ|4ς τότε τοῦτο ἐγένετο, ταὶ ΟΥαΙ1Ο οἵ οἰαγῖον δϑβοῖ, οί μηδ] 15 

ΠΟ]ρογογεΐ : {πιὰ γος65 5ὶ δ ἀἸ65 {πϑβθὴΐ 60 4πιθιὴ αἰχὶ ἰοθο, ᾿ἴα Ἰπίθυρυθίαυὶ ΠἸουιϊσϑοί : ὶ ἑδσεῖηγ 

γιιαππαῖϊιι ςοἶτις {εἰ πόπῖο, ἀπιδαλη ποσὶ πανοναὶ ἀϊαίϊοἶιις., 5θἀ ροσίδασιιαπι σοπάϊια 65ι πιμίϊοτ.... 

κπἰ οὗ νεπῖσηϊ ἴδηι ριεθΓῸς5 ρΤΌροτι56 εἀμπιοαγοῖ, {τιτις ἐοπίϊ οὶ τι ἀπδαάτα μαϑογοι. [Ῥοβίγθηιι πο; 

ποἢ τϑοίο ἀἸοίια 6586, Πουιαηΐ σγθθο (α115. ἀϑιιτη Πα α 65. ΠῚ διαίειη 60 ποίανϊ, τὶ πιαρῖς ρὰ-π 
ἰογδῖ δυτΟσ, 4 ΘῚ 511η1}15 Ἰοιιθ μα γαίϊο υἱγὶβ ἀοο Ἰ5βιι 15. Οὔ] οῖτ. [5 απιΐθ μι, ιιθὴι ἄἶοο, Ἰοεῖιβ θὰ 
4 τοί] νεῦρα Ῥιόχίτηθ ἀπίθοθαϊέ. ΤΌῚ δαΐοπι ἰΐα Ἰορίζαι, ΕΥΌΝ, χατέμαθε τὸν ἀνθρῶπεον - 

ἐπειδὴ εἶδεν ὅτι τὸ μικρὸν τοῦτο ζῶον πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ὁμοτιμίαν ὃ Κύριος προεκαλεῖτο, διὰ τῆς ἀρε- 

τῆς ἀνάγων αὐτὸν, καὶ διὰ σωφροσύνης τῶν χατὰ τὸν βίον, ἐπεὶ τὴν ᾿ὐδν νι τῆς ψυχῆς. λείπει. ἕως γὰρ, 

εἰς. Τοσίψιιαιπ οοποίἀογανῖε ἰοπιΐπθηι : ροσίψιαπι υἱάϊι δαί σιίιπι οο ἀπὶπιαὶ α Ποπιῖπο αὐ ἀπρὸ- 

ἐογιιπι Θημαϊαΐεπι αἀνοσατὶ, τὶ ἡ ἰρδιίηι ρΓ υἱγιπί οηι αὐ ΓΟΓιεπὶ πεῖ παάατατιιι τη οὐἰογαίιεηι τι διε 

ἐνθίιογοὶ αὐ απίηιι ρεγ[δοϊϊοποηι, εἰς. {Π0Ὶ ποίαγο ορειὸ ργοίϊαμη δϑί, γοσθιη λείπει ἴῃ Ῥαυἰϑθηβὶ 
οἀϊίοπο δ ἀϊΐαμιν [|556, πιὰ πποπουθηζαν, 41 ΙΘσογθηΐ, αἰ φαϊὰ ᾿ἰος Ιοοο ἄ66556 ; Ξε ἰδηῖθα ἈἰΠ1]} 

ἄδεβί, νοςομάα8 λείπει ἀ6]Θ πα πι 6558 σοηϑίαϊ δχ {ΠΡ γ15. νϑιθυῖθιι5, ἴπ Φαϊθιι5 1ΠΠ1π|5 16 νϑϑε βίαι 

4υϊάδι ὀχϑίαϊς. Τπϑρία απΐθιι 1|1ὰ Ἰοφιιθηὶ σαῖϊο τὶ Ῥαγ 5! θη5ῖ5 δ ἸἸοἢ]5 διιοίουθϑ, ἴα ου τι {1551-- 
λα 1 ΖΦ ΌΖι16 ψίγιιπι Ομ} ἤϑι αι ἀθοορὶι. Ραίαγαηΐ πος γεγθα, ἐπειδὴ χατέμαθε τὸν ἄνθρωπον, 

ἐπειδὴ εἶδεν ὅτι, οἴο., τοίου δα ΔΙΊ Ζαϊα φαοα 5θιὶ ἀοθανθῖ, οι ἰαπμθπ δα θὰ 48’ ΡῬιφοθάπηϊ, 

τοἰδγγοπίι. Πα 116 ἐχ 115 {πιὰ Ῥάτ]ο δηίθ Ἰθρπαμίτιν γε 15 δ] υ5 Ἰοοὶ βθηίθπίϊα ρϑιὶ ἄθθεῖ, 5ἰς πὶ 
νΟΧ ἐπονηρεύσατο, 4110 1Π|110 ῬΘΙΊΟΑΪ 5. ΠΡΟ ΊΟΥῚΚ ἴῃ ν μα", Βα απ Ἰαίαν : σα θτ5 ΡυΌΒθ6 ᾿πι 6 ]ος 5, 
Ῥδυβρισιιηι οί ἰοϊ15 6}1|5 Ἰοοὶ Πα πς 6556 βϑηίθητίαηι : Ζ)ιανοίτι5 πιαϊίρτιθ 56 δοδείζ, οὐ υἱάϊὲ 
πιτεϊττιισι ἰιοπιϊτιῖ α[Π]Ππιόγ 6 υοἰπιρίαις.... Παγδιις 56 Ἰπαἰΐρτιθ σθϑϑῖς, ομπὶ οοτισί όταν ᾿οηπιίποπι, οἱ 

οἰίηι υἱάϊξ δαί ϑιι ποθ ἀπϊπιαὶ ὦ Π)οπιῖτιο αὐ ἀπροίογιιπι «ητιαἰαίεπι «ἀνοσατὶ, εἰς. Τγρο οὐτὰ- 

νογαηΐ 4ιϊάθηιν, {αὶ [εὶς ΑΙ φαϊ ἃ ΠΡ γα 5. ΟὨ ἰββιατ [556 υ ἰ γαῖ σαηξ : 56 δὸ5 Ὁλα]0 μλΐπτι5 
ΓΘΡΥΘ θη ἀθηο5 6556 Ππάϊοο, {πα} 5ουἸρίου ἢ Ἰρϑιμι, Ζαϊ {πο πια]ὸ ἰοιαααῖτιβ. οϑῖ, ουγαηἶϊ οο- 

ςαβίοπομι ἀδαϊι. Νες ἴα τλπ]10 τπἴγα οἴχῃ ἀπιοίου ρα μι γαγιιμι ἴῃ Ποιΐμ65 οἄϊαπι (οβου μι το 
υ 611οι,, Η15 νου 15. τιϑ115 αϑί, εἰδον ἐγὼ τὰ μισανθρωπότατα τῶν ζώων ἐν τοῖς σταδίοις πολλάχις, ἢ εἶδον 

ἢ ἤχουσα᾽ ἀσφαλὴς γὰρ ἔστω ὃ λόγος. ΚΖ 1Ἰαϊ 650 5(5ρ6 ἵπι εἰααϊὶς ἐπιξεπεἰδείηνα Πποπιϊπιὶ απϊπιαῖία, αἰ υἱαϊ, 

απ αἰαϊνὶ « ἐπεῖτπις5 Θτιῖπι οἷξ ποὐὶς σογπιο. ῬΥΪΠλτ Ἢ ΒΟΥ ρου αἷΐ ν]͵θθθ 56 : 864 {τιαβὶ υϑἰ!σῖοπο 
ταοία5, βίατιμη δ 11 58 ατιὶ γἹ͵550, ἀπι| διιἸ γ 556. τὰ ατιΐθι Ἰοα], ταὶ πλ1}}} φαϊάθηι ν᾽ θέαν. ο]τι5 

6δϑί, {αὶ ἴῃ Ῥρυῖν δῖ !5 ἃς ἔνα! αν ]λτ15. ΘΟ ΠΟ 1115 ΓΘ ΡῈ15 πποσιμε16 (Θ  Θ 6 οαρὶ, ΠΟμ 615, 4αὶ ρα0}1- 
απ ΘΟΠΟΙΟΠΘΙ δα ροριτη Ππαθθοι. Ῥεφίθυθα {1 ἀἰοὶς 56. Αἰ αϊ βοορο υἰ ἴσο, φαοιηθάο ἠϊοθια 
Ροίοβί. 568 ἁτιῖ γἱ ἴ556. αὰΐ αὐντγ 1556) Νά βου] ρμοίοϑί υϊάθιη αἰ! α πο, τι 5ὶ τθηὶ ΔἸ τι πὶ ξο- 



ΡΆΔΕΑΤΙΟ. ΧΠῚ 

Ὅ16] νι θυ ϊηλιιβ, «Πα  (θηγῖ15. τὐίμαιμι δα μ} ν Ἰ θυ  μλ115., ἃ} ΔΙΜ Ιν ΘΥ 115. : 564 51 5888 )}06. αἰ ααϊά νἱάο - 
αἸλτι5, Ομ 5 οἱ ἀπ] ατῖο οἱ το! ρῖο (ΟΠ Π{πιι, ΠΟΠΒΟΙΙ 116 ϑιτητι5. ΠΟ 5, π05 4 νἱάϊθβο. Μοποο 
ἉΠΊΘαΙ, παις ἀϊοθηα! [Ὀγμλυ] 1}, ἐρῸ υἱαϊ, ἐρὸ πονὶ, [Ἀν Πὰν Ἰββιμναμν. [πῖ586. Πα β}}10 τπᾶρο, ΟὉ 
ἰάχιιθ ποῦ να! δἀιηοάτι ἀπ 10, απ Οὐ ΙΟΙ β ποίου, οὐχὶ ᾿ζὰ ἸΟαιαίιι5 οϑὲ, 7 1ἀϊ 6ρῸ σι ρὸ 

ἐπ οἰ ααἰιὶς, οἴο.. αὰτ Δ 5}}1π|8 1056, ατιΐ οουία 6115 ΑΙ [1115 ᾿πηϊταΐου οχϊηλῖτι5 νἀ θυὶ γο αθυὶὶ : 5641 οτλμὶ 
᾿ΐα {παϊυαιυιιιι Βρογαγοῖ, 510] πἰμῖ5 Βα ἀἸ οἰ λαύαν., ΝΘ πὶ δα μοι ϑαδ ἀθυὶ ροίθυϊς, Βαβι] τι} δια τ 
ἔα]586, {αὶ ἀϊοουοὶ ν᾽ ἴ556 56 Πα] ρα, οἱ ἴαμιθη βίαι. ἀπ τανοί, ἀπ ᾿4 πη πιᾶμ γι ἰ586 : 

γ ]λμ} ΘΟ} 15 ῬΟΥ ϑίγθηίαν ἰρ5α ἰοςᾶ, ἴῃ αι θιι5 1) α5}}1π|5 Θὰ 4αδιη αἰχὶ [ΟυτλτἝα τιϑτ15. δ : {π| 5] 
ἀυϊδρίαιη ἰθρου τ, πὰρ 5 ἂς πᾶ ρ 5 ̓π|6}}Π1ρ δὲ ΒΑΒΙΠ ταν μ1{}}} (416 ἀἰχΊδβο, {πα }6 ἴῃ ὰς οοποίοπθ τὸ- 
Ῥαυίταν. [Ππορίΐαμν Δβίθυβουὶβ ἰθρθπο χαὶ εἶδον χαὶ ἤκουσα, 4 γοου]α, ἢ εἰ χαί, ἴπ οο. βθρα 

Ῥογηλαπίαι".. [τὰ δοπίθηία δὺς : 5806 ΥἹᾺ] 1) βι4 4115, οἵ γα], Ἰπδηι, οἱ ἀπάϊνὶ (ὁχ δ}1|5 χαὶ νἱ- 

ἀνα μι) : πᾶ {{{τ|8 510 ΠοΟΒίοι" 86 γΠ|0 Ορουίοθί, οἵ αἰϊουιμιν δ πῖθὰ διοίουἰαἴο αἶχιιβ.} {Πππαι 

8ὶ Δα] άδνο, γ] ψαα οἠηϊ αι. ϑ.αίίηι ᾿ριῦτιν τα βου 110 ἀπιοίου : οὕτω καὶ ὃ διάδολος ἐν τῇ εἰκόνι τὸ 
μισόθεον ἔδειξεν, ἐπειδὴ Θεοῦ προσάψασθαι οὐχ ἐδύνατο. Οὕτως ὃ εἰς ἡμᾶς πόλεμος ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ 

θεομάχον εἶναι τὸν πονηρὸν, καὶ πρῶτον πολεμεῖν τῷ Δεσπότη. ᾿Εχεῖνος χατήγαγεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ. εἰς 
Ἱεριχὼ τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν ἐπὶ τὰ χοῖλα- ἐπὶ μὲν τῆς ὀρεινῆς ἢ Ἱερουσαλὴμ., ἡ δὲ Ἱεριχὼ 

κάτω ἐν τῇ ἁλμυρᾷ θαλάσσῃ. Εἴ τις ὑμῶν εἶδε τὸν τόπον, οἷδε τῶν λεγομένων τὴν ἀλήθειαν, ὅτι Ἱεριχὼ μὲν 

ἔχει τὰ κοῖλα τῆς Παλαιστίνης, Ἱερουσαλὴμ. δὲ ἐπὶ τῆς χορυφῆς ἐρήρεισται, τὴν ἄκραν κατέχουσα τοῦ 
ὄρους τοῦ διὰ πάσης ἐχείνης τῆς χώρας ἀνεστηχότος. (δὲο οἰΐαιη εἰϊανοἶτις 5τίιίτι ἔτι Ποῖ οαδιπι ραίο{α-- 

οἷι ἐπὶ ἱπιαρίτιθ, οί }12 θη αἰ{ἱπρ γ6 ποτὶ ροϑ5ϊζ. δὲο ον ἡϊαίο ὑοῖϊο {ἰφιιοὶ παῖ βτίηι ἐϊΐηι Πεὶ 
Ποσίθπι 6556. 46 ΡΥίπιτετ ])οηιΐπο ἱροὶ δοίη ΘΌΤΌγ6. [{{6 Ποπιΐτιθισι αἷν ]ογ τις αἴθοπι ἐπὶ σον οιο αὖ- 
αἰαὶ, αὖ αἰζί5 αὐ οανα. Μιιηιίσιιπι οἱ ογιεδαΐοπι ἐπὶ πιοτιίατια τϑρίοτιθ οἰΐα θεῖ; «7ογίοίιο ὑθγῸ 

ἔπι ἄθρι 6550 κὸ ἱμεηυϊὶ ἴοσο αὐ σαἴδιιην ππαν. δὶ χιιῖς ὐθϑίγιι υἱάϊϊε ἰοοιιπι, Ὁ ΘΓ 6556 πονῖΐ σι εἰἰ- 

οπεγυίμν", Τοτίοἶιο υἱάοϊοοι ἐπι Ῥαϊαείϊπ σανὶς ἰοσατγὶ, Τοτισαῖοπι 6. Ὸ ἵπὶ διεπιηιο ἴοοο οἰίατι 6556 

τηοτιίῖς 6715, ει ρϑν ἰοϊαπι ἐϊαπι τορίοποπι ἀγροὶ, οαοιίπιθηι οσοιραπίοηι. ΤΊοος ἄθιαν Ἰθρθ μι, 
ταὶ νἶϑα ϑιπί ΠΟ 58 {15 Ἰηΐοι 58 ΘΟ] ο ΘΓ. ΠΟ 51 56.110 Θβ586ΐ (6 ἀπιόν Ργοχί μη, [αίθγοι ὀχθηι- 
Ῥίαμι 6715 ΠΟ μλἰ ἶβ, 4] ἃ} ογτιβα οι ἴῃ ον Ίο ΠΟ ἀθϑοθπιεθαΐ, ἀρίϑ οὐ σομηηιοίο Αἰ] αΐτιμν {πῖ556 : 
5684 Πος ἰοθο δ᾽ αϑιηοαὶ Θχθηιρ αι ἴα ἰπίθηηροβίϊνο δ ἀπιοίαμη δϑέ, ταῦ οὐαί ΡγΌΥϑιι5 ἀἸββο]αία 
6586 ν᾽ θαι. (δείδ 5ὶ [115. αϊν}5 Ἰἀοπθιιβ ιιοίου Ἰά}ΠΠ0}1 τῃ Τ)διιηι αὐ ἴῃ Ομ π65 οἄϊυμη οβίθη - 
ἄθνδ Ἰῃβυϊεῖδϑεί., ἰχθς Θχθιρ τα Ῥγοί θυ Πα τι} οΟΡ ζαθϑοῖ., οἴπ βοχοθηΐα βἰηΐ οἱ ἀρίῖ5- 
βίπηᾶ οἱ ποι ϑϑί πα, {αϊθιι5 δα 1ἃ σοπιμοηϑίγα παι ταὶ Πἰοονοῖ. ποι οο οὐρο Βαβι τι. ΠΟΥΊΛΗῚ 

δαοίοι ἀἸοὶ πηθγὶο ροϑϑὶΐ, 41] τὰμτι8 ΟΠ  Πἰ τι 1 ἀρ 015. ΘΧΘΙῚΡ}18 Ῥγο θυ θη 15 [8}1015βἰπητι5. [1586 
σου ρου Ἰταν 3 Ῥυωϑίονθα 4118 βοααπιηίαι,, Δ πεί μέν, ὦ ογτ 5 αἴθπι ἐπὶ πιοτιίάτια τορίοτιο οἱ ία 651; 7ογῖ- 
οἶκο Ὁ 6͵Ὸ ἱπάθργοσϑο ἀὸ ἰμμιηιὶ ἰοσο αὐ Ξαἴδιιπι ἡνάγθ; οἱ ητεὶς υϑείγιιηι υἱάϊι ἰοοσιιηι, τιονῖϊ ΘΓ ὁ 550 

ιίώ «ἰϊοιιτιίιτ,, οἷς... Ππομα] 15 βιυπιΐ, {πὶ γᾶπα βουΐο ἀἰοὶς, ποι σαν ἰβϑιμνὶ Ῥαίν 5, Ζϊ ἀθΊ αιι6 οοη- 
ΘΠ ΘΠ Εἰϑϑὶ πὰ αι 4118 οἱ α{1}Ἰ5βιτηα ἀοοοι. ᾽ 

1ὅ. Αποίοι, ααϊβαιιῖβ Ἔϑῦ, αὶ Βαβ}} 15. ἴρ56 νἀ θυὶ γο αὶϊί, αὶ οουίθ θαβι ΠἸαπτι5. ο556. βία αι. 

Ναιη αἰϊχαδπάο γϑυθὰ ᾿ρ88, 58 }06 βθῃίθηαϑ ἃ]} 60 5:1151586 θρυθ μοι ἀϊταν. Οτις ουρὸ εὶς ἀἸοία 
διηΐ ἀπὶ 6 ἵνα, δύ 468 Ἰηνιἄϊα, δπΐ 46 ἀναυῖτῖα, πο αἰ πα ημ16 Παρ 15 διιηγία 6586 οοπϑίαϊ, {Δ} ὁ 

ΒΒ} 1 υ15, 41, αὶ πούτιη δϑί, [15 (15 γ {115 ΡῈ ΟΠ θυ υ λὰ5. Οὐ 1 ΟΠ 65 Πα λυ. Το δία 5] 4115 

ἀἰΠρϑμίον ἰθραΐ θαμν ΘΟ ποι θῚ, οὐαὶ {ἰ{π|π|5 οϑί, Ομοα {)6ιι5 τιοηι δῖ ατιοίον' πιαϊοσιιπι, τ 6 ἀτιο- 
416 Αἰ ΧΡ  ϑϑιιμη {π||556 ἀσποβοοῖ. Ναιπο, πἰ θὰ 6 τὸ δχἰβίϊμμανθ οαΐιιθ ΠΙοθαΐ, Ῥυοίδγαι 
Ἰοοίαμι τὰπιιλ, ΘΧ 4τ|0 (6 οξοίον 5 οοη]θοίανα Πουὶ ροβϑὶί. Απποίου ἰσίταν 5ἷς Ἰοχυίίιιν, πῶς ἀσχημονεῖ 
ὃ θυμώδης " Ἀποτίθεται τὸ σχῆμα τὸ ἀνθρώπινον, θηρίου σχὴμοϊ μεταλαμθάνει. ᾿Ιϊννόησον τὸν θυμούμενον - 

ἐπέζεσεν αὐτῷ ὃ θυμὸς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὁπηλλάγησαν, οὐκ εἰσὶν οἱ αὐτοὶ ὀφθαλμοί: πῦρ βλέπει, ἀνέδραμεν 

αὐτῷ τὸ αἷμα, περιέζεσε τὴν χαρδίαν, ὑπέδραμε τοὺς χιτῶνας τῶν ὀφθαλμῶν, ἐγένετο ὕφαιμος ἐγχωρῶν τῷ 

παῦϑει, ἠλλοίωσεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. ᾿Ανὴρ θυμώδης οὐχ εὐσχήμων. ᾿Εὰν ἴδῃς τὸν θυμούμενον τοὺς ὀδόντας 

παραθήγοντα, ἐνθυμήθητι ὅτι συὶ ἔοιχεν ὃ τοιοῦτος... ἐὰν ἴδης τὸν θυμούμενον πατρὸς μὲν ἐπιλανθανόμε - 

νον, παιδὸς δὲ ἀγνοοῦντα σῶμα.... καὶ γέγονε καχῶν φιλονεικία. Ὁ δὲ ἐν χαχῶν ἁμίλλαις νικῶν, οὗτος 

ἀθλιώτερός ἐστιν. (μοπιοίῖο ἐν]ιογιθ5ίτις 65, φιιὶ ἱγασιιιις οε ἢ Ἐχτις Πα ίμαι Ἰιιηιαπιίπι, δοἰειϊ- 
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αι αν ιηι ἱμεμῖ!. Είπιρο εν ἀπίηριο ἐλατιι ; οἤεγνεῖ ἐπ ἰρδο ἴρα, οἰ οὐ πιμίαιὶ φιυι Σ ποῖ 

διιμ ἐἰοτν οοιὶ, ἱστιθϑοιιτι : ΘΧΟΙΥΤΙΪ ἰρδῖτι5 σατισιιῖδ, οἱ Του τη ΘΟ δι, τιυιΐοας διε ὶε Θομογιίι : 

δα {ιὐναάϊειιν ςαπιριῖτιο, οπηὶ πιΟΥθῸ διιοοιεπιθὶι ; αἰτοναὶ οοἰεἶ05 5τ05. Ὑὶν ἰναοα μ 15 δϑὲ 1 ΠΟ ῃοβίμ5. 

δὲ υἱαογὶς ἰγαίτν ἀθπίθς αοιοπέσηι, οοσίία ἰκοιιίτιθτη, 6] τιδ πιο ἀρτῸ δἱπυΐίθιη 6556.... οἱ υἱάογῖς ἐγα- 

{τυ ραϊτὶς Οἱ νὶ οοτιίοηι, τιοτὶ 8710 5667} {61}} ΘΟ ρ1ι5 Π{].... οἱοητεθ γπαϊοτγιαν 710 σονίοπίϊο. (Λε ατι- 

(θηὶ οἱποῖΐ ἵπ πιαϊογιε οθγ απιΐτιθ, ἐς ἸπΏΕῚΣ πεῖς 61 ὁδί. ῬΔ51}}11 αὐπίθη ψοῦρα βαπΐ τς : διὰ τοῦτον 
ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν ὙΡΎΕΙΕ δὲ χαὶ τέκνα τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. ... καὶ τίνος οὐχὶ ἰοδόλων 

ἀναιδέστερον ἐφορμῶντες, οὐ πρότερον ἵστανται πρὶν ἢ διὰ μεγάλου καὶ ἀνηκέστου καχοῦ, -... διαπνευσθῇ 

τὸ φλεγμαῖνον. ... Ὀρεγομένοις γὰρ τῆς ἀντιλυπήσεως, περιζεῖ μὲν τῇ καρδία τὸ αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς 

χυχώμενον καὶ παφλάζον: πρὸς δὲ τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθῆσαν, ἐν ἄλλῃ μορφῇ τὸν ὀργιζόμενον ἔδειξε " τὴν 

συνήθη πᾶσι καὶ γνωρίμην, ὥσπερ τι προτωπεῖον ἐπὶ σχηνῆς, ὑπαλλάξαν. ᾿Οφθαλμοὶ μὲν γὰρ ἐχείνοις οἵ 

οἰκεῖοί τε καὶ συνηθεῖς ἠγνόηνται, παράφορον δὲ τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη βλέπει, καὶ παραθήγει τὸν ὀδόντα 

κατὰ τῶν συῶν τοὺς ὅμόσε χωροῦντας. Πρόσωπον πελιδνὸν καὶ ὕφαιμον.... ἐν γὰρ ἁμίλλαις πονηραῖς, ἀθλι-- 

ὦτερος ὃ νιχήσας. δ ἔγώπι [αἰγὸς 56 ἱπνίσοπι ἱρπογανογο : ραγογιίος φμοφιί δὲ {ἰδοτγὶ τιαξιισιθ οὐ ἰεὶ 

διιεῖ.,.. αὐ πηρια θη υϑποπαία σιιανὶς "δία ἱργμθηΐθ5, τιοπὶ ργίτς εἰσι σίεινιξ φιαπι ἐπι ἀπιηναῖῖο 

ΡΟ πιαβπαπι ἐπι δαἀϊοανὶ οηιητι6 ρμεντιοίθηι.... εἰϊδοι αι. ... Ναπι οἰσοα 6ο7) φιίάθπι ἵπὶ ἐς πεῖ 

υἱπαάϊοίαηι ατιιοϊανι, Γογνθϑοὶέ ςατιστιῖς, πίροίο υἱ ἰσηὶς θα αρί(αιτι5 αὸ (πίμματι " ἵπι διρθεοῖο ατι- 

ἰθηι ΘΠ] ογό5οθη5. ἐν αδοθπίθηι ἐπ αἰΐα ἤογπια οἑίοπαϊι, σοποιοίαπι δἰ πιοίαπι οπεπῖθτι5 Κογπιάπι αη1- 
γιίαπὶ ροτδοπάηι ἵτι σοθπα σοπιπείατις. Πίαπι {ἰίοτιιπι εἰ ρΓΟρτιϊ οἱ σοποιοίϊ οοιεἰϊ ποτὶ Θοβτιο σοτιπίμ, 

Φἤίεγαίιις 65 ἀϑρθοίιι5, αἰηιι στα άπ πιῖοσαί. Οεΐτι εἴ σταϑ5ατείπεπι 5ιίτιη ΠΙΟΤῸ εἰθτιιθ5 ἀομῖι. ἔα - 

οἷθα 65: {ἰνία οἱ Ξαπαιεῖτιθ τι [Πτ5α.... Πατν ἔτι τη αἰϊς ρει τοῖς ταϊϑο τίου οι ψιὶ οἱποῖ!. τος απιΐθι ε0 

γϑία]1 Ῥάιη]0 {π|51115,. 16 4118 ΤΠ} ΓΑ ΘΕ: φιοά Ἰιᾶῦς ογαίϊο ἰηΐθι νογὰ8 ἃς δου μὰ Πὰϑ ΒΑ51}} ογαῖο- 
165 ἴπ ΟἹ Πἶθιι5 {0015 Ροϑίία 511. ὕσατη δαΐτ ἀπ δ ἀν ον ἰβοθηΐ ΠΠΡυανϊ, πλα]τα ἴτν οὰ ΓΘΡΟΥΙῚ, 41:0 

ἴῃ Βαβ1Π1 σοποϊ Ομ 115. τρου θῆται, Δ ο116 δ ἀπιοιὶ ϑαηΐ, πὶ ἔρβάπι ἰπΐθι ϑοπαϊμπα {Π{|π|8 βου ρα 

ἙςΟἸ]οσανθηΐ. 

ΝΥ. δὲ Ποηινζια ἐπι ᾿πεπιαπαηι (τὶ δεῖ ροπογαιίοπθηι. 

10. Απίδαπαηι οὐ Ἰτουιισ (6 πᾶο ογαίίοπο ορίμὶοιλθ5 γΘδγαιηιβ, ἃ 05 ΓΘ ΠΟ Θυς Ῥᾶιιοὶβ ἁππο- 
ἴανδ, {τι ΠΟΡΙ5 ἴῃ θὰ βοῖψαι ἀἴσηα γίϑα βαπί, Ῥυϊηλαμι ἰρίταν βου ρίοι, φαϊοσσαααο 1116 []ϊ, πλα] τὰ5 
ον οατιθα8, οὐ" Δαν Ια ἀοϑροιϑαία 511 ν]"Ὸ : “1185, δὶ ππηᾶπι Θχοϊρίαβ, 46 {πὰ ραιΐο Ροβὲ οομ- 
πο ιι5 ἀἸοαι, πος ἰός Θχβου ποθ ποῖ ρίροθιι. Εἰ φαομίαμι ριδϑίαϊ ᾿ρ505 ἀποίονδϑ διά ἶνθ, ᾿ρβὰ 

. δυθοα γϑυθθὰ γοίου τ βίαξαϊ. δ. Ἰρῖταν ἰοαφαίξαν : χαὶ παρθενόεῦκαι μεμνηστευμένη ἀνδρὶ, ἐπιτηδεία πρὸς 

τὴν τῆς οἰκονομίας διακονίαν ἐχριύηπι ἵνα χαὶ ἣ ἜΣΕΙ με τι μη βῃ; χαὶ ὃ ἵρίος μὴ φαυλισθῇ. Ἢ παρθενία 

μὲν γὰρ ὡς ἐπι τηδεία ΡῈ ἁγιασμὸν ἐξ ελέγη διὰ δὲ τῆς μνηστείας αἱ ἐργαὶ τοῦ ὙάΤΟΩΣ συμπαρελήφθησαν - 

δμοῦ δὲ ἵνα καὶ μάρτυς οἰκεῖος ἡ τῆς χαθαρότητος Μαρίας ὃ Ἰωσὴφ, καὶ μὴ ἔχδοτος εἴη τοῖς συχοφάνταις 

ὡς τὴν παρθενίαν βεδηλώσασα, μνηστῆρα εἶχε τοῦ βίου φύλαχα. Εευΐνρσο, οἱ οἷν ἀδεροπεαία, παϑία 

ὁδὶ ἑάοτιθα αἰ μι 15. εἰς ροιιαἰϊοτεὶς ταϊτυὶκ θυ ίτεπι, τὲ οἱ οἱγαὶπἰτας ποπονγὶ ὁ55θί, δὲ πιαιγπιοτείμνι 

ζιῦσ, ΘΟΤ 611} ΤΟΙ 17. Τιρρὶπῖτας δπῖηι τὶ αἰ Ξξαποϊίηιοτιῖαπι αρία, φοἰθοία θεῖ : ΙΕ ἀοεροτιδαίϊοπ θη 

ΦΘΙῸ ΘΟΠΙρΡΓ ]ιθη δα δἐπξ ἐπα γρ ἰαγιιη. δ γε αμέθηι, τι δῇ “]οϑορ]ι Ριινίαις Μίαχγία 6556ὶ ἰθεῖ5 

ἀοηκθείϊοιι5, Θὲ τι οαἰμπιτιϊαιονῖθιι5 ἤονοὶ οὐτιοχία, ψιαρὶ υἱγρὶπιίαίεπι σοτιξαπιὶπας5θὶ, σροτιδιιτη 

μανενας υἱί οι οιοάφηι. Ν᾿ ὺὲς ̓ΐα τν]ο 1ἴνα, ρα ψαὶ σα] βάδην βοηζθηζίαιη ρΓΟροπθη8, Ἰάθιι διι- 

οἵον δῖος βου} 11: εἴρηται δὲ τῶν παλαιῶν τινὶ χαὶ ἕτερος λόγος, ὅτι ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος 

τούτου τὴν παρθενίαν τῆς Μαρίας ἣ τοῦ ᾿Ιωσὴφ ἐπενοήθη μνηστεία. “Ζ11αἰα εἰ εἰ αἴϊα ταιῖο α φμοάαμι 

δχ απιϊφιιὶς, υἱάοἴϊοοι δαοοφίίαίαηι {556 «]ο5ορ]ιὶ «ἐϑρογικαίϊοτιοηι, μὶ αγίι υἱγρὶπίζας ἰαίογοι 
᾿πιγιι5 πατιγιϊ ργϊποίρθηι. ὙἿΧ ἀπαΐθιη ἀπ} αν] ροίθϑε, {αϊῃ μι αι πομλΐπ6 Ἰη 6] ρθη άτι5 511 πιᾶν- 
{γι Ἰρμδίιβ, οα} 15. πες διηΐ σγουρὰ ἴῃ ΠΕ ρ᾿βίοϊα δὰ ΠΡ οβῖοϑ : ὃ γὰρ Θεὸς ἡμῶν ᾿Ιησοῦς ὃ Χριστὸς 
ἐχυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας χατ᾽ οἰχονομίαν Θεοῦ, ἐχ σπέρματος μὲν Δαδὶδ, Πνεύματος δὲ ἁγίου. ... Καὶ 

ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἣ παρθενία Μαρίας, χαὶ ὃ τοχετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὃ θάνατος τοῦ 



ΡΕΡΕΛΤΙΟ. ΧΥ 

Κυρίου. 2)6ιι5 Θηῖπι ποϑίεν ]όδιις (λιν κίις σοποθρίτι5 651 ὁχ Ῥήαγία, “δοιπάμηι ἀϊςρδηςαϊϊοπόπι 1)οῖ, 

ὁ ξοπεῖηθ χιίάεπι 1) ανὶα, δρίνίια ἀμί θηι δαποῖο..., Επ Ἰατιῖς ργϊπιοίμοηι σιρομὶὶ μπιτι5 ἱναϊπῖεις 

Ματίω, δὲ μαγίμς ἰρϑῖιι5., οἰ ηυϊ {6} οἱ τπον 5 Πομιῖπὶ. 0] ἀπιᾶ81 Ῥγθοι θυ 65 ΤΠΌΠΘΡΟ, «δοδρίπμηι νἱσ κε ἀν 5. 

ἀδεὶ ἀοοιϊδδί σαι σίσιατν “ΓΘ οη {ἰπππ, οἵα} 5 ρ511 ΟΥῖρθηθην ἴα ἤχο Ποι Πα ποι ἶπ6 οὐ τι5-- Σαρα: δ: 
ἄδτι δ αὶ ἐπα ἴον]. Νάμ ᾿πί6ΠἸρὶ ἀοθθῦθ τπαυίγ τειν Τρ παίίται, δχ Ῥ αν 551 Π10 ποίου ΠΙα- 
ΤΟΠΥΠΊΟ οΟμβνΙμανὶ Ῥοίδϑί : {αὶ οὐαὶ ῬΥλι} ὁαρας ΜΙ Δα Πδὶ Ἰητουργθίαυθίτ", ᾿ἴα βου 5] - 
Μαγέγγν Ιρπαίίιις οἰΐαπι φιατίαπι αὐἰαϊαϊε δατιδαπι, οἱ ἃ ἰδ ρμοτιδαία οοποθρίμς δἰ: τι ραγίιι5, ἵτι-- γγιοτοπουν. 

γιῖοπϑ, 675 οοἰατοίπτ' ἀϊανοῖο, ἄμεπι διιτη, μια τιοη εἶδ υἱνρῖτιθ, 5θεί 46 πσογὸ σοπογαίτιπι. ας ἴη- ἐΉΠΈΙΗΣ: 

αἰσασμ ραΐο φαοα ποίδειιν, ἄπιὸ πη γϑίθυϊα οἱ} τιπ0 ΘΟ Θπηητι6 αἰ [α͵556 οεἰεθγαία, οὐίπιι Πο- ΤΉ Ὁ 

τηϊηὶ δὲ ΝΙαρουιηι δἀονδίϊοποθιι. Ατιοίον δηΐμὰ ἄπο ᾿ς τη γβίθυϊα τὰ Θχροπϊ ἃς Ἐομ πη ρὶζ, πὶ 0}0- Χσὶ. 
ΒΟ ΠΟῸῊ 51} πε πη 116 1115 ΓΘ ΡΟΥ θτι5 51 ἢλ} οΘ] θναίπηι [ϊ556. [Υ. Μομιείαποοη. δὰ ΟΠ γγ5. 
τοι. 3, ν. 352.-.- 954.] Εναΐ διυΐθι ποιηθη ἀἸοὶ [οβίο, Τεορλαπῖα. Οὐιν δηΐιὴ ἀπιοῖου αι οὐδ ἸοΘμὶ 
5.186 ΠΠΘῚ ᾿ΠΠΡΟΠΘΓ6 οορ᾽ίαγοί, 5ῖς Ἰοαιίτιν : φθεγξώμεθά τινα καὶ ἡμεῖς φωνὴν ἀγαλλιάσεως" ὄνομα Ρας.605. . 
θώμεθα τῇ ἑορτῇ ἡμῶν, θεοφάνια. Ε ἰοιεατηῖι" οἱ πος ϑοσθηι αἰτίαι θαι αἰϊοπὶς : [δδειανι τιοσίτιεηι 

αρρεί οηιις Τ]θορ]απίαπι. Ἐπ, φάη 40 (4}1ὰ ἙΟΠ]ΠΙρουα οωρὶ, δά ἄδην {Ππ|4 φαοαα, νἱγρίμθιη Δ]α- 
τίατ 'ΓΠοοίοοοη Δρρε!]ανὶ. 

17. 71χπὶ ποτα ποϑίτο αἰἰβρα!Θηλ115 ΠΊΘ 0 ἀπ ᾿πητθυϊίο δος ογαίϊο {Ἰ θυιαέτιν Βαβι ο. Ἐγιά]- 
εἰβϑι ταὶ νἱτὶ οι ἤϑιπιβ δὲ Πιιρίητιβ πὶ ν᾽ ἀθηῖαν φαϊάδιη πὰπς ΟΥΑ ΟΠ ΘΙΝ 5ιιϑρθοΐαμι Πα] ειῖ556. 
ΨΙΠΘιοπεϊτ5 νοῸ, νἱν ἀοθυ 0 Πα Ἰοῖο Ῥυα ἀἴ{π|5, αἰΐ οάτῃ ἴπ ἀπ} 115 ῬΟΩΪ ρόββ6. Νδο ρυφίογοιη- 

ἄσιπι 51] 6 πιο. Παπς ΘΟ ΠΟΙ Ομ 6 πὶ 6 6556 ἴῃ Δ] ΖΕ] 115 ΕΠ γῖς νϑίου θτι5 : 564 Π1Π}} ᾿π46 5815 ἤστηὶ αὐ 
ϑαμι το] ϊοϊθ απ ΘΟΠποΙ αἰ ροββθ, νἱάθηξ, ορίπον, ΟΠ 65. (τιαῦ ΠΘοθϑβανῖο τϑοιτυθηάθιη δά 
αἰΐϊα Ῥυϊποὶρία, ἰρβᾶσιιθ οὐᾶῖϊο ἴῃ 58 σοηβι ἀθυαμα ; παι αϊα ἴῃ δὰ ᾿η ν ΘὨΪΣῚ μοϑϑιῖ, φιοά πο ]5 αὐ 

Τπα!οαπάππι ἴδοοιη ρυθίονδί. Ῥυϊνητιμι οσοιντῖς ΠΠπι4, πῶς οὖν δι’ ἑνὸς, φησὶν, εἰς πάντας ἦλθε τὸ μς. πο6.4. 
λαμπτήριον ; Οποπιοαῖο σι τ) ΡΘΤ ττιτιηι. παῖ, ἐπ οταπὸς δρίθπεῖοτ' ἐν οηὶϊ ἢ Οὐοα πὶ γϑυῖιπ [αΐθαν, 

ῬΓΟΥβιι5 Ῥουθρυϊη αι οἱ ἃ Βα5 1} σοπϑιιθιινά᾽ πα ΑἸ θντιμν πλ ϊ νἀ οίια". Ν μι, Πἰδὶ να] [Ἀ]10ν, τι 
ἀριιὰ σδοίοιῸ5 ΒΟ ποϑ ἁιιοίου 5, [ἴα ἀριια Βαβι! Ππιπὶ λαμπτὴρ πδι(αίο αἰ εἴταν, πο λαμπτήριον. ΑἸ απο 
Ῥοβί πιαρηὶ αἰϊ χα ἀἸοτινιιη 56 ΡΟ ἢ οἰ τπι5 διιοίου, ἰαθη Ῥγρίθι" δχϑρθοίαςοπθηῖ Π1Π1] ΟΠ αβηηοαὶ 
ἄἴεῖε. Ῥοβίψααμι θην αἰτα] ναί ΑΙ 4ιιοῦ σαιιβα8, οτὰν ΝΙανῖα γἱνρο ἀοβροπϑβαία 510, ἃ] απ ΡγΟ]αίατιιβ, 

ϑἷς Ἰοχυϊίαν : ἔχω τινὰ χαὶ ἄλλον λόγον εἰπεῖν οὐδὲν ἀτιμότερον τῶν εἰρημένων, ὅτι ὃ ἐπιτήδειος Βαξι 593... 

πρὸς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου καιρὸς, πάλαι προωρισμένος χαὶ προδιατεταγμένος πρὸ καταδολῆς χό- 
σμου, τότε ἐνειστήχει, χαθ᾽ ὃν ἔδει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον χαὶ τὴν δύναμιν τοῦ ὙΨίστου τὴν θεοφόρον ἐχείνην 

συστήσασθαι σάρχα. ᾿Ἐπειδὴ δὲ δμότιμον τῆς καθαρότητος Μαρίας οὐχ εἶχεν ἣ χατ᾽ ἐχείνην γενεὰ τῶν ἀν- 

θρώπων, ὥστε ἐνέργειαν τοῦ Πνεύματος ὑποδέξασθαι, προχατείληπτο δὲ διὰ τῆς μνηστείας, ἐξελέγη ἢ μα- 

χαρία Παρθένος, οὐδὲν τῆς παρθενίας ἐχ τῆς μνηστείας παροδλαθείσης. ῬοἌδιιπι οἱ αἰΐαπι ηιαπιάαηι 

ταϊϊοτιθηι ΡΥΟΓΈΓΤΟ, πὶ ιῖϊο ᾿ῖς ψπας ργοιεϊίπιι5 οἱ ίογοηι, ψιιοι υἱάεϊ σοι ἰάοτοιιπι αὐ ἱπιοατ παι οτιετπ, 
Τοπιϊτιὶ ἐοπερτις οἷἑπι ρτ  τείζπι δὲ ἀπ θ σοπεϊίτιτι οὐ δοπι ρνιϑθειϊπαίμηι {τιτὶο ἱτισίατοι, ἐπὶ σπὸ 

ϑρίγίτιιπι σατιοίιπι οὐ ,(1 15 οπυὶ οἰτιπίοτη, ορογιεν αὶ σαττιοπι ἐἰαπι Ποὶ σοσίαίτί σθτι σοη [ΟΥΊπ αΓῸ. 

Ομοπίαπι ϑθρῸ ἐἶϊα Πιοπιϊπειπε ας πλεῖ ριισίαἱὶ Πανὶ οφιαπάδιη Πα εναῖ, οἷο μὰ ϑρίρίμιι5 βαπείὶ 
ϑιιδοὶ ρεγοὶ ορθι"αἰἱοτιθτι, οσοραία «πίοι 7απὶ οταὶ μοῦ αεδρονιταίοτιδπι, δἰθοία ὁεέ Ῥεαία υἷτγρο, 

τε εχ ἀδεροπδαίίοπθ υἱγρίηϊίαϊο ἴσα. Αὐοῖου ρυθιηϊδοναΐῖ, τὸ αἰχὶ, ἢ] αϊασιιη 56. Θ᾿ Πηΐδι 

ἀυδτηηάδηι οδτ88 1, οἰ" ἀοϑροηϑαία {πἰϑ5δὲ υἱσρο Νανϊα : 56 πο νἱάἀθίτι" Ῥ ΡΟ 5518. βίθίϊβδο. 
ἘΓΘΠΪ ΠῚ, 81 65. δἰ(θηίτι5. σοπβι ἀθυθίιν, ποῖ ΡΓΟΡΡ 6 αἰουε σαυβαπι, οἰαν ἀδβροηβαία {που : 5ο 

αἷξ 50] 1} ΘΆ ΠῚ, οἰ ἱπν θη τα [πἰδβοῖ Ἰατη Ρ6Ὶ ἀΘβρομπϑαιϊοπριὴ οσοιραία, ρΡγΟρίθνθα δ]θοίδηι [ιϊ556. 
4υοα Α]ϊα πα} νἰγρο οἱ 1ΠΠὰ τοίαίθ Ῥᾶγ δϑβοί ρυναίθ. Ἐχ ἁπιοίου!β ᾿σ αν νου θ15 ἀἸβεπιιι8, ΠΟΙ. 
σαν Ππουὶξ νῖνο ἀεβροπβαία, 56 οἵαν Ὑἱγρὶηιθιι5. σίου 8 δηϊθροϑιία 5ϊξ, νἹ δ] σοῦ ΟΡ Ῥυν αίθηι. 
Ουοά «ἀάϊς ποίου, ρυγιαΐθμη ΝΙανϊα 81] Ἰαϑᾶμη [556 οχ ἀθϑροπϑαϊϊοπθ, ἰά τι δ τοπὶ ποὴ 

Ῥογεϊποὶ, ἰΐα ἃ πϑιηῖπα ἴῃ ἀπ ἴτιπι γονοοαίτιν. Ααὶ 181] (16 Ῥυουηϊβιβϑεί Βαβι πι5.; δαΐ, 51 ῬΡΟπηΙ - 

οἰϑϑεῖ, ἀἰβηιιμι ΑἸ χα] Ῥγομἰβϑῖς ἀἰχίβϑοῖ. ΠΙᾺ χαοάιιο ααοα ποχ Ἰορίταν : ἀμφότερα εὗρεν ὅ για, ἃ. 
᾿Ιωσὴφ, καὶ τὴν κύησιν καὶ τὴν αἰτίαν, ὅτι ἐκ Πνεύματος ἁγίου. ἔγιτιμπψιι6 ἐπιρθγιὶέ 7.056 ρ]:, δὲ σγα- 

νἱαἰ αΐοπι, οἱ σαιισαάηι, φιοε ὁαᾳ ϑρίγιετι ςατιοίο, σαὶΠὶ ἀἸβρ! σοί. Εὰ νϑυὸ 1η 5. γθυ} 15 νἱἀθίαν ἴῃ - 
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ΧΥΙ ΡΑΈΡΑΤΙΟ. 

6586 ᾿πϑιιαγο ΔΙΊ Ζυϊἃ οἱ ἱποοραπϑ; πο ἀἀμπιοάτιτῃ ἀπο. φαϊο ἰτι5. Φαϊν 5. βου ρίον αὐ! ἀϊσϑοὶ 
γοοιιίαι ΑἸ ΠΦαα1}, 4ιια ΟΥ̓ ΑΓΙΟΠ ΘΙ. 518 πηι ΟΥ̓ Πα ΟΣ ἢ τϑα ἀ]ἴ5βθι, Ν οο τηδρὶ5 Ῥ]αςοι Ἰοοιιβ 1116. πι0] 
ΒΟΥ Ιρίου Δ Θ]πιηὶ ᾿ΐα οαμι ΦΌΒΘΡΠμΟ ΘΟ] Οααθηΐθι [λοϊΐ, μὴ φοδηθὴς παραλαδεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖχά 
σου" μηδ᾽ ἐκεῖνο ἐνθυμηθῇς ὅτι ὑπονοίαις ἀτόποις συσχιάσεις τὸ ἁμάρτημα. Δίχαιος γὰρ προσηγορεύθης " οὐ 

πρός, οἰς. ΝΟΙῚ {ἰπηϑγὸ δοοίρονο Μανϊαμη σΟὨ 61 {πα}, χιθ 6 ἐπι σορίἐανογὶς οὐ τι αἰτίη 6 

Ρεοοαίιιπι αὐ ϑοπῖς χιδιιάαπι σοπιπιοπεϊς. δίαπι σοσαῖιι5 ὁ5 }ιι5ῖιι5, ποπὶ 65ὶ απίοπι, οῖς. Ναπι ΠΠπὰ 
αυϊάοπι, μὴ φοδηθῆς παραλαδεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τιη16 5ιχμη απ 511, ῬΥΌΒ6 βοῖο : 564 τϑ]ψαα 
ἘΠῚ Ἰοραηίαν, ΠΘβ010, Ηἶϑὶ [ουδ ἴῃ ἀΡΟουΎΡἢΪ5 Φαϊβάδιη βουιρίαγὶβ, {αι θι5 δαοίου. 4110 Ιοοο πιὰ- 
Ὠϊίδϑίε τιϑιι5 θϑί, Ὁ Ἰάιιθ Ἰάϊρβιι ὁχ ᾿ἰβάθι [Ομ ΕἸ θτι5 Πατιβ588 ΠἸΘυ]Ὸ οὐϑαὶ ροίοϑι. Αἰ Βαβι 5 αξ 

γδια5 ϑουὶρίαναϑβ ἀϑϑι πιο γθυβα θαΐ ἴῃ Ἰπδππι, ᾿ἴὰ ΔΡΟΟΡΎΡΙα5. ποῖ ἰθραθαΐ : δῖ δὶ ἰδθρογεῖ, δᾶϑ5 
ἰἀπίορθιθ ςοπίθμηπεθαΐ, ταῦ ᾿ρ515 τ] βθιροι μα θεῖ. ΜΙῸΧ βαιβριοα μὰν βου ρίουθηι δἰ {α] πτι- 
{πδίτιιη [πι|5868 ΘΧ ΔΡΟΟΙΎΡ᾿Ι5. - ππιπ ἃ οἱ σοΠΕΙρ 556. ἢ μαγθ ροβϑιιμη. ΕἾπ5 πῶς βαηΐ γουθθὰ - 
δηλοῖ δὲ χαὶ ἣ χατὰ τὸν Ζαχαρίαν ἱστορία, ὅτι μέχρι παντὸς παρθένος ἣ Μαρία. Λόγος γάρ τίς ἐστι, χαὶ οὗ- 

τος ἐκ παραδόσεως εἰς ἡμᾶς ἀφιγμένος, ὅτι ὃ Ζαχαρίας ἐν τῇ τῶν παρθένων χώρα τὴν Μαριὰμ χατατάξας 

μετὰ τὴν τοῦ Κυρίου κύησιν, ὑπὸ τῶν Ιουδαίων χατεφονεύθη μεταξὺ τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου, ἐγχλη- 

θεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς διὰ τούτου χατασχευάζων τὸ παράδοξον ἐχεῖνο χαὶ πολυύμνητον σημεῖον, παρθένον γεν 

γήσασαν, χαὶ τὴν παρθενίαν μὴ διαφθείρασαν. Ποοϊαγαξ ατιΐοπι εἰ Ζαο]ατῖω Πιϊξίοτία, Μ]ατίαπι ρογρθίιιο 

υἱσρίτπιθηι ρΟΓΙ ατιδῖ556. δΓιιτιῖ δπεῖπι, οἱ ἰὰ δὰ ἰρααίζίοτιο αὐ πος τισι ρογνοπῖξ, Ζαοϊατγίαπι οτιπε 

Ματγίαπι ἵν οἰγαίπιιπι ἴοοο ρμοσὶ Ποπιϊτιὶ ραγίμπι ροσιῖς οί, ἰοηυρίτιι ἱπιίον εἰ ἀγάπι οσοίσιπι α «71: 

εὶς {μῖ556, υἱάοίϊοοῖ αἀοοιισαίπιηι ὦ ροριιῖο, φιοά μας ταίΐίοτιο σοπῇγπιαγεὶ αἀηιϊτανιϊο ἐἰϊμα δὲ 

Ρεγητίαπι ἀδοαπίαξιισι 5ἰ στε, οἱτιασίτιοπι ρορογὶ5 56, τιθο [ἀπιθηὶ οἰτιαἰτιϊἐαΐδηι ΘΟΥΤρῖ556. ΝΙ στιη νἱ- 

ἄθυὶ ἀθθοὶ ἰὰπίαϑ ᾿πθρίϊαβ ἴμ τὸ βου ϊα ἀἸοὶ ροίἶθ556 : ΠΟ ΤΪΠῚ15 ΤΪΓΑΤῚ 5Ὲ 1 6] αβηοαὶ ογας Ομ 6 ηὶ 
ἴδ αἶπι ΒΆ51}10 πάρ ΠΟ [πἰ556. (Π]αΐαπι. ΟἸ μην οαριΐ γ᾽ρϑϑιπγασ σαϊπίαπι Μα Παὶ Ἔχ ροπθ5 
Ἠ]δγομ Πλτι5, 5: }] 6 [6 ]]Δ μὰν σομῃξαίανις. Οὐατὴ ογρὸ σνϑηϊββοὶ αὐ θαμὶ Ἰοοῖαμι, πὶ τηθπτῖο 
Πε ο᾽1ιι5. Ζδο μάγου, {αὶ Ἰηΐθν ΘΠ] τι οἱ δ] ίαγθ οσοίβιιβ δϑί, σα γογοί]ιιθ {15 δἱΐ ἰδία Ζδομα- 
γἱα5, 1ἴὰ Ἰοχαϊταν : «11 Ζαοπατίαπι ραίγοπι ]οαπτιῖς ἐπίοι Πἰρὶ υοἰπηῖ, ἐς φεϊδιισάατα ἀροονγ- 
Ρ]ιογιιηι σοπιτεὶϊς ἀρργοϑατιῖος, φιοα ργορίονθα οοοίσιι5 οἱ, ψιιῖα ϑαϊναϊοτγὶς ργιδαϊοαγὶε αἀνεπίϊιπι. 

Πος ψιια ἦε ϑογὶριειτὶς ποτὶ πανϑὲ ατιοίοναίθπι, οαάθπι ἐαοιπαῖο σοπίοπιπῖίιν, ψιια ῥτοϑαίιιτ.. 

Οδνίθ ἀπ {10 [0611 τΐα ᾿πίθυ 56 σοηνθηϊπηΐ, τ 6χ ππῸ δοάοιησαθδ [οπΐθ ργοίθοίς 6556 ν]άθαῃ- 
ταν. Ερο δαίθι ταΐο ἠ6 πιᾶρθο 110 ΒΑΚ,]Πῖο δχἰβειμηατθ τὰ] Πὶ γιά θυθι, 51. δια πὶ Ῥαΐάγοι ἴδηι [το ὰδ 

ΟΠ Ἶα556. τι ῬΙῸ γΘυῖ5 ΔΡΟΟΥΥΡΠΟγιὴ βοπιηΐα παγγαγὶί. {Π}0ὶ δὲ {Ππ|4 ρυθίθγθα ποίαγὶ ροϊεβί, 
δαιοίου 5 βθιἰθητίαη Ὠ1 81] δχ πος σου ηθηΐο ᾿αναγὶ. ΝΠ ρΓΌΠθαγα ἰηβεποναΐ ΔΙ ανίαμι υἱγρι Ἰΐα- 
ἴθιὴ {ΠΠΡαΐα τ 5Θμ ρον βουναββο : ἰ4 φαοά ποη ργόθρανῖξ. Π5ϊ δαῖμι ἴῃ ογἀϊπϑπὶ γἱγρίππατη αἰ]θοία 
[αἰδβοῖ ΔΙανϊα, δαὶ ροβί ΠΟ ηΐ Ῥαγίμιη1, ἰΔ 6 ἢ ΞΘΠΊΡΟΙ ΠΟΤῚ ροβϑβεῖ, πύλαι ἴῃ 60 στυαάπι 
«θην οοηβοααιία [πϑυαΐ, ἃ τηουΐθ 5416. ΘΓ πβουϊί. Εἰθηΐπ δὶ ραῦϊο ροϑὲ Ποιηϊῃὶ 

Ῥαυίαην ἃ} δὺ οὐϊηθ ὀχοϊ θεὶς, ἁΠ]οβααθ ΠΠΡΘτῸΘ οχ θὰ ϑιβοθροιὶς ΠΟβθρίνιβ., ᾿ἰρβᾶπι ΠῸΠ 
ΒΘΙΡΟΥ ΥἹΥΡΊΠ ἢ Θχβίϊ 556. οοηβίαϊ, Οαγδ 51 ποίου. ἤνμπια ταϊϊοπθ ΡΙΌΡαγῈ νοῖ]οι, Δανίατι 
ΒΘΙΏΡΟΙ ὙἸΓΡΊΠΘΗΙ [Ἐῖ556.. ὩῸΠ 5815 ογαΐ ἀϊσουθ. δᾶμὶ ἰπ Υἰγϑιπαπ ἰἴοοοὺ ἃ ΖδοΠπανῖα Ροϑβὲ 
Τομιϊηὶ ραγίι» Ῥοβιίαι 6556, 564. οβίθπαθιθ ἀδθυῖββοῖ, ᾿ρϑᾶμι ἴῃ 60 οὐαϊπθ ἴῃ {πὸ βθηιοὶ 
[ποναΐ ςοἸ]οςαία,, τπβάιιθ α Θχίγθηλι 5Ρ᾿ εἰ ταὶ ῬΘΥβου υαβ86 : ἃ πιο πο Ῥυϑβις. Ατι- 

οἴονο ἴῃ γ6. 51}}}}} ἃ Θ0ΟΡῸ ΘυγΆ586 Ἰὰπὶ γ᾽ Ἰηλι5 : θαβ.Π1πι5. αὐαΐθι ἀππτι5. ΟΠΊΠ τι} [6] 1ο 1551 16 
δἰς ρου 6 ΒΟΟΡΊΙῚ ΠΟΥ Ϊζ, δ οἴ 5616] ΑἸ ψαϊα 510] ρυοθαπάτιμι ρυοροβιῖ, ππιτη πα πὶ ΑἸ τι ΡΤῸ - 
Ραΐι. Ῥουὸ οἴχὴν ᾿λα]ῖα βἰμΐ ἴῃ ας ογαίίομθ, απια τα ]Πῖ ἀἰβρ! δα τ, αἰ Π}} (Δ, 6 τὴ πιὰ ΡῚ5 ΠΟΥ, 
ἀπάτῃ αιοα 46 σομπιθίϊβ ἀἸοϊζαν. Αἴ θυ θα ἀιοίουῖβ βαμὶ [πδο : οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐχεῖνο τοῖς περιέργως τὰ χατὰ 
τὸν τόχον ἐχλαμδάνουσιν εἰπεῖν ὑπάρχει, ὅτι ὃ ἀστὴρ τοῖς χομήταις παραπλήσιος ἦν, οἵπερ μάλιστα δοκοῦσι 

βασιλέων διαδοχὰς δηλοῦντες χατ᾽ οὐρανὸν ἵστασθαι. δοηιιε ὍΘΤΟ ἰἰς ψιὶ οιτῖο56 δα ροπιιπὲ σι αὐ ρματ-- 
ἔπιπὶ ρογάϊπιοπί, {πιὰ αἴσογθ ἰἰοοὶ, οἰοίαπι [μῖ556 σοπιοιῖς ἀπϑοιπεϊ θη, φιὶ πιααὶπιθ αὐ εἰσπὶ οαπάας 

τϑριτι διισοεςϑίοτθς υἱάοπίμν [τἰϑὶ ροῖπι5, ογθαπεπειτ., ριξαπίμι} ἵτι σοοῖο δοτιϊςίογο. (ουίθ Ἰΐα νἱ θυ 

Ῥοίαϊ οὐϊνὶβ αἰ ΓΘ ΥῚ θοι πι5. αιιαπι ΒΆ51}Π10 πᾶσ. Ετθηϊηι ᾽5 πῸὴ ογαΐ, {αὶ απ ουθάθυθί γϑϑιμμ βιιο- 
ΘΘΘΒΊΟΉ 65. ΠΟΠΠΘΕΪβ 5 σϊβοανῖ. απ δα 14 οὐθάθπαπι αἰϊοβ ἐπ ἀπιοογοῖ. Τὰ ΘηΪ ΠῚ ΘΥΓΌΓΘ5. σϑηοα Ἰϊὰ- 



ΡΆΤΈΕΛΤΙΟ. ΧΥῚΙ 

φυσι δία! Ομ οι ἴα οοηἑαίαϊ, ταὶ 6] αϑυηοαὶ οοιηδίανι []α]αγὴ (Δ [Π1}}} ΠΟ ΠΟΙ] Πα 1} τὸ- 

Ῥυάϊει. Ῥαιοα οχ λα} τ|5 τείδγαμι. δὶς ἰσίταν Ἰοχαϊίιν : οἵα δὲ καὶ τὰ ἀποτελεσματιχά ; Ὃ δεῖνα οὖλος, Ποιπ 6. ἷν 
φησὶ, τὴν τρίχα, καὶ χαροπὸς, χριοῦ γὰρ ἔχει ξὴν ὥραν" τοιοῦτον δέ πως ὀφθῆναι τὸ ζῶον. ᾿Αλλὰ χαὶ τ λθος 

μεγαλόφρων, ἐπειδὴ ἡγεμονιχὸν ὃ χριός" χαὶ προετιχὸς, καὶ πάλιν ποριστιχὸς, ἐπειδὴ τὸ ζῶον τοῦτο χαὶ 

ἀποτίθεται ἀλύπως τὸ ἔριον, χαὶ πάλιν παρὰ τῆς φύσεως ῥαδίως ἐπαμφίεννυται. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ ταυριανὸς 

τληπαθὴς, φησὶ, χαὶ δουλιχὸς, ἐπειδὴ ὑπὸ ζυγὸν ὃ ταῦρος. Καὶ ὃ σχορπιανὸς πλήχτης διὰ τὴν πρὸς τὸ θηρίον 

ὁμοίωσιν. Ὃ δὲ ζυγιανὸς δίχαιος, διὰ τὴν παρ᾽ ἥμιῖν τῶν ζυγῶν ἰσότητα. Τούτων τί ἂν γένοιτο καταγελαστό- 

τερον;.... Πῶς οὖν ἐχεῖθεν τὰς προηγουμένας αἰτίας λέγων ὑπάρχειν τοῖς τῶν ἀνθρώπων βίοις, ἐχ τῶν παρ᾽ 

ἡμῖν βοσχημάτων τῶν γεννωμένων ἀνθρώπων τὰ ἤθη χαραχτηρίζεις;..., Τί οὖν δυσωπεῖς μὲν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς 

ἀξιοπιστίας τῶν ἄστρων, εἴς. Οέαϊος ἀπέδει ργοαϊπιοτετεῖτι" Ἔἤ[δοίιι5 9 ἤιει σαρι 1, ἱπηπείπιηι, 

ἡμιιτὶ σιεπ οτῖσρί, οοινε ἀδοογὶ : ατίθιὶς σοἰϊῖσοι μανεί ἤογαπι : τιαπισιιθ απὶπιαὶ ἐ{Ππ| πιιοάαηι-- 

πηοεῖο ἰαΐο δε ἀϑρδοίιι. Οτιϊπειίαπι τὶ ξ οτατιϊ ατιΐηιο οἱ οἴαϊο, σιιΐρρο ρόπος ατί ϑίθτη ὁ5ὲ ργπιοῖρα- 

ἔπι5 ς ἜΥΙἐ εἰ ἰαγριις, δὲ ΤΊ σιι5 “ιισίτπιοσιι5, ψτιατι οι ίάοτι πο. απίππαὶ εἰ οἵἰγα τηοϊδειϊαπι ἀδροιῖξ 

ἰαπαπι, οἷ τιιτ σις ἔαοῖ δ α τιαΐιτα υδϑίζειι.. ϑ6α τιαίτιτη ἐπι [ατινῸ., ἑοϊεγατιίθηι 6556 ἰανοτσιίηι αἰϊοιιτεῖ, 

αἴσιιθ σουνί οπι: “ιοπίαπι {180 ἐατιγιι5 διε γοίξιιτ. Ομ ϑογὸ δαϊ{ιι5 Θεὲ σι φοογρίοπ, τὶ ἔ ρθγ οι 5507, χγτιῖ, 

οὗ δαπι χιίαπι οτεπι ἰδῖο ατιϊπιαῖὶ [ιαἶνοΐ οἰπυϊ αϊποηι. πὶ ἀτείετη ἵτι ἰἰὕτια τιαίτι5 65ΐ, {π{π|πῚι5 Θ5ὶ 7:ι-- 

δέιι5, ρΓΟρίετ' {ϑτάγιπι ἀρτι πος ηιαϊαΐοπι. Οἱ ἰεὶς πιασὶς τί ἀἸοιεζιεηι 6556 ροσείεϑο.. Οποπιοίο 

ἐρίζειν ἐἰ{ϊτιο ρτιδοίριιας υἱέ πιιππάπιρ σαιϊι5α5 ρτγο[οϊποὶ ἤθους, οἴ δα ἐοττ δὶς ροοιἰδιι5 τιαξοθπίζιη. 

μοπιΐπτετη τη ΟΤ65 ἐαρτὶπιὶς αἴψιθ παῖς ὃ... Ομίά ετσο Πάοπι 6α αξιτὲς {ἰδὲ Γαοΐοτις ρογ ΡΤ ] αοὶς τιος ἢ 

Ουϊ, φιοά «δα Ποιιΐπιιπι ογίιι αἰ(ἰπθῖ., ποῖ Ὀ]αγ15. ἴδοϊς ἀδίγα δου μη π|6 Πιοίτι5., ἰ5., τ 
τὰ ααϊάθην νἱάθειν, τηϊπῖμηθ ΟὨληϊι αἴσοῦθ Ῥοίι ΤΘΡΊΙΠΙ 5:10 βϑΊΟΠ65. σοιηθίϊ5 ἴῃ - 
ἀἰσατὶ. Τὰπι δὰ αἰϊα Ῥγορθιαθίτητιβ, 56 δἱ ρυΐτιβ ΠΠπ4 ἀπτιτ Δ] δοθυϊπηι5, ἰδπίδηι γανίδῃ- 
τὰπὶ ᾿δοί!οπτιιι σορίδπι ἴῃ ΠΠν 15. ἀπτϊ ιν ΐβ ΤΟΡΘΥΓΙ, τ 51 ΟΠ 65. ψ ΟΠ Ἰβ56 ηὶ ΘΧΘΟΣ ΠΟΘ, πτο- 
ἄστη δχοθϑβίβϑοιη. Εὐα ἸΕἰββίπνι5. γὶν Ομ ἤπια μος. οἰὰπὶ δηϊηδ νου ἰϑδοί ἰΐα βουιρϑι : 
Το ποπιῖϊια, ψιιοα ογεὗτο Ε οοϊεςίαγιεπε τι5τι ἐγ α τὰ αα πιο ρμἰμγ παίει ἰἰτὶς δοοϊ οἰ αεϊοὶς εἰθδοτί- 

Ρία, ἀϊνετοῖς ςοαίοὶ ἰδοϊτοτείνιις, ρΓῸ 60 αἋ οἰψὶ ψείσηι ἀἰδδογίϑ τις ἐπὶ δῖι τιδιπὶ ΠΠοοἴοοίτ, ἱππεῖς, 

τιί ϑοσεπι αἰϊηιίαπε ταιιατεῖ, 5εῖε αἰϊφιῖα ἐπιϊογροϊατοῖ, ργὸ σαρέι Παεἰῖς ρος, οι οἰμάοϑαι, εἶνε 
εἰΐαπι ἀπεϊψιατΓὶϊς ἐα4 οὐγερεῖ!. ΝΟΙτην φαϊάθιν οὐ ἀοοςββίμιο νἷτο θὰ ἦθ στ οοῃίθπήθιο : βοὰ 

ταπθη μας Ποιη1]Π απ Εἰ Ο  δϑίαστμνι τι811 Πα Χ μι ὐ 8) {ι1556, ππιβιιαιη ᾿πνϑηΐο. Ριυφίογρα ᾿ἄθι 

1116 φαθι αἰχὶ πομηο Ῥου Ἰ5βιμητ5 τποπτξ ἀτιας ΒΆΚ1ΠΠ1 ἴῃ ΤΠ αμπατι ογαίϊομθϑ ἰἴτῖο Οπδάήναρο- 
Ξἰπγδ5 ΤΘΟΙΓΔΥῚ 50 185 : ἴθ {α] θ5 τἀτηθὴ ἰπία εἰν ουθαγιιηι ᾿δοι᾽οπτιι οορα ποπ τ ρου τι". 56ή, 
ἀξ αὖ πδος βιιηΐ, ἜρῸ Δ ἰἐτου ἱπιπηθηβαμι ΠΠ|ᾶπν ναυ απ εϊπιιι ᾿δοι]οπτααιν. ἡ ΕἸ π|4] θην ἀα τθαμὶ 

οΡ᾿πίοπϑηιν σοπυτπαπάαμη πόοπη 1} να]θνο. Ν απ Θχρουϊθητῖα ϑάοοίτβ βϑῖαπ ἰάτη πα] α πὶ ΠΠ ΓΟ τ} 
ΔΌΓΙΖΙΟΤΊα: ἸΠ ΤΟΥ 86 ἀἰβουθραπίϊαμη νοθείας 5:6 Ρ᾽115 ΟΘΥΓἸ551 ΠΤ ΠῚ 510 11} 6556, 

ς Υ͂. δὲ ΜΠοριῖϊία πὶ Ῥωπιίοπιίαπι. 

18. Αποίον [ππι]τι5. ογα τ] οἶβ, αι σι. Θϑὲ, πὴ ἰά 5101 ργοροϑαῖ, αὐ δυμ το 65 5ῖι05 δ ρῶῖ- 
ἐοπίϊατη πογίαγθίπν, κε αἰ Νοναϊίαπος εἰ ΝΙοη απἰϑίας, 4π| μα μ θη ταπι ποραθαπί, σοη[αίαγοῖ. 
Ηλῃς οταϊϊοπθηι ἃ αἰΐαιιο δρίβοορο ἁἰτουῖτι5. Θρ βοορὶ γοραΐτι ΘΟ ΡΟβι απ [π|556,. ΡΥ πὰ γ6}}0ὰ 
ἀρεγία οβίθπαπιης, Ευτι  εἰββίνητιβ νἱν ΤΊ] ππομτἶτι5 τα 46 πος 5ουρίο ἀἸββθυῖξ, πα οἱ θχὶ!θηι 48 }-- Το; ΓΕ 

ἄδῃηι βιιβρίοϊομἶβ ποίδιι ἰπτιγαΐ : 5οα (αἰδίιν ᾿ρβαμὶ ΡΓῸ γοῦα ἃ Θυι1{15. ΠΟΙ ΠΙθι15. Πιαοίθητιϑ 395 οἱ ἐ87. 

Βα ταμ ἔπιϊ556. Ερο δΐθηι βῖνα γϑυθα., ϑῖν 8 γϑυθουτι ἢ σΟΠΒΙΓΙΙΟ ΟΠ ΘΠ, 51 ν 6 56 πίθη(ἰὰ5 ᾿ρ585 

φοηβ ἄθυθιη, Π1Π1] τιν Ζπιᾶτὴ ταΐπτιβ Βαβι Παπτιν νἹ41. Ῥεοίογατα αἰ ποῦ ἰοοα, εχ {αῖθιι5 14 χαρά 
ἀἴοο, Ῥτοθανὶ ρμοϑϑίξ. ϑιδίϊμν ὁθοανεῖς {Ππ|4, φησὶν ὁ ταῦτα πλάσας, ὅτι ἐὰν γένωνται αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν (.. κ..3., 
ὡς τὰ ἄπλυτα χρώματα, εἰ λούσοισθε, μεταπίπτει εἰς χαθαρύτητα χιόνος. Π1οῖξ ἰαπιοπὶ ψιῖ ἰμο οοπαϊαϊε: 

δὲ {ιογῖπι ρασοαΐα συϑϑίγα τϑῖμι σοἴοτος, ητιὶ οἰτεῖ τιοτι ροσϑειπί, οἱ πποίο ἰανεπιῖμὶ, ἵπ πιὶνὶς ρεγίτα- 

ἔθηι ἐρατισί διισιῖ τ αὐ αν ὶς Αἰτπ5. ποιμο Ῥαύζτη πιοο ἀρ οπτὶου ριῸ μεταπίπτει, {γαγιεὶί, 5ουὶ-- 
ΤΟΝ. 1 :-: 
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ΧΨΥΙΙΪ ΡΕΖΞΕΛΊΙΟ. 

Ῥϑι5ϑοῖ μεταπίπτουσι, Γαδδι, γιάολιοοι αἵ ἀν ἐβΟβιοα Νος 1 πα} μΡοβι ττὰ δουρί τὰν Θ ἐξα, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐχ ἐχεὶ “ραν γλυχαίνεσθαι τὰ ἁλμυρὰ, λέγομεν δὲ χαὶ ἡυεῖς νῦν ἀπὸ Παλαιᾶς, εἴπωμεν 

ἀντιλέγουσι πρὸς τὰ ἐχ τῆς Παλαιᾶς λεγόμενα. δά χιοπίαμι τοϑις δαϊδιισίηθ ἐυἰ τι{ἰς τιον εἰαύ μι 

εἰμιϊοοςοοπ αὶ ἰοοιι5, τοι τες ον να ργο  οτίπιιι5 θα: ΤΠ οἰογὶ Τ οσ αἸπθηίο, τ  [ογα τις χιϊε ορροιεαν 

αὐνονσιις ὁα “ι οα ΤΠ διοτὶ εἰϊοιιπείιι. ΝΙΘΠλυι5.. αϊ51 [Ἁ}1οι΄, α]γοϑβοὶ {Πι|4, ἐπειδὴ οὐχ ἔχει χώραν 

γλυχαίνεσθαι τὰ ἁλμυρὰ, φιοπῖαπι τονε σαϊσιιαῖλο ἴηι τες τιοτὶ αἰαίπιτ' εἰμι] σοποοπαϊὶ ἰουιις. Τίτος δαὶ 

απ 60. “πο Ξοααίτιν, σοἸογονο ποθὴ γἹάἀθηταν ; οἱ ἀππὰ γΓΊΟΙ 6. ΒΟΥ ΠΡΟΣ ΑἸ ΧῚ σοϊαίπ για. 50 
ἀγραμιθηία οχ Υ εἰἴουὶ Το διαιπθηίο, 4ιοηΐαη: γοὗτις. δαἰσιοίμθ {η}  εἰ5 τιοτὰ «ἰαιει᾽ εἰ 65 οἰ 

. οαάριη οἷα ἀἴοογα μοιεἶδβοί ποϊατανιαι 56. ἀρ αιηοηία ὁχ Νόνο " ὀβίαμηθηίο, φηεογεζάτη 

γονιις σαἰκιισὶπο πη τις τιον εἰαί μιν εἰ οοδοοπαϊ ἰοοιις. Τὰς γοιὸ πο. τπἰππαηὶ 115. ΟΠ ατοῖ 

ἰοοιις 

σα ὁ0. “πο Ἰηΐογιαν, 4παμν αἰλι τ: γο], αὐ νουῖπ5. ἀἸσαμι.,. πϑαίσαιι. οοἸϊωνοί. Προ τὶ 

1βα51}}1} ποη βααΐ, τὰ πὸὸ 4 Βο]ιπίαι", ὡς προσέχουσι δὲ λέγω, δῆεν χαὶ βαρύτερον ἅπτομαι...... 
Ῥίς ἀσεθδέστερος ἀναγέγραπται τοῦ ᾿Αγαάδ; ὡς ἀναγινώσχουσι λέγω. «7Π|ο΄ιιον ὐϑἶμε αἰ(ϑτιοα. τε 

διανίογα αἰϊη80...ὅ.. Αιεὶς Ἰπαρὶδ ἱπερῖμις. τίν «1 ο]ιααν ΠΕΣ ὁπ τοῖμ ἰοροιιιι ἰοφιίον. 

ΗΠ. ατιοίουῖβ νου] 5, ΚΖ οἶμὶ ἰοσοιτι5. ἰοχιίον, αλλ}}}} δἰ} 6. ἴμς νου. ἂς Ἰμ ] 1115. 1) 511} 

οὐδ ομ 5. ̓π γϑηϊίαιν : πὶ θυ σαι {Ππ|{ λέγω ὡς, ᾽5. Ἰπίτα Ῥάτιοοβ. γο βιι5. θοβιταιηι ὙἹά!,, 

Ῥθιδρυίαὶ ἀΠ αὶ οὐ ἸΏ50}ὶ νἱάουθ με νἰβιις σα. Αἰάαθ ἰὰ [ὰς ᾿θὰ βοηϊθηία. ΘΟὨ[1"- 

ταίτι5. ἔαϊ, οὐσι ᾿ποῖαϊ ἴπ θὰ τ βίαϊ πη Βα} απριαπίαν, ἐπειδὴ ὑμῖν λαλοῦμεν, εἴπωμεν χαὶ σαφέ- 
στερον, Οποπίαπι αἰϊοφειίπιια" θος., ἰοχιίαιαι οἱ οἴαγίις. ΔΕ δηλ Ῥουβαδάογο πο ροίαὶ Βαβὶ- 

Ἰϊαιη τπασα αι. ἴα 5 αἰἸββι 1 ]Θλ. {]550... αὖ γγαΐου. οοπϑαθιπ ἀἸμθιὴ τα} [Θγ6 σομἐπθηΐον 
ἀἰχουῖε, 401 ἀἸσθιθ θὰ 5] πππὰ 1 }}}} αὐτο θαΐ, 56 αι ρον 56 Ῥ να βαπΐ οἵ ππραίονϊα. Ναμο, 

τὶ Ἰονιονα {πο άαμι ΟἸἸ(ἀπγ15. (Ὁ βουϊρίουῖς ἀοοίνῖμα Ἰοαααιηῖι. Πα (6 ἰαρϑὰ Πθαν 115 νουνα 
. Ω ΦἜ5 ΠῚ ΕῚ Τὰ ι -Ξ Ψ, Ἀ ΠΩΣ Ε -ε ΡΥ 

« [λοἸ θη 5 διιοίου, 510 ΒΟ. 11 : ὅσον ἂν πέσῃ ὃ ἰσχυρὸς, παχεῖῶν ἔχει τὴν ἀνάστασιν. ᾿Αγαναχτεῖ ὃ Δαξὶδ.... 

εὐθὺς ἐπὶ τὸ φάρμαχον ἐλήλυθεν " εἰὸε τὸ τραῦμα" προσεθοης τῷ ἘΠ Ἥμαρτον, φησὶ» χαὶ εὐθὺς ἢ 

ἴχσις. Καὶ ὁ Κύριος παρήνεγχέ σου τὸ ἁνάρτημα. Ῥ{ γὰρ βούλει, ἕν ἁμάρτημα Χο οθ γαυὃ ὁσίοις, ἢ πολλὴν 
; 

οιῦ δικαιοσύνην ; ̓ποίησεν ἁμαρτίαν, ἀλλ᾽ ἐποίησε χαὶ πολλὰς δικαιοσύνας. 'Γί δίκαιον παρὰ δικαίῳ Θεῷ, τῶν 

ὀλίγων μνημονεῦσαι, ἢ τῶν πολλῶν ἐπιλανθάνεσθαι: στω ζυγὸς, καὶ ᾧ μετροῦμεν, μετρηθήσεται ἡμῖν' 

1 πλείονα τὰ ἁμαρτήματα, ἔστω ἁμαρτωλός εἰ δὲ πλείονα τὰ δικαιώμετα, ἔστω δίκαιος. Εἷς χαὶ εἷς: 

τὰ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάντα ἐχ τοῦ πλείονος λέγεται. Καὶ τοῦ λευχοῦ ἐστι λευκότερον; χαὶ τοῦ γλυχέος εἰς 

σύγκρισιν ἄλλο γλυχύτε ἐροὺ - οὕτω καὶ οἱ δίκαιοί ἐσμεν ὡς ἀνθρώπου οὐχ ὡς ἡ ἀμαρτία δικαιοσύνη. Ὅθεν ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ διχαιοτύνη ἀχούει, ἡμεῖς δὲ μεταλήψει δικαιοσύνης δίκαιοι. Καὶ Μωῦσῆς ἐλάλησέ τι τῇ 

γλώττη, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπελήφθη τῇ ἱστορία. Ομαπειεμινὶ5 σαπθ ὁαάαὶ {ογιῖς, οἷζο τοι οῖ. Πθηι πιοϊδδιο 

76γὶ 1)ανῖά..... διαί ἀοοοοδὶὶ αὐ τοπιδάμιηι : υἱάϊε ατεΐπιιις., αὐ τπδάϊοιιπι σοπίισί. Ῥροοανὶ., 

ἐπημῖς, οἱ οοηζος ιν αὐθεῖ τπϑιίοία. Ἰὰι Ἰθομιῖμτιβ γα πϑία!ς ρδοοαίαμ τπππ. μα θηῖμι οἷς, 

τι 6. ρθοσαίπην ἱπιρμίατὶ φαποιῖδ, ἀπ γι5ι{αηὰ πυμἱαπι" Εδοῖξ μοοσαίμηι, αἱ ζεοῖε εἰϊαιη 

Μιδιῖας ταπίας5. Ομ γιιδίπιην 65: ἀρι ἡμδίμαη 1) θιιπι, ματι σογιιτηιτιθ τι δηετιῖς56., αὐτὶ τητεϊἐοσιιῖπ 

οὐϊἰνιφοἱ ἢ δῇῆε οἰαίογα; δὲ {τα τπθηϑιγα ἠιθησὶ Κποτίηλι 5, ααἀηιοιϊθτιίιι. ποῦὶς. δὶ ρϑοσαία ρζιιγα 

σειπξ, δὲ! μϑοσαίογ : δἰ γιιδίλε 6 ριιστος, οἷς γιιδίιι5. ζητις εἰ τἰτιις Σ τιαπὶ ομπμΐα ποςίγα θα αὗται- 

αἰαπιονὶ ἡμἀϊοαπίμι". Ὲ τὸς πα αἰνὰ αἰνονο σπιρογαίμ" αὖ αἰίεγα; εἰ ἀκίοὶ, δὶ δοιραγος, αἰϊφια 

αἰ εμέοίιις 651. δῖο εἰἰαπι 51 σιίπιιις ἰαπιφηάηι ἰιοπιΐπες, ποτὶ φοραί ρμϑοσαίιηι για οἴι. ὕπιάε 

Φεϊμις Το γειὰ τοσαϊιι τ πὸ ϑΘΙῸ μαγιϊογαϊίοπο για ἡδεῖ φυλαῖς. Εἰ 770 γ.565. {{πισιία 
ἰοηατιπι5 ἐδὶ αἰεί, χιοί Γαπϑιὶ πιονὲ ΠΟΙ ρΓΟἰιοηδιίπι δὶ ἐιϊδίοτα. Οὐϊά, απο, μὰς ἀοοί μὰ 

ἀπι γ) 6} 5. Αὐαξ τ πτι5 )α5: Πα απ Θχοος ἰζαν! ρόῖαϊς 7 Ομιαμ] 6 ὲ σαν β 510 Ιαρσιιβ Υἱγὶ [ον εἰ5, οἷτο, 

81. ἤι]ὸ5 ἀποίουὶ [μὰ] θὰ θ5ὲ, ἐϑϑανσι ! 50 51 ἴτὰ οϑί, Βουαιιαιιο ΒΒ} ΠΠπι5. ἀπιοίοι 5. αομιοίο 

ΠΟΥ. βοιοδί, πὰ’ Θρυθρῖι5. 16 «θοίον μυθοίαγος. 1105 σὐπομοβ δἀϊάουις, φαΐθιι5. δὰ μανραηπάτιι 

ἀπο ΠΠγοὲ ροοσάτιιην ἰὰμν ἰσησα, ται. δον θια ρομἰοπίϊα ρεωβαῖταν 7 Ἐϊςθηϊμ δὶ νὶν [ουτβ., 

παλιν 15. ΘΡαΎ ΤΟΥ Ῥοοοαν οὐ, τἀν ΤΟ116 γθϑαγοῖς, ὨἾΠῚ] ὩΘΟΟβϑαυ δυαμς ΘΔ ΠΟ 65 111, Ζαρα οἱ 

ἔουίθα οἵ ἐἰθ θη }ο5. δ γοβανοθηάιιον ἀπ αἴπι ὀχουσογομίαν. 56 σαὶ ἰδμν Ὠονιιη, ἀξ τηδρῖ5 

᾿ϑανιάϊεισιι,. ποῖ ἄἴοο ἀρὰ Βαβι αν. 5ο ἀρ οο5, {πὶ νοὶ ρυϊμιου,]ιι5. [1 νυ 15. σδουτας. ϑουῖ- 

Ῥύμγα5. ατιϊδολατ, ἀπαλὰ 111ἃ σΟμ ραγα 10. 1 πιβτιτἴο οἱ ροοραι!, εἷς αἱ Αἰ αιιῖ5, οἱ ρεοραΐα μ] τινα 
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πα ἰβοεῖς, ροσοαίοι. 5ἱ( ; 5. ἀσίοιν ῥ᾽ νὰ Ππιϑιι εἴα ορόνὰ Γθοου,. Παςαινι5. 51 γπι56π|5 2 Πα. εἰτιηι 

Ἵ ΒΟ. ἹΠΟ Ομ ἡ ἴπ τποηΐοιν. γθηΐς οὐ] υδάδηι ἰθρὶθ Ῥουβανιιηι., ατιάτη ἰΘρἶδβο 56. αἰῦ ΠΟΏ1Ὸ ῬοΥ α15- 
51τητι5.. ᾿ἀθηγαιιο δου π ἰββίηγιβ. ͵μϊ οΐηι, ταις, ἀρμα Ῥόντας ἰθρὸς {π|ῖ556. {γακιιίτι": α΄ ςΟ λ οι. 

δεπς σαριοντίαμι {μ|556.... ται ἤφιντίς 

ἐβίμιι ἀρια 605 ἰΐα σονδίϊ{τείτειηι,. αἰ σπεπὶ ἡτεῖς ἐπ [πιάϊοῖο αὐ ϑιιονοίαμ" αἰϊφιιί [δοῖς 5. οοπίνα ἰ6965,), 6 

οἰϊαηιδὶ {ἰφιιίείο, οοτισίαγαὶ οἰιπὶ οτἶρι αὐήποπι 6556, ποπὶ ἰαπιθῖὶ δἰαί μι δογοπιηαγθίμ, δοεῖ ῥΥὶι 5 

ιιῖϑιις {αοῖο ἰνιοἰ δὶ ροίοοι., σἰνιϑιίαγθην αιαπιείηι 615 

ἐηα τ γι" εἰ ρον ἰδ οῖηιθ ἐπι οπλπθηι ἐ{{{ι|5 οἱίαηι,, ἐνὶ ξισψτι6 ταϊο, μἐ γάμο {μι ρ 16 οἱ Παρί- 

1056, ἀπὸ ὕοπὸ ἰαιεἰαὐιἐϊογ 6 ποδί δϑοῖ. Ἅππὶ οἱ υἱποοναὶ {τρίτην πτιτ ον "5, οοπα θην αἰ αι; 

δὲν ρΓΦροπάθναν ἀτιτιτ' Πποπιοδὶϊς {τρία αὐγοοϊνο αι". Οορσίταὐ απ ὁπῖπι. ἐμ ππ απι ΤΊ (1 ΑἸ Τ  τ(1}1. 110}. 

6556, τϑοίιιπι, οἰ τίη ρογρθίμο ἰόπθγο: παροπίος ρ᾽Ὸ δοτιὶς οἱγὶς 605, πιὸ πὶ πιιπιηιαπι ρμθύ- 

δαγοπί, σοα ἡτιὶ σιορίπι5 ποτιθδί6 ἀϑοΡοπί. Ἰῦβίο, Ἰὸχ δ] τιϑιοα! νροαΐ ἀρι Ῥουβαβ : 564 ἃ) 1 οο] βία 
1)6ὶ ρυόυϑιιβ ἀγοθαίαν". 56 π05 δ ῬγΟΡοβιτι πὶ γοἰθυιλι8, 6. δα {15 μα Πθαιηιι5 Ἰοσαν Ἰητοσ ααι 

ΟΧΒΟυ ρ5ι580., 50 ο͵τι5. ραν 65. ἃ] ̓Πτπιὰ5. «Πρ ηάτι5. Ἔχροηάδιμτιβ. [τὰ ἰρίταν ἀπιοίοι Ἰοααϊίν : εἰ 
᾿ ᾽, , ς Ζ Ε - ῬΨ ΤΡ ἃ, ᾿ , ΙΝ ΄. ν Ε) τ' ΝΣ αν Α 

πλείονα τὰ αμαρτηματα γἕστω ἅἁμαρτωλος ει ὁεἐ πλείονα τὰ οιχχιωώματα,, ἐστῷ ὁὀιχαᾶιος. Ἐϊς χαι εἰς" τὰ 

ἄρ, οἷς. (δὲ μοοσαία μζιιτα διιτῖ., οἱΐ ρϑοσαίου : οἱ γι ρπισος,, οἷς δέν. ἴ)πιι5 Θὲ πιπιιδ: 

γιαπι, οἷς. (ἃ απαΐθινν 510] νι Ππ|{4 χἰγετι δὲς τιτιιι 5, πΟ ἢ 58 {15 ᾿π 6 ]Πρὸ ; πθο [Δ 01} 6 δ άπαοαι τι 
ονοάδιι ΠΟὨλ 61}, {αὶ Ῥουβα ΠῸη {ποι}, ᾿(ὰ 5οΥ  ρ51556. δοαυίίαν : οὕτω χαὶ οἱ δίχαιοί ἐσμεν ὡς Ρας.6ο7."». 

ἄνθρωποι, οὐχ ὡς ἣ ἁμαρτία δικαιοσύνη. Ὅθεν, οἰο. (δ. δίίαπι ει ι1 κιανιιι5 ἐαηιαιιαηι [μολτι6 5, ΤΟ] 

μι ρμοοσαίιηι εεἴα. Ζῇ, οἷς. (οΐονα πο ἸΠΡΙΌΒΟ : 564 ἴῃ 1110, οὐχ ὡς ἣ ἁμαρτία δικαιοσύνη, 
σιοτὶ τε ρμοσοαίτι ει, ΟἸνπουαυὶ Πα] οἱ ἀΡβοηὶ ἰμθβ56. τα] ν]άρίιιν.. Τλτινϑιιθ ᾿ἴὰ διαί 16- 

διίαν, ἡμεῖς δὲ μεταλήψει διχαιοσύνης δίχαιοι. Καὶ Μωῦσῆς ἐλάλησέ τι τῇ γλώττη, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπελήφθη τῇ 

ἱστορία. ΚΚαὶ ᾿Αὐραάμ., εἰς. Δίο5 ΨόΓῸ μαριἰοϊ αιϊοπο γι5ι{{{{1ω ἡπιδιϊ φιμπιι5. ΒΕ ΜΟ 565. ἰἰιρια 
ἰοσικείιις 65: αἰϊηιιῖε!, φιιοε ἰαητθτι τιοτὶ ΘΟΠΙ ΡΥ δἰ Θτιδιέηι ὁπ ἐιϊδίοτία. Εἰ ϑγαλιαπι, οὐ. ὙΠ01 Ππ4, 

Ἐπ ον 565 ἰἰτισιία ἰοφιείιις ὁδί αἰϊφιϊα, πίοι ἐαπθτι τιοὶ ΘΟΠΙ ΙΓ Θ]ιθη σιιηὶ 651 Πϊδιογία, πομ Π6}}6 

φοπμ οί αι" φ ἢ] τι18. οὐ αι] οι 5 ραν ΤΙ θι15. : οχ 480 ἢπν αἰ οναίϊο πος ἰοοο ἀἰββοϊυίᾳ 6556. ν᾽ ἀθδίτι:. χα, 
Οὐομϑίας ᾿σὶσαν ΠΟ Θχ βθη θη {115 πο 0, 56] ὁχ ᾿ρ5ὰ οἰΐδμν 80} 1] 6 1 ναιτὶομθ, ὰ πο ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 

Πα 1110 πιασινο {ὙΠ ] τπουϊίο πο ρο5886. τοίου, ἀπίοααδι ὦ Νοναμι ΠΓοβιδῃηθηίιν γθηϊνοί, 

οχ είειϊ ἰνος ἐοϑιϊηγοιίτ ρυοία] 1 : χαὶ γὰρ Μανασσῆς ὃ τετραπρόσωπα εἴδωλα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ ρῃς ὁυδ. ς. 
θεὶς, ἵν᾽ ὅθεν ἄν τις εἰσέλθη, τοῖς εἰδώλοις προσχυνήίση, μετανοήσας ἀνεχλήθη ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας. δίαιι 

εἰ ἢαπα5565 ἡτιὶ ἰάοϊα ψιακνιρίϊοοιι γαοίοηι Ἰκαϊνθιίϊα ἐπ ἰοπιρίο 1) οὶ οοἰ]οοαγαϊ, εἰ τινι θοιιηη τι 

ιιὶς ἐπιϑτϑάθγθίιιν, ἰάοία αἀἰογνατοῖ, αοία μι πἰδτεϊα τενορςαίιι5 65: χα σαριϊνίταιο. Τὰν 60 ἀπίθιη ρεο- 
ὁαγὶς ποίου ; {οι Ἰοσιι Υ δἰου ϑ 1 ὀϑίαιαοιτὶ ποι πα Ἰοανουῖς, Ναμι αι] ϑουιριπνανιιη ο) βιοὶ 
Ἰάοϊουντι φαδε νι] οοι ἴαοῖθιι μα] θη ιν. τπθη 10 ας, ποάϊθαιιθ Ἰρποναίτ ; πθο ἀπ] τι) 6856 
Ῥοίοβί, φαΐῃ παο ΠἸϑίουϊα 6χ 4110 ἁἸΙχαὸ [οηΐο Πνατιβία 511. 

19. Ῥοβίθασιδμηι βουὶρίοι (οϑι μη ομΐα αἰ αιοί ὁ Ὗ᾽ οἰουὶ Ἵ δβίαιθηΐο γϑία]ϊι, 6 Νονο 4ιοάιιο ποη-- 
πὰ 16. Θχ θυ θα 6550 ἸπαἸοανὶε. [ἰὰ Ἰρίταν (6 δ οϊοβοθπία ργοάϊρο Ἰοχιαίίαν : ἐδέξατο, χαί φησι, ΠΤ ας 

θύσατε ταῦρον, χαὶ στολὴν ἐξενέγχατε, καὶ ταύτην ἀρχαίαν, καὶ δαχτύλιον ἐν τῇ χειρί. Ταῦτα πάντα 

παρερμηνεύεται μὲν, δηλοῖ δὲ συντόμως τὴν προτροπὴν τὴν ἀγαθὴν τοῦ ὑποδεξαμένου, οὐ πρὸς ἃ θέλω, ἀλλὰ 
πρὸς ἃ λέγει. ΕἸ δέ, εἰς. Εποορὶϊ [ ραίον {{{ἰπιτι}, οἱ αἷὶ ; ἢαοίαί ὁ ἐαπέσιηι, οἵ σιοίαπι αἰδν 6, Θαπισιιο 
Ῥγιδιϊηαπι, οἰ ἀρτιεἑτιτη, τι πνατεια ἰρδίιιδ. Π]Θο οπιπΐώ ἐπὶ αἰΐαπι ιιάθηι σἐπίθαζαπι δα ρον μη): 

5661 ταπιθγὶ Θοπιρμθπεῖϊο οἱ σπὶοαπὶ νοπάπι διιϑοὶρίοη 5 οο]ιογίαἰζοπθηι, ποτὶ αὐ θα ψι νοῖο, Ξοα 

αὐ δα σι ἄϊοῖϊ. Οιιοά οἱ, οἷς. ( θιι5. Οχ γον} }8 Φαοηιοάο ἰάομοθα αἰ τα βοηίθηεϊα οοὶ ροβδις, 

ΑἸ νἸάουϊηΐ : ΘρῸ Ομ ΘΛ 6. 58 115. Πα ]00}00, 6] αϑιγ 1 βου Ὶ 1 γατϊοποι οἱ ᾿πθρίανι οἱ οθβοιγαμι 
1 5111}. λα} ἵσιιι 5. Πα π ἤθ ἢ Ομ  ν ΘαἾ 6, (ται ἁπιοίου τα]τα αἰ χΊσβοι (ὁ ἀἀο]οβεθηίο ργοίϊρο, 

) 

ται ἄδυμτμν θοεινὶ οἱ Ῥά]Ὶ τιθηιοιλοιν ἴδοῖς, Ποο πποάο : Πέτρος τρὶς ἀπαρνεῖται, χαὶ χεῖται ἐν (... ρου. « 

ἼᾺ " ᾿ , ΝῚ “- ᾿ ἄνα. ὦ . ΠῚ» ," ὩΣ ἜὙ δ ᾿ 

ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ. Τὸ ἴδιον ἐλάττωμα φανεροῖ, ἵνα δείξῃ τὸ 
Ὁ , . ΄ ν " " » ει "εν ΝῚ - “ “ 

μέγεθος τῆς χάριτος. ᾿Αλλὰ Πέτρος εἰπὼν χαὶ εὐλογηθεὶς, εἰπὼν, ὅτι Υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, χαὶ 
Ω ᾿ -- ᾿ ΡΥ, ͵ "» 5 ε " . , ε - ᾿ 
ἀχούσας, ὅτι πέτρα εἰ, ἐνεγχωμιάσθη. [δἰ γὰρ καὶ πέτρα, οὐχ ὡς Χριστὸς πέτρα, ὡς Πέτρος πέτρα. Χριστὸς 

γὰρ ὄντως πέτρα ἀσάλευτος. Πέτοος δὲ διὰ τὴν πέτραν. Ζοίγιι5 (ον ποραῖΐ, ἰαπιοι ἵπ ἐπι αηιοηίο 

5, 



τ: 7 πες 
ιὅ. 
δαί. τθ6. 
16. εἰ 8. 

Ρα. θ07.ἃ. 
». 

Τνϊὰ. ἃ 

Ῥαρ. ἔοϑ.α 

ΧΧΙ, 

ΧΧ ΡΆΧΕΛΤΙΟ. 

οοἰϊοσαίι". Ῥαιιίις δὰ μεγσθημυ ογιδιις βαοίις ἐεὶ ργιδαϊοαίον. δεά ἦς χιιαϑιῖο εσὶ. Ομ ἀπίεπι 

ι. αϊοῖι ρος " 1όϑὰ5 ΟΠ γισίβ νϑηϊς ἴπ πα πάτιι, τ ρΡοοραΐουοβ βαΐνοβ ἰασθγοῖ, φαγί ῬΥΙΠΝτι5 

5111 Θρο. 7) δοίατγαΐ 5τειπι ἐπϑῖϊι5 οἱ {πεῖς τὶ σται τιαϑτιαϊποηι οσίθπεαί. 411 ἀϊπεγαὶ Ῥείγιις, οἱ 

δεποάϊοίϊοποπι σοτισοημέιις ἤπιόγαι; ἀϊχογαῖ : ΕἸ 1υι5. 65. ΠΘῚ δἰ εἰββίτηϊ ; οἰσημε ἀπαϊςσεῖ, ᾿εῖτα 65, 

Ργιδοοπῖο τιον ϊία!τι5 ἐσὲ. (απ τίαπι ατιίοτι μείτα 65ξ, ποτὶ πὶ (γί σίπις ροίτα, τιὶ Ῥείτγιις ρθίγα 

ΟἸιτι σις δτιὶπι ὍΟΤῈ ροίγα ὁ5ί ἱποοτιοιιδδα : Ῥοίγιι5 ὑθγῸ ῥγορίοῦ ρείγαηι. ΤΌΘ. ἃ] θοΐῖαπι δϑὲ 
ἀϊοθμαι ρϑπαιβ, οἱ μαη 8 : 564 Ῥγοίογααδιη αιοα πος ᾿οοῸ 56 Π10 [π1}}}}}}5. δβί οἵ ἀθ]θοίτιβ, αἸ συια 
ἀϊεία βιπὶ ᾿πϑρίϊββιηθ. Οὐ δαῖμι 1Π|ὰ Ἰο πιο μἹ ταϊίοπο, ἀλλὰ Πέτρος εἰπὼν χαὶ εὐλογυθεὶς, εἰπὼν, 
ὅτι, αἱ Ῥοίγιις Ἰοφιιείτις, εἰ δοπεάϊοιτον θη σοπϑθη τἔτι5, ἰοητιιεῖτι5, αὶ ᾿πΘΡΕ π15 δϑί, απὰΐ ἀρϑαγάἰπ57 

Ἐοτγίαββο πο νἀ ιιαΐαν ποθ] ϊονα «πε βεφα παν, ὡς Πέτρος πέτρα, τιὲ βεέγιις ρείτα. ϑουὶρίογθιη 
ἀπιϑοβιϊοπμθηι αδιίδμι [1 ῬΥΟΡΟΒ111556, Π6ς ΤἈΠΊ6Π ἸΠ 1 {11 ειῖδϑε Ῥοποβ βου! ρίουθβ, 41] ΟἿ 

«ακβιϊοπθιη ΔἸ Ἰαα πὰ Ἰῃϑιϊαππ ξ, 6}115. Τα ΟΠ πὶ Ῥαιιοβ. Ἐχρἰαπδηΐ, ἀἸββι λα ]ατθ σο]α]. ΜΙαρ πτι5 

1116 ἀἸοθη αι ππαρ βίοι αϊβτιῖβ δβῖ, Αἰ πα πίο ροβί ἴα Ἰοχαϊίαν, μέγας ἦν ὄντως ᾿Αδραέμ. - οὕτως ἦν 
μέγας, διότι γῇ ἐστι καὶ σποδός. ΣἜΓ6 πιαβηῖι5 ογαὶ αδγαϊιαπι : Ταπίϊις αταϊ, ψιοπΐαπι ἰθγτα δε οἷ 

εἰπὶς. ὍΒΙ ποῦ οὈβοισιιμη οϑί νοσθηι διότι ροβιίδηι Πιϊ556 ΡΙῸ ὅμως : αὖ 5ἰζ, ἐσηϊθπ ἰθγγ θςξ οἱπῖς. 

αὕτη βουϊρίου. [α]1ὰ βαρουῖτ5. 6 Ὠλα ΠΕ ΠΡΊ]ΟΙ Ἰπιβειτια αἰ χΊσβα ΠῸῚ 58115 Πα θδγοῖ, ἰΐὰ Ῥουβθαϊίαν : 
ε. τὸ μὲν ἕν λογίζεται χαχὸν, τὰ δὲ πολλὰ ἀγαθὰ οὐ λογίζεται Θεός: Πόσοι μάρτυρες πρῶτον ἀρνησάμενοι; 

πο ῃ 3 “7 Ξι Ν ω ἃ 
τὸ δεύτερον ἀνεκαλέσαντο τὴν ἧτταν : Ἀλλ᾽ ἀρνησάμενοι, οὐχὶ τῇ διανοία, ἀλλὰ τῇ γλώττη. Ἢ σὰρξ Ρ 

Ἢ ᾿ , ᾽ ΄ οὐὐδῦ τ 
ἀσθενής. Ἂπ' ρνουμενος ἐχπιπτει, πάλιν διο ολογῶν ἀναχαὴ 

Ἄ εἴται. Οὐ γὰρ τὰ χαχὰ φυλάττει ὃ Θεὸς, τὰ δὲ 

χαλὰ ἀθετεῖ. Καὶ βασανιζόμενός τις, πολλάχις ἐνέδωχε μὴ ἐνεγχὼν, οὐ τὴν δπραθι αν" ἀλλὰ᾽ τὸν πόνον- 

ἀλλὰ χατενεχθεὶς καὶ ἄνεσιν λαξὼν ἀναχαλεῖται. Τὸ μιχρὸν ῥῆμα φυλαχθήσεται αὐτῷ, αἱ δὲ βάσανοι οὐκ 

ἀριθμηθήσονται; ᾿Αλλὰ Θεὸς χριτὴς, οὐχ ἀνθρώπων ἣ τόλμα. Τολμᾶς νομοθετεῖν Θεῷ, ὃς οἷδε τὴν ἀσθένειαν, 

χαὶ χορηγεῖ τὴν βοήθειαν, χαὶ δώσει τὴν νίχην; Πόσοι οὐχ ἀπὸ χαλοῦ βίου ἐμαρτύρησαν; Ἄρα ἐ πειδὴ ἐπέ- 

τρεψεν ἐπιθυμία, οτος θη πσονται τῶν χαμάτων; Οὐχ ΟΥ̓ ΕΛΟΣῈ Ἐρμεν; ἀλλ᾽ Οὐ γβοτς τοι. Καὶ πίπτομεν χαὶ 

ἐγειρόμεθα, χαὶ πολλάχις τῆς αὐτῆς ὥρας ἐνοςς Εἰ δὲ οὐδενὸς ἁμαρτήσαντος ἡ ἃ φεσις, ἣ διαφορὰ ἦν ἐν τῇ 

ποικιλία. Ἀλλὰ ἐπειδή. ἔὔπιίπιπο τπαἴτεπι τϑριίαὶ 722 6τι5, πιιεῖία σθγὸ ὕοπα ποτ τρμίαι  Οτιοὶ πιατίγ-- 

γὲς ημὶ ρτγίπιτει ποραγαπῖ, ΤΆΓδιι5 τϑαἰνπξοογαία ριιβτια οἰαάσπι γΟσαγϑοτοῦ δεά πιϑβαγατ τιοτὲ ατεῖ-- 

τπο, 5 {ἰπσια. Οατγο παπιητιθ ἐμ βσπια 6ςὲ. Εποϊαϊε φιιὶ αὐποβαΐῖ, τιιγσῖις οαππὶ σοτι [[{δίτι, ἱπιδίατε- 

ταῖιιν. ες ἐπῖπι πιαΐα οὔϑοτγναὶ 1265, ϑότια Ὁ ΘΓῸ πιιῖϊο ἴοσο πιιπιεταΐ. Ετ οτιπι τις ἰΟΓ πΘγθίμιτ, 

δΙΒΡΘΠΙΙ ΠΙΟΤῸ ΟΟδδὶῖ, οἰἐπὶ ΓΈΓΓΘ τιοτὶ Ροσϑθῖ, τιοτὶ σοπιπιμίατις υοἰπίαιὶς ῥγορονίίπι, 564 ἰαϑογα 

υἱοίτις : αἱ αϊπιΐσδιις, αὸ το πῖοπι παοῖιι5, τοδί αιιταἰτι". ϑοτναδίζιστιθ αἰϊοξιιτα ὕσονο αἀνογσιις ἐἰιιπι, 

ἰογπιοπα ὍΘΓΟ ποτὶ ΘΓ αν τιπίιτ ἢ 1 Πδϑιις ἡιάδα δῖ, τιοπ Ἰιουιίπισπ «άκοῖα. «“1πάφδς ἰόσοπι ργιὸ- 
δογίϑογ [)60, ηιιῖ ἐπιῃγηιταίθηι πιονῖζ, δὲ σιρρθάϊιαι αἰιαϊίζπεπι, ἀαὐίίφιιθ υἱοίοτίαπι Ῥ Οτοξ σιιπὶ 

γιιὶ ροκὲ υἱέαπι πιαΐαπι πιατγεγτίτεση, στιδεϊππιογιιπι" Νιπε φιιοπίαπι οπρία τας ἐϊοαῖι,᾿ ργὶν αὐιιτείπα 

ἰανοτῖδτις ἢ Νοπ ἀπροῖϊ σιιπῖῖις, 56 Πιοπιῖπος, οἱ σαάϊίηιις εἰ τϑσιιγσίπιις, ἰάψιιδ διΘρδπιιπιετῸ ἤιοτα 

δαίεηι.... Οἰοά κὶ ποπιϊπὶ ψιὶ ροοσας5ςεῖ, ἀατοίτιν ὐδτῖσ, 655θι αϊδοτίπιεπ ἱπ ϑαγίοίαϊο. (πιο γοςδβ, 

τοί ἴδγ ρογθρυϊηϊίατῖβ αἴχψιιθ νοθείας ἀγρτιπηθηίαᾳ, Ζἤπειπιπθ πααίπηι, ᾿πψαϊῖ, τοριίαΐ 7 διις, τητεϊία 

ψεγῸ ὕοπα ποτὶ τϑριίαί " Τὰ δϑῖ, τσιτέπι πεαϊ πηι. ΑἸ χα ο γορμίαξ }}διι5, πιιΐία ὑογὸ ὕοπα πὸπ 

τορμιαξ ; πθαῖο 16 Ἰβπόγαγα ροῖαϊ! Βάβ]} 15. Νονογαΐ δηῖτῃ ἀοοίον ορτορῖιβ, ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ ΠΟΠΏΤῊ- 

αν Ὁ παπίοιιη του] ρθοσαίπμηι ᾿ικῖο Ποὶ ἡπάϊοῖο δὲ ἀθϑουὶ δἰ ροεῖτθ. 58 αππ!θηάτι5 δϑε ρ56. 
αὶ ΟἿ} φυδάταριπία Μανίγυιιπι Ἰατι 65 σο ογανεῖ, τ 46 τα ϊβοιο φαοάδι τ} 106 Ἰοχυαίυς εϑβί: 

. ὡς δὲ οἵ μὲν Ὥγων τους το; ὃ δὲ Ξιθεεο τὸ ἐχδησόμενον, εἶδε θέαμα ξ ξένον, δυνάμεις τινὰς ἐξ οὐρανῶν χα- 
᾿ “- Ἂ -- 

- πιούσας, καὶ οἷον παρὰ βασιλέως δὶ δωρεὰς μεγάλας διανεμούσας τοῖς στρατιώταις " αἵ τοῖς μὲν ἄλλοις πᾶσ! 
Ὁ [ Φι 2 -Ὁ ’ Ῥ ,’ -Ὁ- . - "Ὁ 

δυήρουν τὰ δῶρα, ἕνα δὲ μόνον ἀφῆχαν ἀγέραστον, ἀνάξιον χρίνασαι τῶν οὐρανίων τιμῶν ὃς εὖ ὑθὺς πρὸς 
ε ΄ 

τοὺς πόνους ἀπαγορεύσας, πρὸς τοὺς ἐναυτίους ἀπηυτομόλησεν. ᾿Ἔλεεινὸν θέαμα τοῖς δικαίοις, ὃ στρατιώτης 

φυγὰς, ὃ ἀριστεὺς αἰχμάλωτος, τὸ Χριστοῦ πρόδατον θηριάλωτον " χαὶ τό γε ἐλεεινότερον, ὅτι χαὶ τῆς αἴω- 

νίου ζωῆς ἀέξει χαὶ οὐδὲ ταύτης ἀπήλαυσεν, εὐθὺς αὐτῷ τῆς σαρχὸς ἐν τῇ προσδολῇ τῆς θέρμης δια-- 

λυθείσης. Καὶ ὃ μὲν φιλόζωος ἔπεσεν ἀνομήσας διαχενῆς, ὃ δὲ, εἴς. (πὶ αἰιέοπι ἰὶ ἀδοογίγοτιῖ, οἰιδῖος 

ϑογῸ ὀνοσἔμπι οὔ Ξεγναγεῖ, ςρεοίαοιζι υπίγιιπι υἱάϊέ, ουἱτειιῖος ηιασήαπι 6 οὐἰϊς ἀεξοεπήσοπίος, εἰ 

ψοῖπι α τοϑὸ πιιποῦα πιαβτια αἰϊδίτ ἰδιιθηιίος : “τι αἰϊὶς φεϊέθπι οπιτιϊθτις ἄτα εἰἰδρογεϊον ατιΐ, σοὰ 



ΡΕΈΒΑΤΙΟ. ΧΧῚ ε 

ἐαηῖθιι ἀ{ππεπὶ τοἰ ιιθτιιὲ σιοτὶ εἰοτιαίμηι, ἐπεί τειιται θῖεπι ἡμάἀϊοαπιίες ποποτίνιις οἰδἰδπσείδιι5 : φαὶ 

δίαίίπι οὐ ἀοίογθπι δθείθης, ἐγαπςζισίε αὰ αὐἀνογσατίος. ἈΠιδογαϑὶϊθ ςρθοϊαοιεμηι Ἵιιδιῖς; πιῖϊος 

ἐγαμοίμβα, Οἷτ' στ ιτεϊδσίππτις σαρίϊνιι, αἰτορία α ἴμρὸ ονὶς Οἰιγι δεῖ : αἴφτιο ἐπα πυϊσοναϑ ας, φιιοά 
δὲ «δἐογτιάπι υἱΐαπι απιϊδὶῖ, δὲ πὲ ας φαϊάθιν {γιἶίπι5 65ῖ, σαγηθ ἱρδίμις αὐ οαἰοτὶς ἀοοοδδιιπι οἰ απ 
ἐχσοϊμία. Εἰ }εῖς φιιίάθην οἷα ἀπιάτς, [ιδίτα ααηιῖσδο δοθίθγ οθοϊαϊξ : ἰϊοίον στο, εἴς. Ἐδοθ 
ἈΠῸ τη 1}65, πλ] ΓΙ 1οἱ γιβεϊεῖα αιιαϑὶ ομτιβπβ, αὶ απ ρουτα!ογαῦ νἴμι του μηθηζουιιμι, {αΐ τὰπ-- 
{ππΔ ΠΟΙ δε ἸποΥ ἕο τιβάιια γϑϑεϊογαΐ, {πὶ ἰαπίτιι πΠῸἢ ἔπϑυαΐ σοΥοπαΐα5, 5616] πορανὶΐ, εἴ ἴῃ 

ΒΘ θυ Πταπ (θη Ρτ15 ῬΟΥ τ. ΝΠ ἙΟΠΡΑΥ ἈΠ τι οὐ Π]Ὰ }15. ΒΟΠπᾶ, ΠΟΘ τι6 πιμπ θυ μΐτ" : αἵ Π δι 
Ταβίο δἰ ἄγόαπο ἡπε ῖο]ο 5616] Ἰαρϑιιπι τ Π θα ΡΟ μΪβ ἑίογ μὶβ αἀαἴχῖς. ΟτἸιομοο εὐρὸ Βαβι 5, ἃ 
4110 Βυιγτιβ τα Πε5 ΠἸδιονίαιηι αὐιά ἐν πιι5, ἀϊσθυδ Ῥοιυϊσβθὲ {ιια ᾿ὰ ςοπίγογογβα πὰς ογαίίομο ἰθραπ- 
ταν, Ομαπέτπινὶς σαηθ οααξ ξογιῖς, οἷζο τϑϑιιγοῖξ, σάνε ἴρ58 ᾿ος τ Π1π|5 Ἔχθιρ]ο ἀοοπουῖς υὐγιέπι 
5εΓΟτετεὶ  ἰηειι γη ΘΘοἰἀϊ5 56. τνες Τϑιηιθῖν τι αιιᾶτηι γΘσιι συ χὶββθ. Ὁ ΘΠ 0610 γα ϑιι5 ἴα Ἰοαιιὶ ροιαϊββοί, 
Ομ δηΐπι οἷδ, τπιίπιτιθ ρϑσοαίμην ᾿πηριιαγὶ κατιοίς, ἀπὶ ἡπιδιἱτἰαπι πιμίταπι ἢ ΕΘοὶΐ ῬΡεοοσαίμηι, αἱ 
7δοῖξ ίΐαπα γιδιϊτας πιιίίας. Ομά Ἴιδίπεπι δνὲ ἀρκεῖ ἡιδίτιπι ΤΠ θιῖπι, Ραιιοογιεπετιθ πιδηεϊτῖς 56, αὶ 
πιιείξογιεπι οὐ ἰἰν ἰδεῖ .... δὲ ρθσοαία μέτα σιεσιξ, οἵξ ροοσαίοτ' : οἷμι {ιδεἰτἰῶ ρίμιγες, οἷς Σιιδέτις, σαπιὶ 
ρ58 πᾶυγϑῖ υλ}}1πὶ ᾿αϑῖο (Πἰδὶ δαΐμ [αϊσϑοῖ Παβίαβ, 6115 ΘΧΘιΡ απ ἤπι5 15 πο {αϊσβθῖ ῬΓΟΡΟΒΙ αι Π1) 
Ἰηραϊαΐιιπι Θε5 8 ππητιμι ῬΘοοδίααι, ΠΟΠ Ππι5.Π{ἰὰην πα] ται} Π πγβιὶβ Φαομοο ἴτὰ βου Ἴθοτὸ Ρο- 
ταϊδδοῖ, ΕῈ διιηι “εις ἐοΤ  ΠΘΓΘἾΠ7, 5,ΘΡ Ια ΠΙΟΤῸ οθ55ϊΐ, οίπι [ΟΥΤῸ ποτὶ ροςϑοῖ, ποτὶ δοπιππἕατις νο-- 
ἐμσιξαις μτοροσίίιιηι, 5θεἶ ἀοίοτ υἱοί! 5, ιιαϑὶ γῈ5 μ1Π1}} Ὁ, 51 415 ΟὉ ἀοουθηὶ ἄδην ποροί, οσηὶ 
1Ρ58 ἐυδάϊἀθυϊξ χα ἔθ, αυΐ ἀοἴοτα νἱοΐτιβ. οθϑβεγαΐ, [ἀπ Θ ἢ ΥἰζαΠ ἐο ΘΓΏ Δ] ἀπ ἰβῖ556. 964 δα 1ο- 

οαη, 4αθ πὰ αἰ πιο ΙοοῸ ῬυΟροϑιιίτηιι5, τθάθδμγιβ. Τὰ ᾿δίταν διοῖον Ἰοαιιθθαΐαι", πόσοι μάρτυρες 
πρῶτον ἀρνησάμενοι, τὸ δεύτερον ἀνεκαλέσαντο τὴν ἧτταν ; Ἀλλ᾽ ἀρνησάμενοι, οὐχὶ τῇ διανοίᾳ, ἀλλὰ τῇ 

γλώττη. Οτοέ πιαγέγτος ει ρτίπειπι πο σαγατιῖ, τιιγσιι5 τϑαϊτπιίορταία ριίσπα οἰαάθηι τϑσαγοογιπι δορά 

πέβαγαπε ποπὶ ἀπῖπιο, 591 ἴσια. Οχαϑὶ σευ Ῥάνται δϑβεῖ ᾿ἰπσπια πΘρᾶγθ, ᾿]0640 ποπ ποράγδίαιν 
δηΐο. οηρο αἴϊα οϑὲ ἀοοίγιηα ΒΆ51}}1, οα] 5 πος βαπί ἴῃ θὰ Ζιιᾶμπι ἀ6 πηαγίγγε αογάϊο Παθεὶῖ 
ογαῖομδ : ὕάπε ἐβίϊιι ϑϑαίιηι ἰμέτο υἱσίηι πιοτίο αὐ υἱΐαηι ργοροναπΐοπι οἰ Γοιωνδίαπος ἀπεϊοὶ Ἰοτν.ν Βα. 
οιίπι βϑηεὶξι τι5. ατπρίἰδοίεὐ απ, αο δαί γοπιάπε δαϊμίοηι ἀϊοοναχι, αἰφιι εἰ ιιδὶς γνοπιΐδιις [αογ:γ-- θ- 17. 

πιῖς, ργεοαϑαπέμ πιὸ δθηιθῖ ἰγαςἰογ οὶ ἰβηῖ, πὸ δέαμι αὐϑιμηιογοῖ ͵μνοπίμίθηι, πιὸ 7πεοτεσιαίμειγι ἐμπέτιο 

δοΐεπε εἰοτ οἰ ἱπιφιιογοὶ. «{1{{1 οοτιίἰϊῖς σά ρμεογοιιαἀοτιάϊεπι ἑάἀοτιοὶς διιπὶ εἰθοίροτο τεϊο αι: Νερα 

φόγϑο σοῖο ; π᾿ απίπιο Ὁ θγῸ, τὶ υοἶος, δόγνα Πώεπι. {ἰιϊφιιο ποθ αἰτοπάϊε Ζ7)οιι5 {ἰπστίαπι, σα ἴο- 

ιιοτειῖς τη ϑηΐδπι. Πα ἐπὶπε εἰδι ἰἰοοῦϊε δὲ ἡαϊϊοσπι παϊίσαγο, εἰ ΤΠ ιιτι ρῥγορίάίιπι το άονο. 411: 1116 

ἐπεὶ ἰὶς ἐΡαξ δὲ ἱπαοιεζέιις, τιθο εἰϊο ἐοπί αἰϊοπιίπι ἱπιρθίτι υἱἱποτατὶ ῬΡοϊογαΐ.... Ετ νόγὸ ϑριγιπια- 

ἐὐϑιιδ οοιεϊὶς οἰ οιεπιοι Γοτιέθηνι αἰαῖ οἶιεπι οἴεπι οογπθτοὶ, οοποϊξατιΐοπι αἰΐιπι αὐ ἰδ οπάπεπι, ααγιναμι- κχαι. 

ἔθπι αἰζιπι απ ρμογϑιεαείοταπεπι, ρίοτατῖνιι5 φιϊάφηι ἐπι 1) οπεϊτιὶ σον ύτιπι αϊαῖι, Ν ΟΊ Ια ἤθυθ βαρεν ἜΧΕΙ 3.π8ν 

16, 56εἶ {616 σιιρεν" βοσίθς 1) οὶ, ψιεὶ ἐκ ρίθίαίὶς οεἰίοτος ἐαἰτα απάοπε, φιιΐητιθ μον" απο Παπιπιάπι 
ιιάπι κεἰ τος οοπιὀιιτϑτείος αοοοηάιεπῖ, 5 Θἤκοτιπιθ ἴϑτεθιπ δἰίμποέ ραγαπῖ.... .Ἵ 15 σοτο, σιιὶ εὶ {ἰπιρτία 

πρραγεῖ σμαεναπε, τοϑροπάϊι, ἰἰπιβιίαπι χει α Ομγίσίο ογθαΐα ὀταξ, φιιάψιαπι ἐμ (οτιϊίογεπι ἰοφιιὶ 

ποσὶ Ρο556. Οοτὰβ δπίμι οὐ πλτ5 δα [πιϑ{Πτ1ὰι, ΟΥῈ. γΘΙῸ ΘΟη ΠίθμλαΡ δ βα]πίθιμ.... ψιοπιοίῖο Ἤ ΙΣ το: 

ἐβίζατ' πόσαθο μαι πιϑιεπι τίθην 4 ρθγο αἀὐογανὶ Νοπηθ πογγοβοθὶ σοΐππ εἶδ: μρῈν ἢ πιοπιτια οὔ- το. 

σοιγαθιιπίια" πθα σαιίδα κἰάογα 9 πιίηι ἐθ {π|5 πῖ πεἶϊο πιοάο σιιδεϊποῦϊε ὃ ΝΟΙΙ6 δεγαγο, Ποὰβ πο ἰτ- 

γἱάδίαν. Εσ οΓ6 ποσίγο πος Πιάϊοαῖ, ἐα υορϑὶς ἡμδιϊβ σαὶ, δσχι νοῦς οοπαάοπιπαίΐ. “1 ππονὶ ἰορί δες σώι. 6. " 

ἐγοπιθπάαπι απο Τοηιϊπὶ οοπιπεϊπαϊοπιοπι ΟἿΣ ΠϑρανΘΡΙΣ τ6 οογδμιὶ Πορλἰ πὶ θι15, ΠΘράθοῸ οἵ γῆ. το: 

δδο δαμι οογαμ αν Π160, 4] ἴῃ (6615 6ϑῖ. (ων ἀμείθην ἰκθὸ οἰπιμίεπι σα εις ἢ πὶ πεῖ χιίάρίαηι 35. 

ἐκ ἰαἴὶ ατιὸ οοπιραγϑηὶ 9" πὶ ραϊοος εἶϊος πον [αοΐαπι 2 αἱ ἠαοίπγαπι βαοίαπι ἰοἰΐις (ἰεγ πὶ ἐαιῖς τ μὰ 

εἰιρίαπι δαγτιῖς ἀοίοτες ̓  5οἀ ποητιαηιαπι υἱάονο ὕοπα γμείοτιιπι. ῬΟΓΙΓΘ σοί γι", οἰ αϑίμί ας ἐἴο-- 

ἴοδα αἰἴογπίίηι δὶ διιρρἐϊοίιιην ἀοσογςθγθ, πιαπίξεσία [εονῖς ἀθηιοπίῖα. Ηφς, εἰσὶ Ἰομρίονα, πος Ιοοο 
γοίογγθ ΠΠεαϊς, αξ αἰνίπβαιο ἀοοίγιπα, ΒΑ51Π1 οἱ δπποίουβ, αἰΐουα οὐπηὶ αἰ ίθυα σοι"  Ἶτι5 ςΟΙρὰ- 

γοίτν, αἴαιιθ οχ βθηζθπεϊασατη αν ουβιταίο ρίαπα σομβίοι μαπο 46 {πιὰ Ομ ΙΟν δυβῖα δϑί οὐ ΟΠ θηι 
Βα} τὐἙ αὶ τπθυ το ποι ρό550. Εΐ γοιὸ Βαβι τι5, αὶ θὰ αιιο ΘΠ ἀἸμλ15 ἀϊοθηίθην αονάϊμ ἴμ- 
ἀπχῖι, φαοηιοάο ἰα Ἰοαιὶ μος ϊδδοῖ, Θμοέ ἡπαγί} γ65, ἡμὶ ργϊπιιιπ πϑβαγανῖ, Τιγσῖις τεάίπίοργαία 



Το. 9. ἢ. 
ϑοι.εἰ 263. 

ΧΧΠΙ. 

Ρὰς.θο9. ἃ. 

ΠῚ 

ΧΧαΙ ΡΗΑΦΈΑΤΙΟ, 

Ῥιίβτια οἰαάίοην γ σαν βοῦν ἢ πόϑανανί αἰίϑην σιοτι ἀπΐηιο, σϑε ἰἱσιία, τἀυιν τιν δὶ τ65 [θν 15 511 ἤπσ θα 

Πθράγο, Ῥυφίογοα ΠΡοπΐοι Φαςυθυθιι ἃ}0 ἁποίοινο, 51 γινογοῖ, αιοῦ βιιηῖ, ἀτι οὐμν 5616} πορᾶβ 

56, ΠΕ {πϑ το ϊπέθργαυαης ραρηδην, 60 τη {πάλι οἰδάζθιν γϑβαυβουαηξ. Ὑ ΘἸαὴ ἀπιΐθιι {Ππ|ὼ4 

"ἡ οἴθίπιν" πα χὶμθ, 1} }}}{15 ΘΧ ΘΙ ΡΤ ἃ ΒΆΒ1}Π10 ῬΕΌΡΟΠΙ πο ῬΘοοαΙΟΥ]} 5, 566} 1πι5ι15 (σρεοίαοιεζιιτη, 

μι, ἡεδις παϊδογανι δ): 5ῖο τὰϊ 5.8} οἵ ρου ϊοϊοβαμι Πα ἀιοίου 5 «6 ἀνα ΠΡ 1οὶ Ππιϑεϊτῖα 5θη- 
τοητίαμ Πα ἴτ5 Θνουίαί, οἱ ᾿υϑίοϑ οπθαΐ πα οανθαῇ 5101, 6 ἔουίθ οἱ ᾿ἰρ51 οἷν πππϊοιιιη 56 6}1|5 

αἴθυθο ἰρῃὶ ἰναάαηίαν. 56, αὐ Ἴαμι αἰχὶ, 51. ἾΠ}}} αἰταὶ τ ρϑάϊνοι αιιοιλῖατι ογατῖο ᾿ς Βάβ 110 
αὐἰθυτθυθίπιν, ᾿ρϑιιηι σου 6 ἀἸοθ πα] σϑιιτι5 Ρ6ι 56. 5815 ὅϑϑοῖ  φιοα χγϑι15 δχ αἰτίμο ἴοοο σομβυτηατὶ 

Ροῖοϑέ. [τὰ δηΐμι ἰοαιπιίιι ἀπιοίονθηι ν᾿ ᾿μλῖ15, καὶ βασανιζόμενός τις, πολλάκις ἐνέδωχε μὴ ἐνεγχὼν, 

αὐ τὴν προθυμίαν, ἀλλὰ τὸν πόνον, ἐξ οτε “τες [ΟΥ̓ τ6 16 {τι}, ΣΙΘΡ ΘΗ ΠΙΘΓῸ σϑασῖϊ, Ομ [ΡΤ τιοτὶ ρο5- 

σοί, πιοπὶ σοι τις υοἰπιἑαις ρῥγορμοσίζιηι, 56 ἰαθονο υἱοί Σ ἃ Ὀὶ {Ππ|4| οὐ τὴν προθυμίαν, ἀλλὰ 

τὸν πόνον, Ρδι' ΘΠΠἸρδῖμι ἀϊἸοίαιη, νἸο θεῖ αἰ ̓ ααεὶ οἵ ᾿ηπιβιτατὶ ρυδο 56 ἴουτ. Βαβι ττι5. σαὶ εἶδ τη Ϊβθ 1 Ὸ 
1110 ταὶ πτα Ἰοαιιθυθιαι", ἴα Βιιρθυῖιι5 βου ρβοναὶ, πρὸς τοὺς πόνους ἀπαγορεύσας, πο ρει ΘΠ ρ5ιιη, τοὺς 

ς ἘΣ ΞΡ Ὁ ΤΙΝ ΠΡΟ Υ 9. Ὁ τν ΧΗ ; ἢ ἄφεσις, ἣ διαφορὰ ἦν ἐν τῇ ποιχιλία. Οποά κἱ τ 
πόνους. ΔΙοχ 5οααϊταν : εἰ δὲ οὐδενὸς ἁμαρτήσαντο 

πθηεῖτὶ {τι μϑοοαςοθὶ, αἰαρείμτ' ϑδπῖώ, εἰἰδονίηι ον Θ55οῖ ἐπ ναγίοιαϊο: ααοιί οἴ οβοι Ἰβδιμλιιι οἱ 

1Δ ΟΡ ΙΒ τα 6588. ΠΘΊηῸ ποθὴ γἸ οῖ, ὅοῖο φυαϊάοιι ἀοοεἰδδίσα αν γίσιιαν ὐμ θοΠβίπαμν τὰς ἃ] 1ο5 4 05- 

εἶα. ἰτὰ απο αὐ τπατι Ἰοσια δ μἄαγὸ γοἑτ 55 : σοὶ αὐτὰ 1 ποι δοθεὶς ὁχ γοΐουαιανι ΠΠγοσιι αὶ 

ἁποιουϊαῖο, 566. ἐ6 5110, δι ἀατἸοπιι ΕΠ ΠΠπ5 ποῖ Πα] ομἰα οϑὲ ναὸ, πὰρ σα τι6. γ οι ἴαβϑιις 

[αἰβδοι, 14 χαρὰ γὸ5. ὁδί, Ἰὰς ΟΥ̓ ΓΙΟΠΘ.. Ορζί] 5ου ρου ΒΑΚ} πο. 6556. Ταιὰς. δαδει 
(ὁ δὰ ϑινθπαηα ἤθ ἰαῃ το ρ 6 ἰα ον αϑϑοῖ ; πος οἱ πα υατν αἰβδοῖ πα αι αὐιοίογοην πα ]6 πα ϊὰ 

ΒΟΙΊ 5556. 

ΣΟ ΎΠ. δὲ Ποηιίίϊα αὐἀνονδιις δος 4 οαἰμενινανίισ πο, οα ἰγὸς θοὸς οοϊάπιιις. 

90. Ηαῃς οναιιοιιθιι πθηϊο ἰναοίθπιιβ, αιιοα βοίαιη, ᾽πὶ ΒΡ. 15 ροϑῖ. ὙΤΠΠΙΘμ Ομ εἶτι5, θὲ ἃ} 1ὰ9 

ΟΥ̓αΛΙΟ 65. τοοθηβοῖ, ὁ ἰδάο Παἀϊοιαλ ργοίου τ, ̓να]π15 ὙῚΧ ππθ μη] ηῖ, 58 5ῖο μηθη, αὐ ἅ]10 

Ἰοθο ἰρϑᾶμι Βαβ]ο ἀρουίο {ὐἰιας. Εἶσο αὐΐθην ΟΡ ἀραιθμτὶ ρυανἸαΐθι Ορία] αν ἢ γαβῖιι αἵ- 

418 βθμτθητ1α5. θα5}}10 ππᾶρηο αἀἰρηδβ ἴὴ ἰὰς οὐαϊίοιο ᾿γΘἶ 8 : 561 4110 χὰ 18. Θαλν ἰορῖ, 60 
τα 15. ΜΠ} ἴρ56. Ρουϑιιαϑὶ ἰρϑάμι ᾿μ Ἰρηαμν 6556, 45. ἴαμτο ὙΠῸ (ὐἸ] πονοίαν. Αρια 1) β υσιιι 
οὐ ἶα ῬΥΟΡΥΙΪ5. οἵ. δοοοιμηοίαι5. αἱ ᾿Δά απο ρίζαν νοοῖ ιῖ5. ὀχρυϊμναπίθι" : δῖ, αὶ ποὰ 

Ἔχϑρθοίθβ, αἰϊφαϊά ρ]ουι αι. ὑθοον1τ85. Θυαμ ἰοιβ. Ιαΐοι. Νβαιαι. ΑΒ.  πι5. 561 (551 }}}}}15 
ἐδ - 5864. ἀΡίαιιο 56. ργωβίας δα, Ζαὶ Καγτὸ ογαϊουιαν Ορίίμιιι5. Πα τπι9. 5ἷ6. Ῥιυφιουθαάιιθ {{ΠΠπ|5 
Οὐατιο ἰΐα παίτι να [15 δῖ, πα 1} }}} ρυτοῖον. ὀχϑρθοιαιομθηῖ αὐ Ἰὰ5 : 56] οἰ ηϊὰ ἴα δρίθ ἰδῆ ααο 
οπνθηϊοηΐθυ ἀμί θυ 56. σοπῃ ηθοίττητιι", πὶ Γαΐθανο ΠΘΟθ556 510 Ἀ1Π1} αταὶ τη} 15 δαὶ ΘΟ ΘΠ ἸΘ ἢ (1115 

ἀἴοὶ ρμούαϊββο. Πόουαιη δαιΐθην αἰ Π}} ᾿ς πὰς σομοῖομδ ᾿μν θην, οἴ π65. Ορίπου, ἴδοι! Ἰη τ Π ροηι, 
δὶ δά Ῥάα]0 αἰτοιίϊι5 Ιορονὸ νο αθυῖας. Τπΐουθα δρὸ ἰοοα ααδάαμν, Πα τι5 μια χῖμλθ. ῶθς ΟΥΑΙ ]Ο 
βαπροοία γοά αὶ γνοβδὶῖ, αὶ σον τοπῖ, ἴὰ πιϑάϊπιπ αὐἀάαραι. θυ ταν. ἰδ ἴα" 5}. ΘΥΙ ΠΟΙΡ μι 
ογδιϊομ β ἴΐα Ἰορίταν, διὸ εἰ ὃ ἀγαπητὸς αἱσεῖται, τί μέγα εἰ ἡμεῖς τοῦ μίσους ἀξιούμεθα παρ᾽ ἀνθρώ- 

ποις, οἷς περισσεύει τὸ χτῆμα τοῦ μίσους ; Ομαργορίοι" οἱ αἰϊϊθοίιις οὐἶδο ᾿αϑοέιτ, ψιὶά δὲ πεαϑτιὶ 

σὲ πος αριεἰ ᾿οπιῖτιδς., ἀρι ψιιος οὐϊὶ μοσϑοσσῖο αὐιιπάαί, οαϊο αϊσπὶ παν οαπιῖιτ" Ἰγυθ. μὰ γοοο5, 

ἀγαπητὸς οἱ κτῆμα, πλ]} ἀλομ γἱἀθιζαιν" δατῖ5 κα ρονὸ ούδ ἂὸ ἱπροηίτνι ΠΆΒΙΠΙ, ΕΟΥίαββο Βαβι τι5, 
οασν θά 105 Ἰμτουρυοίαγοίαιν, νΌοο 5 ΡΠ οὶ ἀγαπητὸς αἰ γροῖαῖ αὐ πιπιροπιίαιι. Ποῖ ΕἼ αὶ 5ὶ-- 

δαϊβοαθάμ : 566 ἰρϑίια ππο ἴρθα νοοὸ 50]. οἵ δι] οὶ ἀὲ οὐνάοιν. ἐπ Ἰοαμιαι ἴῃ. 1115. ΒΝ 
ὈΓΔΑΙΟΙ]115. απ} πᾶ πα}. ἐαἶδδο πο θιο. ΝῸΧ γοιὸ χτῆμα ἰάἀοῖνοο ἀἰβρ σοῦ, χαρά δὰ πὸ 

Ἰοουιν πο. 5.115. ἀοοοιηηοίαία 6556 νἱάθαίαν. Οἱ οαΐμαν. ΕΠ αὐιάϊι, οἷς περισσεύει τὸ χτῆμα τοῦ 

μίσους, ἀριἱ “πος αὐινιίαι μοςποσοῖο οαϊὶ, ἰ5, δὶ ἴὰι Ἰορ μας θα. ΠῚ} 1018. αἰ Πσοηίοι νουβαίιιβ δἰα, 

βδίατιιν, αἰδὶ να] [Π]ον, πόντμι ἀαΣ ἄαιι οἱ ΡῬογτοσυίθααααν αὐσστνὸ 510 ν πο θῖιιιν. όταν ΠΠπ|ι}, τίς 

υοι δώσει θέατρον τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, χαὶ φωνὴν σάλπιγγος εὐτονωτέραν, χαὶ θρήνους ἹἹερειλίου, καὶ 
ΠΣ Ν » τ μη χ ἘΣ ΡΙΡ ᾿ ἼΩΝ ἘΌΝ ͵ 

ΚΟΥ ὅθι ται χαρώϊὰν ογυναχις συντετριληενὴν, χαταγχεάσθαι Ἀονν τὴν νὺν ἐκ -τῆς ἀτιμίας 



ΡΒΈΒΑΤΙΟ. ΧΧΕΙ 

ἡμῖν καταχεχυμένην, πενθῆσαί τε τὴν κοινὴν συμφοραν; ὅτι ἐπιλέλοιπεν ἢ ἀγάπη ἡ ξίζα τῶν ἐντολῶν 

Ομεὶς ηεϊλιὶ ἀαὐύϊε εἱιεαινιισπ, τπίνεγσίιη ογϑεηι ἐΟΥΓ ΩΤ (, οἱ ϑόσοτπ (μὐα ταἰϊαϊοτειπ, εἰ ἰαμιοπία- 

{ἰοιος Τογοπιΐιρ, εἰ ἰαοτγγιπας πότος, ηαῖδιις εον ἐἰοϊοτίδιις σοπίτιίιπι αἰϊντιπι ραν, μεἰρετοπιζτιο 

πιοδὶς παίπιο ἱσηιοηπίπῖοςο ἀςρόγσιιπιὶ μογ[επάαπι, εἰ ἀερίοτεπι οαἰαπείίαίεπι δοτππιειτιθηι ὃ “εῖρρ6 εἶό- 

{εοῖι πιαπιεατονιιι ταάῖν οἰατίίας, τοῖα πη, ἱππιατν, ΠΠπ|4 ἔγαρτιθηίθιη ἴθ ποιαΐη θη στα μα Πα ψατηὶ 

ςοπγθηΐτ6 ροίεϑί, ποὸπ ἴῃ Βαβι ππὰ ππασπαιη, Ζαὶ οἠημΐα Θ᾽ τπιθη εἶδ οὐ πη πθηΐα σπαπν Ἡτὰ 4πια- 

ἄλι βἰπηρ Ἰοϊτατο 5ο] δι ἰββίμμα σομ] απ θα βοεῖ. Ετ' πὶ μιδρὶβ ᾿μτε] Πρ αΐτν ἀιῖανοῖ ἀΠδητιιι, 511 α 
ΒΑ511Π1 του ῖθιι5. δ πιβιη 11 ἀϊσσ μά! ρόπιι5 ταυρι αν εἴ Τα αίιτιν, Ἔχθπαρἔσμαι παπσῖηῖ ὃχ 4110 ἐς 

ΠΠἰ5. Πα ϊοατὶ Ροβϑῖτ, ἰπ' τηϑάϊιμι ρυοίογσγα ποπ ρίροθι.. Ετ5ὶ Ἰσίταν Βάβ 15 βορο ΟΠ γἸϑεϊαηουτιι 

ἰῃΐοι 38 «Ἰ5βθηβίομθβ ἀὸ ᾿πγρῖα τπθιπογαῖ, ται ΠΡγῸ ἐἰ6 ϑρ᾽νῖτιι βαποίο ΘΟΡΊΟΒἰε5. οἵ ἀοσαγαίει5 
ἀπά 4}115 Ἰοοὶβ πλ βου ὈΙ]6ὴν {ΠΠπ|π} Ἐπο]δβίς βἔαττιι ἀθβουθῖς. Εὐρο βίοι, 1Πτὸ πταχίθηο, {πιο 
110 Ἰοχιιθμαϊ σέπεγα αὶ Βαβι τ ἀθοθθαῦ : 564 ἰαιηδα πὶ 101 ααϊάθπι ἐπγρεῖ 1ΠΠ1π|5 ογαῖο, αἵ 
5 ΡΟ Χ δϑί, οἵ ἃ} οἰναὶ Θὰ ρμαϑὶ αἰ θη ἰδβίιηα. Ροβίαυαιι δηΐ οί ἂς ἰαπία τπαΐα γϑοθηβι ββοῖ, 

᾿ιος πιοάο Ἰοφυίιαν : : διὰ ταῦτα λυσιτελεστέραν τοῦ λόγου τὴν σιωπὴν 
Ν , - 

: 90 ουνα!μεντς φῶτ, ς Ξ 

ἀνθρώπου διὰ τοσούτων θορύδων εἰσαχουσθῆναι. Εἰ γὰρ ἀληθῆ τὰ Ἔ τα, ὅτι λόγοι σοφῶν 

πρέπειν τῇ νῦν κατ αστάσει τὸ Πας οὗ τὸς 

σἱζοτο εεϊλιις γιά ϊοανὶ, ἡμαπι Ἰοφτιὶ, ἰαπιητίατα Ποπιϊπὶς σοὰ ΡῈΓ Ταπίος {ππιεῖίμες ἐσ αἰγὶ ποι 

Ροϑδίξ. Πίαπι δὶ ὑέγα ϑιιπί, τδ αἰ εὶς Ε οἰοοίασίος, υϑγϑα σαρίοπέιμι ἐπ πίθος αἰιεἰϊτὶ, Ρἰπιρίμιιεπι 

αδεεξ, τεῦ ἔπε ἔθος γόγιίπι σέαξι εἶθ [εὶς ἰοηιιὶ σοπενεπῖαιί. Τὰ 60 ἀμεπὰ ΠἸΟΧ λοι: ἴοσο γαγίαῃξ 

ἐν ἀναπαύσει ἀχούονται, πολλοῦ ἄνξέοι οὶ τούτων λέγειν. 

ἱπίθν 568 ΠΡ εν, παι αἰϊχιιοῖ οοάϊςα65 εἰ δαὶ ἴα μα μθπς, τούτου γὰρ ἕνεχα ἐχεῖνοι τὰς πανηγύρεις ταύτας 1 
Ξ β. ; ἐταστο ἐμιηχανήσαντο, ἵνα τὴν ἐκ τῶν χρόνων ἐγγινομένην ἀλλοτρίωσιν διὰ τῆς τῶν ν καιρῶν ν ἐπιμεξίας ἃ ἀνανεώσωσ:, 

᾿Ξ κϑρρτοτὶ ΠΕΥΞΕ ΝΣ εἰβε τὲ ΞΡῚ ὲ 
χαὶ τοὺς τὴν ὑπερορίαν οἰκοῦντας, ἕνα τοῦτον χαταλαδόντας τόπον, ἑαυτοῖς ἀργὴν Ἀλθη καὶ ἀγάπης τὴν 

συντυχίαν παρέχοιεν : 515 νογο γεΐμ5 ᾿ἰον Πανὶ ραηαβ, ἵνα. .... ἀνανεοῦσθαι. 
ἀγᾶμ ἀπΐοιν ἰο πα θ Παϊ γατοιθι ἀν ἰῖγον 5α115 Ἰἀοηθαιη 6558. Ετθπῖηι 5ὶ ἜΞΞΑ: ἵνα.... ἀνανεώσωσι... 
παρέχοιεν, ᾿ΐα 50Ὑ1}ὲ ορογι(αἱδδοῖ, χαὶ οἱ τὴν ϑπερορίαν οἰκοῦντες, ἕνα τοῦτον χαταλχθόντες τόπον, εἴς. 

πο αἰϊίθι βομίρβίβδος Βαβ1]τιι5 : βία ἰθρᾶ5, ἵνα... ἀνανεοῦσθαι... .. παρέχειν, ποι Ἔτξ αιι!άθι οατιϑα 
111, οἵαν νοοα5 οἰκοῦντας εἰ χαταλαδόντας τΕΡγο θην » 564. αἰϊπιι ἀιιθιανῖς Ῥοίιιι5. ἀποίογοι ἰὸ - 
4αδηίειη ἰμτπισθ5 4ιιαμν Βαβι τι, ἀρι αιιθηι, ορίπον, γόοιϊα ἵνα οαπῃ ΒΒ ΠΊΕ γῸ ςοῃ]τιποία ΠΟΩ 
ἰαγϑηΐεαν. 8564, «ιιο πλυΐτοβ τπαρὶβ τπόύεγα ροίοῦῖς, ΠΠπ4, ἀνανεοῦσθαι εἰ παρέχειν, ν]άειπν 

ομχθηατῖο 6586 Πρ γανὶ αἰϊουιις, 4] εοαπ γιάογοι υοοϑς οἰχοῦντας οἱ χαταλαθόντας ΠΘΟΘΘΒΑΥΙΟ ἴπ- 

ΒμΙείνιι. Ἔχ ρόβοθιθ, Ρ᾽Ὸ ἀνανεώσωσι εἰ παρέχοιεν 5ογίρϑὶε ἀνανεοῦσθαι εἰ παρέχειν. Οὐ. επὶμι 
᾿απΐοιιβ ἀπιπίαχαί ΠΡ 6ν γείαβ ᾿ιαρθθαΐ ἀνανεοῦσθαι εἰ παρέχειν, 4111 ἀαΐεινν Οἰλιμι65 μα θθαπι ἀνανεώσωσε 
εἰ παρέχοιεν, ποι ἱπημθε 0 ἀπιοῖου 'ρ56 ἴζα 5ουρβίβδο ρυταῃάτι5 ἐδ. ϑατῖς ἀθ γεν 5 μυτι5. ΒΘΡΊΟαΙ : 
ἤπηο (6 ἰρδὰ βθηίοπέϊα Ἰοααδιηιγ. Οιοιὶ ᾿ρίταν βου ρίον. αἷΐ, σαϊτινεπίος ἔμι55θ οοπνδπίις, τ 
απἰπιοχιιπι αἰϊοπαίίο τοπιονείιτ, ἰὰ ποι ρυπάθηίεν ἀϊοίπμι οϑῖ. ΠΊοὶ ὁρογιπογαῖ β6}1 Ομ εηῖα5, 

Π0Ώ. πξ δἤπιβιπο αὶ ΔἸ ΙΘπμαιῖο Ἰμβίατι δασ, 56 ας ρομϊτιι5 6 τπθάϊο το Π]αΐτν. Ναιν τεπογαμάα εναὶ 
ΡᾶΧ αἴσιιε σοποογαΐα : αἰϊθμαίίο τοῖο, {πθ ρᾶοθ αἴάιια οοποογάϊδν ἰπιουσαρεναῖ, Ῥγου- 
5.15 δβοϊθμἰα. Οιιᾶγο εἰμὶ βογῖρτον ἴϊα Ἰοχιαίαβ. ἐσὲ, νἱάθίαν. αἰϊα οορίταββθ, αἰ πια Ἔχ Ρ θ5- 
515586. Νοη οπίμν ἀπο ααϊη γοϊπουῖς ἀΐσοτε, εκ απστη 6556 σοπεογάϊαια., 5εἃ εἶϊχι 

Τοποναῦ! ἀδῦθγο ἰδ μα οι. ΑἸψααιο ροϑῦ οὐπ Δποΐον βἰσηϊῆοαγαε νοῖϊεῖ, δοουβαιῦι 50 

ἃ 4υϊθιιδάλι., “αι μλα]ο5 ἄθος. ἰπἰγοιιοονοῖ, ἴίὰ ἰοηαϊίαν, μαρτυρήσατε τῇ ἀληθεία καὶ 

ἡμῖν͵, πρὸς τοὺς ἐπιθρυλλοῦντας τὰ τοιαῦτα, ὅτι ἄρα ἡμεῖς τὴν παλαιὰν δωρεὰν ἀνενξωσάμεθα. 
ειαάϊις ἐοειποπίμπι υετιαιὶ δἰ ποϑὶς, αἰἰνόγϑιις ἐ05 πὶ ταϊϊα ἀϊνιιοαπί, υἱάεῖϊεεοὶ ιιοί πος ἀο- 

τιέπι ὑδέτ5 ἐπεί ατιτανίπιις. ΤΠ] πδπιο πο γιοῦ τόσοι δωρεὰν ΠΡ ΡΙΌΡΥΙΟ εἰ ἱμορίς δ 1 βἰσηὶς- 

Ποιά μοβιίαμι [ιαῖπβο : }1π|5 ἀνθ, δουαμν 5α το 4αὶ ἀρῖθ Ιοχαὶ βιπθπξ, νοοα πλάνη αὐϊ 51- 

Δ} τπιδὶ [πἰδϑθηΐ, σάν ετσιις 605 ἡτεῖ ἰαἰϊι εἰν μἰσαπί, υἱάοίϊοει φιιοιί ἐγτογόπι Ὁ δ ἜΓῈπΣ ἐπιδίαιτανῖ- 

παῖ5. ἴῃ 60 «ποηιις «ποι ποχ ΒΒ Ποἴα πα, ἁπιοῖου., ΠΕ] 541ι5 οϑῖ, Ἰοπ ἰββίμια ἀἰβοθϑϑὶξ ἃ σομβιιθίι- 

ἀϊμπα Βαβι 1, ἀεὶ πο ᾿ἰα σου θ6 ἴῃ βιιοβ αἀνουβανῖος ᾿γϑ ἢ} Ξοΐδε. διακίοθας νἘΣ ΤἸιι α  155}1}}115., 

ΠΟῸῺ ᾿Π5.ΠΆΓῸ 5ῖιο5 δορσιβαίονοθϑ, 561 δὸ5 αἰ νου 13 ἘΘΡΗΜΊσΒΡΝΩ αὐἰάαπεοριο. Εο απίθηι, Ὥς ΠῚ 

εἴοο, ἴοεο ἰΐὰ βευιρίσην ᾿πγοθῖταν, τί ὕπτον ρύπτεις ; Ἱξεύξι,, χατηραμένε, λέγων 
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ΧΧΙΥ ΡΝΈΡΑΤΙΟ, 

παρ᾽ ἡμῖν τρεῖς θεοὺς χαταγγέλλεσθαι. Ομ οοοιίίας. {ἀὰπὶ ἰρείπις. οαἰιιπίαμι ἢ Ἡομ τὶς, οἷν 

Θιϑθογαπιθ,, οἰπῆν αἷς θοὸς {γὸ5Σ ἃ ποδὶς ρμγαφαίοατὶ. [τὰ ἀποίον Ῥουβοαιίίαν.,, χαὶ οὐ λέ- 

γεις ἐχ τοῦ προφανοῦς, ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν οἱ τοὺς χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον λέγοντας ἀναθεματίζοντες. 'Γαύ- 

τὴν τὴν κατηγορίαν δέχομαι" ἐπὶ τούτῳ πῦρ καὶ ξίφος ἠχονημένον ὑφίσταμαι - χὰν ὃ τρόχος καταῤῥάσση, 

χἂν βασανιστήρια ἐπ᾽ ἐμὲ χινῆται, ἐν τῇ αὐτῇ πληροφορίᾳ δέχομαι τὰ βασανιστήρια, ἐν ἣ χαὶ οἱ μάρτυρες 

οἱ ἐνταῦθα χείμενοι τῶν στεφάνων ἠξιώθησαν. Λίεο ἀρογίθ εἰϊοὶς τι05 ἴρ5ο5 6556, “τιὶ 605 φιιὶ ϑρί τι 
δαποίτισ οὐ Θαζιγαπι εἰϊοιιτιξ, ἀπαιμοηιαίο ξογίηιι5. Πανιε ἀοοιιδαϊοποηι αἰἰηϊίο : Θαάπὶ οὗ οσαιίδατη 

σποπι διιδίθο οἱ οἰαάϊιεηι δι κοιείιεην : εἶνε τοία οοἰϊίάα!ξ, οἷν (οΡἠτοτιία ἐπὶ πὶ πιονθαπίϊ, δαίθμι 

απϊηϊὶ ρογϑιιαςίοπο μον [ον άπι (οὐ πιοπῖα, “τια πιαν 7765 Πεἶο ἡαοθπίος5 σογοπας σοπςθητιεϊ σιστιῖ. Ῥυτο- 
νθο φαϊάθην πο ὴ ἀθἤπταγοβ, {{||}0115 τς νου θα Ῥαῖμηο ἀβρθοίῃ γα]46 αἀπιοάπμι ρΡ]αοϊτανα 5ἰηΐ, 
4αϊᾳαο ᾿ρ5α ᾿μγϑηϊαηΐ αἰ ἢ 55:18, τι ΒΑΒ.}15 πα π15 ΡΥΓΟΠ ΒΕ Ιασ τ, οαἢ ἃ ΥἶΓΟ, 411 ΔΗ ηΟ 

ΘΧΟΕΪ50 οϑδοΐ οἱ οαΐο, ρυοϊαία [556 ποραν! ΠΟ ῬΟϑϑὶί : 564 ηλθη 1ΠΠ] ᾿ρ5ὶ, 81 σϑηὶ αἰτοπίπι5 οοἢ- 
5.4 γαν ηΐ, βίαι, ΟρΊ μον", ἀπ ηαἀγουίοπί, Πῶς Θ558. γθυ)α ΠΟμλΪΠ5 οομβίαητϊα αἰχα Του Εἰπαἀϊπὸ 
5πα ρυἢΠ ἀθητῖ5, {αι Ἰαοίαμεῖον ν᾽ θυ ροσβϑῖῖ. Εἰ αὶ το] 15. Ἰ 6 ΠΠραπὶ Πα Ἰοπρίπϑ ἃ 965 }}}1 
"Δ  ἀοβιῖα ἈΠ 06586, {Ια}. τι: οἱ {υἸ] 0] Ῥοβϑίηΐ, γ Ί λιν {Πρ θυ τον σομιραγοης απὸ ἰς ἀἸοιαπταιν οὐπηὶ 
115. 41 8}115. ἸΟοΙδ5 51 1}}}1 1 τὸ βου ρϑιι ΒΆΒ1Πι5. Ῥοιδβί απΐθιη ἰθρὶ θὰ ογαῖῖο, οαἱϊ τἰςα]π5, σοπίγα 

δαδοίϊίαιιος οἱ «{νίτινι οἰ (ποπιίρος, ἴθ ἀπ νἰν δύαν ἰϑϑίμλτι5 ΠἸΟ 65 {188 5116 ΒΡΘΟ μα {αρἄδιι τ - 

αι, μὰ Πὰς Ἰρῖσαν ογαιῖοπο [θαΒ.}1π|5 Ῥαγιίοι Ομ τι τππι Ἰδέ σαὶ 510] σα] απ ἴα 1. ἢ ΘΔ θη] τι6 
Ῥαυῖίοι ρυο τοίιιν ριν ται βαπποίιι οὐθαϊ γα ΠΟ ἢ 6556, πθο ἴα θη «α] παι (6 56 ππὰρ αἰ Ποθη- 
τἰὰβ ρυφαϊοαί, 566 5:1} 1οἸ τον ἂς πιοάοϑ(8 ἴα Ἰοψαΐίαν : ἀλλὰ γὰρ πάλαι δρῶ δυσανασχετοῦντας ὑμᾶς 
πρὸς τὸν λόγον, καὶ μονονουχὶ ἀχούειν δοχῶ, ὅτι τοῖς δμολογουμιένοις ἐνδιατρίδων, τῶν πολυθρυλλήτων 

ζητημάτων οὐχ ἅπτομαι" πᾶσα γὰρ ἀχοὴ νῦν πρὸς τὴν ἀχρόασιν τῶν λόγων τῶν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

ἀνηρέθισται. ᾿Εγὼ δὲ μάλιστα ἠδουλόμην, ὡς παρέλαδον ἁπλοϊκῶς, ὡς συνεθέμην ἀνεπιτηδεύτως, οὕτω 

παραδιδόναι τοῖς ἀκούουσι. ... ᾿Π'πειδὴ δὲ περιεστήχατε ἡμᾶς, δικασταὶ μᾶλλον ἢ μαθηταὶ, ἡμᾶς δοκιμάσαι 

βουλόμενοι, οὖκ αὐτοί τι λαδεῖν ἐπιζητοῦντες, ἀνάγκη ἡμᾶς ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ τὴν ἀντιλογίαν προτείνε- 

σθαι; χαὶ ἀεὶ μὲν ἀναχρίνεσθαι, ἀεὶ δὲ λέγειν ἃ πχρειλήφαμεν. δε )απιάίι “ΘΓ ηῖοπι ον. πιοσέγμηι πιοίθοῖο 
]ενγὸ θοὸς υἱάθο, οἱ ανιέϊεηυ τιοπὶ ἀπε ἰγ πιὸ ριιίο, φιιοα οοπ [5515 ἱπιηιονατι5, 4ϑίίοτιθ5 αἴ ἐ6- 

οαπίαί ας ποπὶ αἰἰτπισάπι. Οπιτεΐμπι θνεῖηι απ 5 ΓΟ παίπο φαΐ, μὲ ἀθ ϑρίγιἐιι σαποῖο αἰϊηιια 

«μάϊαηι!. Εδο ϑθγο υθίϊηι πιαχίηιο, σἱοιε ἐτααζιιινι οἰπιρ οί ον ἀοοερ᾽, 5ἴομι ἱπρόμιιο οἰ σαναϊάο α5- 

ΘΗ ϑιι5 δι) δἷο οἱ απαϊιονίθτι5 ἐραάοτο.... Ομοπίώηι ατιΐοηι οἰ οι σίαἰἰς τος, ἡμάϊοος πιαρὶς ἡτίατη 

αἰϊδοὶριιὶ, “μὶ ργοϑάγο τιος υοἰϊεἰς, τιον ἀτπιίθηι φιϊάγμαηι αἰ οθγ 6 ἡτιον ας, πιθοθ556 ποὲς 65 υϑἰμ 

ἐπὶ γεἀϊοῖο ἰδ ψυια οὐ Ἰἱοϊμεναιτι τϑαροπείςνο, 5οπιρογη τ ἱπιοτΓοσαγὶ, δἰ 5Θηυροι “ιι αοοορίηιι5 ἀΐσοτθ. 

᾿)αβάοιι πο θϑεϊα ὀχθιρία αὐ ἴῃ Πὰς οναίϊοιιδ, ᾿ΐα τλα}|5. ἀΠ115 Ἰοο5 οαϊ 416 ἀριμα 58 ἢ οἰ Ἰ5β γα] 
Ῥαίνγοηι νἰάθν ᾿οοῖ. Οιιασο τα ϊ πὶ «αν Ῥουϑιιαβιϑϑι μια. οϑί [ἴα αἰδοίτι μι {αῖ55ο Βαβι] παμι, αΐ 

τουϊηθμΐα, Ομ ἶὰ ΘΟ θυ 6 Ραγαίτιβ ο556 δα ἀοοποηάδμῃι ϑριυ τιι5. βαποῖὶ αἰν τ πἸςαΐθιι : 56 πὴ 
[ἈΠΟ ἀάτιοαν, τὰ οὐδάα μη. το 65 {1551 πλιαν γἰυιαμ (411 {αα]α ἀπά ϊν μητι5, (16. 5οῖρ50 οί μεῖτ5 
Ριφ ἴοαθ5ο. Ῥιωίθυθα ᾿μ.6} οοΓονὰ5 ᾿π ΘῈ} ἰαπι65, 41ια5 ἀοοιἰδβίμλιιβ νἱν Εταβιτι5 [51}10. {ὙἸ}Ρα]ῦ, 

Ἰνθο Φαοάιιο τθρθυϊταν, ᾿ρϑαι δουρί πγαγιιιι ἐϑεϊμιοπὶα τὰ πὶ σομοῖη πθ ἁΔηλίβοθιθ Οὐ τ ΟΗΪ 5δο, 

τὶ δΘῃλ]ὰ5 ΘῈ Ρταδ τοι ἀδϑιιίαβ, 564 10] παία5 ἀἰοαβ - «ποι 0 ογρὸ ἱπδρεϊβϑιμιθ {Ππ4 Δοαμη]5, 
Οἴαπ υϑπορὶς Ῥαγαοίθίιις, ἴτὰ οἰϊαπθθι, ὅταν ἔλθη, ὁ Παράκλητος, νῦν ἀνεγινώσχετο. Σὺ δέ, απ νοπουὶς 
Ῥανδοϊοίαβ, σε ἰσβοναίπ. Τὰ ὑθγο, εἰς, ὙΠ αἰ 5 ἱππρουῖίτ5, ϑουιρύπγαν. ἴα ργροβία 
ΤῸ Οἰΐανθ ροίαϊς., θα πἸάρητι5. {Π6 ΒΑΚ Πἰτι5 ν 41 ϑδουρίανα γουθα ἀρίϊ5. Ἰοσατο ορίμιθ 

πογϑιαί. Νοο {14 ομἰτίαμ, αὶ ραι]ο Ροβί ἰορίταν, ὥσπερ οὐχ ἔνι συναγέννητος θεὸς ἕτερος, 
οὕτως, εἴς, δοιεῖ τιογι ὁδὶ Τοῖς αἰίον, 4ιὶ φιιοχιιο τι Οιάηι ἴρ50 οἷὰ ἱπρϑθηϊίιις, ἴα, οἴο., 101 πῃ] 

ν]ἀουὶ Θχοίϊουμηι «φαΐ 4 ἀμ ἰμ 6556. Βαβι Ππι5. δαΐμαι ἔνι ργὸ ἐστὶ αὶ ἤοὴ 50]6ῖ. Οτιοα 5] ο]ρίαμι ὃ χ 
510 5θῆδιι (6 ἃ}115 Πα Ἰοανο [9 Θϑϑοῖ, (Οϑ ΠΟ 1 ΠῚ «πο ργοίδυαιι νοὶ] τ ϊοιμ 58 {15 Θσϑοῖ δὰ Παπς 

οὐδ ομθι τ ριι Ἰα μίαν. [5 απαΐθιι, ἀπθιὶ ἄϊοο, Ἰοοιι5 6] αϑηιο αὶ οϑί : διὰ τὸ σῶμα ἔλαδε νέφος τὸ 

σῶμα ὃ Λόγος, ἵνα μὴ χαταφλέξη τὰ δρώμενα. Ῥγορίοη σογρτι5 ΤΠ τειν, ται ἐπι ἀϑϑτιπισὶ!, οονρτις υἱάο- 
Τοοῖ, γδ τὸς υἱοί διϊος οοηϊϑιι ογοῖ. Ῥαπεὶ 58Π6, 5ὶ θα] οαπι οναιτοποιη δ ροραθιμ. μα θυθηΐ, 

ἰϊα ἰΙοψαϊ νθ]]θηι, διὰ τὸ σῶμα ἔλαξε γέφος τὸ σῶμα ὃ Λόγος, οατίισα ἑοΡ ρον ῖς, Γ᾽ ογϑτίθι πιδθι ἀϑ5τι- , 5.) 



ΡΆΒΕΛΤΙΟ. ΧΧΥ 

δἰξ, δορί υἱάεϊϊοεῖ, οαῖνν ἰνν [5 νου] 5. Ἰμδὶς τα γϑι1οῖ. Πα, αοα ογαϊουίααμ ἀἸοθμϊ ρϑπιιβ 
ποθὴ ἀδοθαί : 5οα μα]}}ι5, πἰδὶ να Ἂο [4}1ογ, πδοίθητιβ ἀἰχιῖ, ΠΟ πι6 500 10 1 Ῥοβίθυαινν. ἐἸοοῖ, Ἰ6Ὸ 

ουΡιιβ ἃ Ποιμΐπο ἀϑϑιαιηίιιηι [ι1586, η6 γ65. ΥἼΒΙ 1165 ΘΟΙ θα ονθῖ. Ἐξ γουῸ 6] αβηιοαὶ Του μας] 015 
οατιβα ταϊ πὶ νἰάθίιιν ἃ σοι ηὶ ποιηϊμτίπν 5οηϑιι ἀπ Π16 πὰ, τι Θαμι χ.1}}1} αἰ ουὶ τι τι} ἴμ 

τηθηΐθηι Ὑ θη Ἶθ56. Ῥαΐθη. 5661, αὖ παπς (6 οἰοἴθυ 15. ἰΔοθᾶηι, Δ να γ 6 διιϑῖ μη Βαβι πα, ΒΟΙἸ 6 μι 

δοουνῖηιο ἡπάϊοῖο ρυαάϊταμι, 46 ἰᾶπι ᾿πϑρία γαιϊομο 8. Ῥ 61 50Π.ηἾτηχι Πυ θι οορ ΐα556. Βογίαβθ6 
ἀποίοι" {πιο ἶγαῦ, πὸ Υ δε ]ιιμι αἴθυμαμιι, πἰδὶ ἐμ πιο οὐ σαν ποιη, τούτην ἰογγάσιιι οὐ θοαὶ ῬΠΔΟΙΠΟΙ- 
τἰ5 Θχθι ]ο σοπουθηηανοῖ. 

91. Αὐθιιρον ἰριταν παπς ςοποϊοπθι ΒΑ5}}1}} ΠΟ. 6588 : 564 Δ] Του] τι5, 4] δῖαν ἸἸΠλ11αν] γο ιν. 

ΜΙ δαῖτ γ θυ ἰβίτη 6 βς 6115 ἀπποίογθι, {αϊοατηαιιο 116 [αἰ0, 5101 ᾿πἸ τὰ ἄπ ῬγΟΡΟβιιῖβθα ογδίϊο- 

ἨΘΙ ΘΔ}, 4185 ἸΠ5ο νυ  θῖταν, (οπίγα ϑανοιίίατιος, ἐἐ {πίτιην οἱ Γποπιῶος : 4πὰ 46 γα νἱχ ἀπθι.-- Τοιν. 5. 
τανγισα ραΐο, αὶ ἀτια5 μὰ5 ογαίϊομοϑ αἰ ΠΠρθηῖον Ἰορονῖς. Ὑ δἰϊαν ἀαΐθμι βυπαϊοϑὶ αἰϊθμαπε πιαχίμιο ἔοι, 21: 
δα ᾿πϑιραῖα φασάδμῃιν Ιοοα, {αδ εἶς ἀρρόποιθ πο Ρὶροθῖῦ. θα. }1πι5. Ἰδτταν ᾽ς Ἰοχαϊίαν: δεινὴ γὰρ Ρὰς τοι. ο. 
ἀγνωμοσύνη μὴ καταδέχεσθαι τὰ διδάγματα τοῦ Κυρίου, εὐκρινῶς διιστῶντος ἡμῖν τῶν προσώπων τὴν 

ἑτερότητα. ᾿Εὰν γὰρ ἀπέλθω, φησὶ, παρακαλέσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον πέμψει Παράχλητον ὑμῖν. Οὐχοῦν 

Υἱὸς μὲν ὃ παραχαλῶν, Πατὴρ δὲ ὃ παραχαλούμενος, Παράχλητος δὲ ὃ ἀποστελλόμενος. Ἄρ᾽ οὖν οὗ φανερῶς 

ἀναισχυντεῖς ἀχούων, ἐγὼ περὶ τοῦ ΥἹοῦ, ἐχεῖνος δὲ περὶ τοῦ Πατρὸς, ἄλλος περὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

χαὶ πάντα φύρων :.... Καὶ μή μοι περιδραμόντες, ὅσοι ἢ μὴ τελείως τοῖς λεγομένοις ἠχολουθήσατε, ἢ πρὸς Ῥᾳς.19....Ψ 
ἐπήρειαν ἡμᾶς περιεστήχατε, οὐ λαθεῖν τι παρ᾽ ἡμῶν ὠφέλιμον ἐπιζητοῦντες, ἀλλὰ λαδέσθαι τινὸς τῶν 

λεγομένων ἐπιτηροῦντες, εἴπητε δύο θεοὺς χηρύσσει..... ᾿ἔπειδὴ δὲ περιεστήχατε ἡμᾶς, δικασταὶ μᾶλλον μᾳρ.193.». 

ἢ μαθηταὶ, ἡμᾶς δοκιμάσαι βουλόμενοι, οὐκ αὐτοί τι λαθεῖν ἐπιζητοῦντες. ... Οἱ δὲ χωρίζοντες Πατρὸς Ῥαδ τοί, ἃ- 

καὶ Υἱοῦ, καὶ τῇ χτίσει συναριθμοῦντες τὸ Πνεῦμα, ἀτελὲς μὲν ποιοῦσι τὸ βάπτισμα. ἐλλιπῆ δὲ τὴν ὅμο- 

λογίαν τῆς πίστεως... . Οὕτω μὲν οὖν οὔτε καινοτομῶ ῥήματα, οὔτε ἀθετῶ τὴν ἀξίαν " τοὺς δὲ τολμῶντας γ)..., ς. 

χιίσμα προσαγορεύειν, στενάζω χαὶ ὀδύρομαι. Λίατη ἱτιδόηι5 ἱπιργοδί[ας5 651, τιοτὶ διιδοίρογ 6 εἰοοιιπιοτῖα 

Τοοπιϊνὶ, φιιὶ ποῦὶς ρογορίοιιδ αἴΐανι ρονδοπαπι αὖν αἴΐα αἰἰδιϊπσιεέ. 81. δαῖτ ἀθίονο, ἐπιιῖξ., τόσο χοαν. αΊ. 

Ῥαίχεμι, δἰ αἰΐιαμι Ῥαγδοϊθίιιμ πἰτ(οὺ γοθὶβ5. Παψιιο ΡΥ ιις ὁδὶ ψιιὶ τοραΐ, Ῥαίον ὁ5ὲ ψιιὶ γοραίι, "0: 
Ῥανραοϊοίιι5 ὑθγο, ηιιῖ πιΐτεΐξιιτ'. Ποτιτι6 ΕΓ 50 ἀρογίθ ἱπιριιάοτις 65, {ιὶ σπίτι ἀμάϊας, 680 εἶ Το, 

{16 [6 Ῥαΐνθ, αἴϊιι5 ὁ ϑρίχίτιι 5ατιοίο, πιῖδοος ἐαπιθῖν οπυμῖα ὃ. νον ον. Ἐπ παῖδ, φιιοίητιοι αι πιοτὶ 

ΡΦΡ[οοἰ6 αἀϊοία αϑϑοηιιμεῖ Θειἰς, ατιι οαἰιιπιτεϊατιἰϊ σατιδα τος οἰ Το τηιϑ αἰ 5, ποτὶ “αι (Ο τι 65 τι ἐς ποὺς 

αἰϊᾳιὶά οαριαιῖς ομιοἰμπιθηὶ, ςθε οὔσονν ἀτι65 τι αἰϊητι δογιίην ἡ τκ «ἰϊολυῖι5 ὁατ ρα 15, 116 οἰ τετη- 

Οιιγδατιο5 αἰἰποτγίεὶς : Ρτϑάϊοαι ἄθος ἄπιος .. . . Ομοπίαπι αἰοπι οἱ Γοτιδίαἰ 5 τιο57 ΤμαἸϊοο5 πιαβὶς 

ιιάπι εἰϊδοϊρτεἰὶ, ιεὶ ργοῦ αν τος υεϑἰἰεἰς., το ατιΐθην, φιιϊψιιάηι εἴϊδοογο φμγαιῖδ. ...- Ομ δηΐπη 

ϑθραγαπέ α Ῥαΐγε εἰ ΕἸΙΐο, οἱ ἰγυῖοτ" οὐΘαζιισάς παι ογ αι ϑρίγίζιηι, τις ὑαρεἰϑτατονι ἐπι 6 [θοίτιπι, ἴα 

«]αοίισιϊ σοι δ55ίοποπι Παεὶ ἐπι ον δοΐανη. . . .. δὲ. ἐρίάπιτ" τεθήτι σιιην Ὁ θτ δ ογιιπι αΤοἰιἱ οί 5, τιθγιι6 

πα  ἐδἰαΐόπι ϑρίγἰτπι5 Γοργοῦο : 5θα 605 ητιὶ οὐ Θαίτάπι ἀρροϊ αν αἰιάοπι, ἀορίονο ἐφ} δοητιο. Αποίον 

ΨΕΙῸ ἰΐα βουϊρϑίξ : οἱ πλεῖστοι τῶν παρόντων χατάσχοποι, μᾶλλόν εἶσι χατάσχοποι τῶν λεγομένων, Ἔρις δ᾽ δι πὸ 

μαθηταὶ τῶν διδαγμάτων " χαὶ λόγος ἐπιζητεῖται οὐ πρὸς οἰχοδοικὴν τῶν παρόντων, ἀλλὰ πρὸς ἐπήρειαν 

τῶν ἐφεδρευόντων " χἂν μέν τι λεχθὴ συμαϊνον ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν ἐξοστρακιζόντων τὴν γνώμην, ἀπῆλθε 

χαταδεξάμενος ὡς τὸ ἴδιον εὑρὼν παρ᾽ ἡμῖν. .-.. ᾿κεῖ ἀντικαταστήσονταί μοι οἱ τὴν ἐπήρειαν ταύτην ῥά- 114. «. 

πτοντες..... 'Γί,. ,, ἐμοὶ πολεμεῖς ; εἰ πιστεύω εἰς Πατέρα, εἶ δμολογῶ τὸν Υἱὸν, εἰ μὴ ἀθετῶ τὸ Πνεῦμα. 

Εἰ ὃ Τριάδα ὁμολογῶν, τρεῖς ὀνομάζει θεοὺς, ἀθετεῖ τὸ βάπτισμα, καὶ πολεμεῖ τῇ πίστει. ... σὺ δὲ ταῖς Ὰς.61.2.».ν 

συχοφαντίαις ἀφορμὴν εἰς ἐπήρειαν τέθειχας .... Οὐ δέχῃ τοίνυν τοῦ Παραχλήτου τὴν εὐεργεσίαν - ἢ οὐχὶ ὃ 

Κύριος αὐτῷ ταύτην τὴν προσηγορίαν πρέπειν ἐνομοθέτησε ; Πέμψω ὑμῖν χαὶ ἄλλον Παράκλητον. Ὁ χαὶ 

ἄλλον εἰπὼν, οὐχ ἑαυτὸν ἔδειξε πρὸ τοῦ ἄλλου. ...... Εἰ δὲ μὴ θέλεις, ἀλλὰ φιλονειχεῖς, χαταγελῶ σου τῆς 1». ἃ. 
ἀνοίας, μᾶλλον δὲ χλαίω σου τὴν τόλμαν. Ῥιπινϊηυΐ θογιίτι αι αὐδιιπῖ, πιαρὶς 5ιπί Θαρίοτ αἰ οὙ6 5 ΦΟΓ τ) 

Ἴμ εἰϊεοτια σμΐ, γιίαπι εἰἰδοίρι δογιηι γι «ἰοοσοτίιι. «1146 δα ιιίε{τι" οοποῖο,, ποτὶ τ (αιγι- 

οὐπάμι", 56 κί ἐπισὶ ϊαίονος Ἰοσιίηι Πα ϑαπε οαϊμιτϊαιιαϊ. Οἰιοι οἱ (ον 6 αἰϊοίτανι, ει φιϊάρίαπι, φιιοΐ 

«οοοπιοίϊαιιη οἷς ἀεὶ ομριαϊξαιος δογιίηι φιεὶ σον ἐοπίίαπι ἐαρίοαμινιί, αὐ χει απὐυΐ!, {αγιῳ τι δὶ χχγε, 

ἰα πιιοαὶ 5ιίιι) 65 :, αρτεἶ τιος γορογίσϑοῖ . ..ς Τὶ πιϊλιὶ οα ἀαανοτδο οἱ δίοπίι ἡτιὶ παπὸ οαἰμηιπίαηι 

ἘΠ τ δον ς οἶτ... πιὸ νοῖΐίο μοι ἐς ἢ δὲ ἐγοίο ἐπ Ῥαίγοι, οἱ ὁοη ΠίοΟΥ Εὐϊιη, οι ποῦν ΤΟΡΤΟὔΟ 



Ῥὰρ.Οτῦ, 6. 

1’ ὰ ». 

Ῥὰσ.6ι3. ε, 

ΧΧΥΕ ΡΆΒΕΛΊΤΙΟ. 

δρίγίιων. Τεϊπίίαίθηι ἡ τε σον [θέιιτ, οἱ 1260 5 ἰγὸς ποηιΐηοι, αὐτοσαι δαριϊδηιιαη., οἰ Πάομι ἱπιριι-- 

δπαΐ. ον ον Τιεύόνο ἱπιάο οσσαξίοπθηι αὐτὶ ρει ὶ οαἰιιηιτι πεῖ, ει ἐπι ανη ἐπ ονλα5. .. . Δίον ἐρέειν 

διιδοὶρὶς Ῥαταοϊοιὶ ὑνοπογιοοτίαπι ἀπὶ τιοτὶ ]λοπιῖσιι5. πάπὸ οἱ ἀρροϊ αἰίοπθηι ΘΟη ΒΓ ΟΡ 6 σαάματί ἢ 

ΜΠΙίδμι γοθὶβ δῦ αἰπιιπὶ Ῥανδοϊδίαιν. Ομ σιν εὐ αἰΐεμι εἰϊαῖξ, τιοτιγιθ σοί ρϑιί απο αἰΐεπι οσίεπ- 

ἀἰ 3... Ομοά οἱ ποῖϊϊς, 5σϑ σοπίοπάας,, ἀθνί 60 {παπὶ απιθηίζαμι: ἵπιοὸ μοίζς5 εἰορὶ οΥῸ ἐπιαηὶ ατιάα- 

εἴαπι. Οὐ οὐρο Πρ οἵ δι} }1α ἰοσα ἰμἴθι" 58 ΘΟ ραν γ ΘΙ, [0116 ᾿μ 6 Π]Προῖ δαπι, 46 {πὰ οοῃίνο- 
νοιϑία ὁδί, οὐατ ποθι 6χ ἅ}1ὰ ᾿τηἰτατ]0η 6. ΘΧΡΙΘββᾶμι {1556 : 566 [ἃ (ἀηγδη, ταῦ ΘΧ ΘΠ ρ΄ ται} αἴ} ἀτο]ο- 

ἰγρὸ ἀϊδίοις άδμι ἰοπρ ἰβδίπιθ. (πιᾶγο 48 5: Π}}Π1ὰ δα μῖ, ἀρθῦίθ οὁβίθηεξαμε ἀἰ᾽ατ ογατοπεμι δχ 

ἃ]ἴαὰ ἀοἰου παΐαιη οἵ οἰ οίαιη 6558 : Ζιι80 νΘΙῸ (ἰἸ5β: 1} 1, οὐπλν λα] ἃ οἱ ογανία δ᾽, αἰ πβάτιο ο00- 
εἰομὶβ πο δια θην ἀποίουθ 6558 πιὰ Πἰ[δδῖθ ργόθαηῖ. ᾿ξ γϑιὸ ἴῃ πίγάαιιθ ογαίίομ ἴδηι ἀἰνουϑα 

δεῖ βουῖ θα] γαῖϊο, ταὶ δαὶ αἰἸβουθραπίϊαι 4] ΠΟὴ γἱ θαΐ, 5105 5101 οοια]ο5 νοΪ θη οαιι αὶ ΠΘοθ558 

“11. (οἴογια αι ποθι τον Θυ6 ἄθρει, {πο πὰς που ναι απο! ἴῃ γοίθυιθιι5 ΠΡ ὶ5 ΘάβΠ] πὸ- 

᾿πθα Ρετοίονας, ὐαμι Θμ ἴῃ ἁποίοι, αδ πτια ιν. ἴῃ 86 [|| ΒΑΚ: Πα πτι8. 6556 βιπιουϊζ, ἃ} Θοάτι6 560 - 

του τἴἰὰ5 ΔΙ 5 αι βθυ τ, 181] αὐταὶ νι 6 γὶ ἀοθοὶ, 5ῖ δὰ ᾿ρ81 {γαΐα 5ἷς. ΑἸ Ζα  αἰππιὰ απ ἀρ- 
θνθαάϊαν,, 566 81. Ῥυῖτι5. ΤΠ ΘΠΈΘΓΟ τ1{{ἃ5 νὰν] ἢ 65 Ἰδοιομ 5. ἴῃ {0015 ἀπ 4 τι}8. ΠΥ ΘΠΪΡῚ : Θὰ 5 Τοὶ 
Ἰιᾶης 6536 σα αδάμι ΡΒ ἐΡαιη παν, Πα ΠΠΡν αν}, σαὶ ας οὐας πα πο! αλὰ Ποῖὶ ϑατ5 αρίο σοπβουιρίδαι 

νἀ ογοπῖ, 1 [ἴθι θα} θιθηἰανα ΠΟ Παῖ 511. 

ς. ὙΠ|. 2ὲ Μοπιῖω ἰδ {ἰφονο αὐὸίίγῖο. 

92. (ὐχι ποιὸ Ππαοίθητιβ βθηαϊηα ΒΆ51}}} ΟΡΘγὰ ἃ} Δ] 6 γ] 5 ΒΘΟΘΓ ΘΙ 510] 58 {15 5610 ῬΓΌθΟ- 
διαθεὶς, ποὴ ὁδῖ {πο “αἸβιιαιι αι δίαιν, 51 πος Ζιοήϊιο Οριιβοι]ι ᾿ρ81 δ ἰβογιρίπηι 511. Πὰς 
ἀπίομιν πο υγαϊα ποι ]α ἴῃ γα] ρατ15 σαϊάθην ἰπέθι ΠΟ} 185 Ῥοβιία. οϑί : 566] τἀ πγ8 51 ἀππουτμ οο- 

ἀἴσανα, ἴῃ ΖαΊθτι5 τορϑυϊταν, Βα θ πα δϑῖ ἀΠΠαπιὰ γαιῖο, ποῖ ΠΟΙΗΝ ΠἸὰ οϑῖ, 561 Ῥγο ορτιβ ἀβοθίϊοιιβ. 

Ερο ράχιιτα ᾿θυοϑδο ρατο, αὐγαιη ᾿ος Οριιβοι! ιν μοι} 1 αἸσαίαι", ἀπ ῬΙΌΪΟΡαΙ5. ἀΒΟΘΕΙΟΙΒ : ἘΠ ΕΓΊΜ}} 

1Ρ45}}11 511, ἀθοι δ. 501 16 τηᾶσὶβ γοίογε, ΟραβοιἝαλ ἴτι 56 αι ΟΠ] 46γῸ, 6 γ6 αἸοὶ ῬΌ5586. ἀνθ τον, 

πος ῬΥΟΪοριμ 6586, 6 Ποιμ]]ἰαιι. ΠΙᾺ δαῖτα, μίμησαι ταύτην, ὦ τέκνον, μίμτησαι, ἐπιίίατο ἰατιο, 

ΜΙὶ, ἐνιϊξατο,, ἀρϑυῖο οβίθη τ ἰὰπο πο δυὰς ππ οι] δ) ποῖ ΠΟΙ] απ, 5664 ΠΡ ΙΠαμὰ. ΡΟ. Ια θαι 

6556, 4 πη ὶτι5 ποι] 15. οατιϑὰ 50 ]ρίτι5 5ι0. Ριτοιουθααο θα β1} 15 ον ἴῃ 5.115 Οὐ (ἸΟΒ1]}115 ΔΙ] Ζι]- 
ἴὰν ρορα]υμι, νόου ἀδελφὸς, ΠΟ νΌο6 τέχνον αἰτίαι". Ῥυῖτι5. ἀπιοίου ᾿ἴα ἤαμι Ἰουπαῖιι5 [πϑναΐ : τοιγαρ- 

οὖν σπούδασον ἄμωμον τέκνον Θεοῦ γενέσθαι, (τγατι ἰσί{ι ἐπι 6 ρολιδ., τὶ {1α5 ἱπιοπιογαῖις Πἰπι5 1) 6; 

40 (οϑιμμομΐο Ομ Π γι αΐτιν αι αἰχίηνι5, ἀποίογθιη, σαι Προ ΒΟ ογδῖ, δά τιη]οαι ῬΘΥΒΟΠΔ}}ὶ 
γοϑροχίββο. Νδο υλἰμτιβ Ρουβρίοισθαιι οί, ἤρβάμι παμο ΠΟ Ὀγαυ τυ ποι] απ ΡΥ] θῖμηι ἀβοθίϊοιμ μ16- 

γἱῖο νοοανὶ ΠῚ ῬΟ586, οὐσπῖ ἴῃ δὰ α18}} τορι ϊαταν, φαοί δὰ {Ππι4 νἱν θη] σθιτι5 βρθοϊαιίμη γο[ουνὶ 
ἄοθοαι ; οἱ α!!οχαῖῃ οὶ ΟΡΟΥὶ δ] αϑιηοϊ ργοϊοραβ ρεθῇρὶ ροϑβοῖ, πο νἱάθο. 5864 [115 Ομ 5515, δα 

1ᾳ φιιοὰ 1115 αἀἰβρ ας αι! Ομ β. οαριιΐ οϑῖ, ἰοδίϊηθς. οναῖῖο. Αποίου, φαϊοπηνχαθ 116 [πἰτ, 4αὶ πὰ ηὸ 
Ταοὰ νας απο] αι ΘΟ ὨΒΟΥ ρ51, ν ἰδίαν 5101 ἀϊδραταπά τι ργοροβιῖββο 46 ΠΠ]λογὸ ἀὐθλίνῖο : 1 φαοά 
Ἰπαϊοαυαπῖ, {αὶ Ὀνόνο Πα δουρί δάϊθυθ, οὐπὴὶ οἱ {ἰτα]τιὴν [δοθυϊαῖ, ἐδ {δόλο ατγὑϊίγῖο. 1)αϑὶ- 
15. αὐΐθον, αἰ ποία δϑῖ, 1 ἸΏ ΠἾ 115. 5115. ΡΟΣ θτι5. Πα 5101 βμθιὴ Ργορομϊί, θο ἃ} 60 
Ἰβοθά ιν ν 6] ἰγᾶ Π8ν ΘΥ̓Β111}} 11 ἢ ΘΙ}, δ] ΥΪιι5 ἀυ  αππ θη του αι ταν ζαίο αἰαθ τα] (ππάππ6 ριὸ- 
Ροϑβίζαννι ἀββοχιιαίτβ. 511 : ἁιοίου νΓῸ, (αἰ βή ἷ5 ὁδί, Ῥοβίθααδμν. Ῥάῖοα σαράσι εἰ. ἰην οί νὶ 

εἰϊνταὶ ἀαχ αΠ}} αἰχῖῖ, ρυουβα5 Πα ἀρὶτ, Ἰαιιο ἴτα οομίτιδο, αὖ 410 βροοΐαν θυ, ποϑοῖαβ. 0] 1ρὶ- 
τὰν εἰο 1] ον Ὸ ἀυ γ10 Ῥαιιοὶβ Ἰοαπατπ5 οβί, βίαίιν ροιίτ5 αν 5 αἰ πα ἐνδοίατ. [(ὰ δηλ 50. 1 : 

ἐξ ἧς ΕΝ ΠΑ Αρν 
τοιγαροῦν εἴπερ βούλει μαθεῖν, τίνος ἕνεχεν χτισθέντες καὶ τεθέντες 

Ξ κα 5» Η δλέθ; 
ἐν παραδείσῳ; τελευταῖον συμπαρεολήθημεν 

ΞΡΗΝ, ΨΗ͂Σ , , ͵ τος νὰ ΡΝ , ᾿ ΙΝ, μετ 
τοῖς ἀνοήτοις χτήνεσι, χαὶ ὡικοιώθημεν αὐτοῖς, ἀποπεπτωχότες τῆς ἀχράντου δόξης, γίνωσχε, ἐπειδὴ διὰ τῆς 

Ἔν ἐτς τὴν ξν τ ας ἀκ ἯΣ ᾿ ἯΑΝΣ ΚΑ ΡΣ ; Ξ; να  Τρκ δος 
παραχοῆς δοῦλοι τῆς σαρχὸς τοῖς πάθεσι γενόμενοι, ἑαυτοὺς ἀπωχίσαμεν τῆς μαχαρίας τῶν ζώντων χώρας, 

ἀκβι Ἦν οι τ Ἐ ἈΕΠΝΥΣ ὙΠ ΠῚ ὡδὶ ἊΣ ούπὸ “ ) δ“ ῃέζεσθ ΔΆΝ σον ᾿ ἌΝ 
χα! ἐν αἰχμαλωσία γενόμενοι, ἔτι ἐπὶ τῶν ποταμῶν ])χύυχῶνος χαθέζεσθαι - χαὶ διὰ τὸ ἔτι ἐν Αἰγύπτῳ 

ἡμᾶς κατέχεσθαι, οὕπω ἐχληρονομήσαμεν τὴν γῆν τὴς ἐπαγγ 
͵ εἰ 

λίας : απ νου] 516. νϑυτ ΠΓΘΥΡΓῸ5 : 

δὲ ΟΗΡΙΣ ΙΒ } ΘΟ ΠΟΘ ΟΟ ΘΟ. συγ ϑγαία οσολαἰ, ἐγ 6 ρα μάίομην ἰοσαι, ἐπδίριοι 5 ἐαπείοηι 



ΡΆΓΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΥῚ 

απ ανιίνιις οομιραναίὶ εἰ αϑϑιηιὶ  αἰὶ οἰπιιι5, αὖ ἱμιτιαοιίαία ἐἰἰα οἰογία γοίαροὶ : σοἰοη ει 651 οτος 

ιοπίαπι μεν ἱποϑοαϊοηίίαηι οοννὶ σανπαϊζεην οονοιριδοοηἐασιίγι [αὶ σιεπιι5., ποοῖροος ἃ ϑοαία 

οἱροπάζεηι τό σίοιιθ δα ΟΥΤ65 τοι αἰ εἰϊηειι5, εἰσι τώ ἐπι ἐαρεἰνίαΐοπι αὐ αμοιῖ, αὐ Πισαῖπα βανγ]οηὶς 
αὐγιίο σϑάθπμι. Ἐξ φιονίαμι ἀαἥϊιο ἰὼν Ἔα γρίο ἀθιθηιι, ρΓομι 5ἱοτῖς ΓΟΓΓαπι τιοτιμεσι σοΓ 

διέπιι5. Ττὰ Ῥαυρὶς ἀπιοίον : οὔπο» συνεφυράθημεν τῇ ζύμη τῆς εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ἔτι ἐσμὲν ἐν τῇ τῆς Ρεν. 616... 

πονηρίας ζύμη" οὔπω ἐῤῥαντίσθη ἡμῶν ἣ καρδία τῷ αἵματι τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ..... οὔπω ἀπε ιλήφαμεν πὐρνὴ 

τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου τοῦ Χριστοῦ .... οὔπω» ἐνεδυσάμεθα τὸν καινὸν ἄνθρωπον, εἰς. Πονάμιπι [6ι- 

πιθπίο οἰπιοογι (αἰ 5 σοπ [εἸπιοπ αἰ σιεηιτι5, 56εἰ ἀὐἰδιιο βογπιθηίο τιοα εἰ οσοιιραπιιιν : ποπάμπηια εἰ-- 

5ρογδιίπι δ5ὲ ΚΟΥ ποσίγιίηι δατισιίπ αρηὶ 12)6ὶ. .... που Ἃἔτανι ἰο άπ σαἰανὶῖς ΟἸερϊ τὶ τϑοιρογαν-- 

ππι5 «ςςς . ποπάμιηιν ἐπιεϊμεπειις πιονιίπν ᾿οπιίτθηι, οἵο. 01 νόος οὔπω τπιϑηϊι6 αἄθοὸ αἰυιπν, ταὶ δα μι 
νἰοῖθβ εἴ πον 85 γῸ] οἰνοῖζοι τορϑίαι, ᾿ἰ ἀθιηαιιθ νοχ ἔτι 5 ρ6 γροιϊτα 68, αι νοοὶ οὕπω τϑβροι- 
ἀονοῖ; πϑάπι8 βοίτινι μ1}}}} αὶ Ῥγοροβίζιιμ [οι τ αιια: ργοίουε, 566 (ἀρ ἰτιηὰ τα χ ται ᾿δρΘμ ΕΠ 115 
οὐϑαηΐ, Ποιμο ᾿ναυιαι νοοιιι μου ϑιι5 ΒΟ. ΡίΟΥ 10)56 5 ἸΔηγτι6 Ῥάγαη5 58 ἃ αἰϊα ἀϊοθμαὶ ὅθηιι8, 

δῖ. Ῥουρὶῖ : οὕπω ἐσμὲν γένος ἐχλεχτὸν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ἐπειδὴ ἔτι Ρας. 

ἐσμὲν ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν. Πῶς γὰρ οὐχ ὄφεις, οἱ ἐπὶ γῆς συρόμενοι, καὶ τὰ τῆς γῆς φρονοῦντες, καὶ 

οὐκ ἐν οὐρανοῖς τὴν πολιτείαν ἔχοντες; πῶς δὲ οὐ γεννήματα ἐγιδνῶν, οἵ μὴ ἐν τῇ ὑπακοῇ τοῦ Θεοῦ εὑρισχό- 

μενοι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διὰ τοῦ ὄφεως παραχοῦ : ἐπειδὴ τοίνυν πῶς μὲν ἀξίως ὀδύρωμαι τὴν συμφορὰν ταύτην 

οὐ εὑρίσχω, πῶς δὲ ἐχθοήσας δαχρύσω πρὸς τὸν δυνάμενον ἐξελάσαι τὴν αὐλιζομένην ἐν ἐμοὶ πλάνην, ἀγνοῦ»" 

χαὶ πῶς ἄσω τὴν ᾧϑὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας; πῶς θρηνήσω τὴν Ἱερουσαλήμ. ; {χα νεθα ἰΐα Ιατἰπὸ 
τϑ 110 Του Ρυ65, Διο μ εἴπεηηι δειππιι5 Θθπιι5 οἰθοίτιπι, τορβαΐθ σαοογεοἔζιιτη, σότι5 σαποία, μομιεῖιις χει 
ἐμ ἱμδγιτη, αοοο55ϊ οἱ ρεομζζιηι : αοπίαι αἰἰίιιεο σογρθτιΐθς σιμπιι5., ρΓΟΘοτος υἱρογαγηι, Ομοπιοάῖο 

δηΐμι ποτὶ δι(ηιι5 ϑεΓρεπίος, ἡιὶ ροῦν (οΓΓάπι δογρίμπιι5, οἱ [ἘΓΓο πα δαρίπει5., πιθ 0 ὁοπν Γαι πηι 

ποοίγαπι ἔπι ο(δἰ ἰδ παϊνοπες ἢ ψοηιοοίο ποῖὶ ρτοϑοηῖος ρου ΑΓ εν 5.145... “ιιὶ τιον ἐπι οὐ δαϊοιιἰα 

1) 6ἰ, 56εἰ ἐπι ἱπιο θεἰϊθιεια., {τι μϑῖ δεΓρέτιίομπὲ ἐδ, εἰορΓοἰιοπεἰτπιι" ὃ Οποτιΐατη ἰρσίτιυ πολ ἱπινοιΐο 

γιιοπιοίο οαϊατιζαίοηι ἰ5ίάην ἀομίογθηι,, οἰ ἴσηιονο, πιιοπιοάῖο σιμὴ ἴα 17.} η115 Θμηὶ, γιῖ ἰδηιοταγίοη) 

ἐπι πλθ σοι ιοιζοποιι αὐϊϑοτθ εἰ θαροϊίον δ μοίοδι, ἐπ ρον μι, μομιοίῖο οαπίανο σαπίίοιαμ ΤΠ οπιίμὶ ἐπι 

{ἐγγώ αἰΐοτια ἢ ἡπεοπιοῖο ἰαμ)οπίαῦον ἀο εἰἐΠ]οὔο σογιιδαίοια ἢ δὸς δὸ οορίιοβίτιβ γθία]!, 41ι0 πηαρὶς 

50 ἸρζοΥ]5 ᾿ο0165 σον ποβοαίαν ἀί {16 προ ἔσαιν ΠΟ 1.15. ΣΟΟ θαι πα ἑπτὰ μα α 15, οὐ Δ1}}}} ἰλ, 

αἶδὶ αὐ γοῦθα ροϑυϊιιπάαΐι, οναπιῖ5. Εἰ 6 15 ΤΠ νούτιν", τ} τιθ 5. Βαβ}}10, αιιοα 1) 5} ππαπὶ ποιὶ 

ὁδί, Ῥανιοιϊα πῶς κος 'ρ50 ἴω Ιοθ0 γἱοῖθθ ὁθοιν, 5ῖο τὰς τἀ ϊτιιι ιιο νοοο5 οὕπω οἱ ἔτι ροροιο- 
ταλτ, ἰτονα αἰτοῦ γοοὶβ Γδρϑι τομαὶ γα] θαι αὐιρϑαίαν. Νοο βοϊαν νοοι]α πῶς δα Ξα(ϊδίαίθηι 

πιδάαο Δ θέαν : 56], «αοκὶ χᾶρ}5 δ σοι ἤλοϊτ, δῖ π6 α}}0 Θομ δ. |10., σα αΠ}|0 (ο]θοῖα., δἰπο α]1Ὸ 
Ἰαάϊοῖο Ῥ] θαι πιϑιιραίαν. Εἰ γογῸ 4110 ΘΟμ51Π10 ἴζὰ 50. 1] 68. ΡῬοίαε : πῶς γὰρ οὐχ ὄφεις, οἱ ἐπὶ Π Πὰς «: 
γῆς συρόμενοι, καὶ τὰ τῆς γῆς φρονοῦντες, καὶ οὖκ ἐν συρανοῖς τὴν πολιτείαν ἔχοντες ; πῶς δὲ οὐ γεννήματα 

ἐχιδνῶν, δίς, Ομονποεῖο διιῖμην "101. διεπιι5 σεγρθπίος, {αὶ δ ΡΟΓ (ΘΡΓΩΙπ, δοΡρίπιιι5, ἐξ {ΘΓΓΟΙΙα δαρίηιι, 

τιθὸ οουιο αἰ οτιθη, πιο 5 τιπ ἰια  θιμῖι5 ἐπ οοὐἰὶς ὃ φιιοπιοείο ποι ρΥοΒθηῖθς υἱρογαγιίηι, οἷς.) ΒΟγίασϑο, 
τὶ γἱβ αἰ ν μη] ἀπ Χ 1} αἰαιια πθοοβϑιια5. οδίθιμ θυ θίτι" (πὶ ᾿ν} 115 αὐιοίου θ. ΒΟΟριιβ5 [͵556 ογϑα Ἰπι} - 
501 “ιαμν Ῥαυαι ἰχδθο Ομλ ἴα ἰη οι 568 οΟἸχογοαηΐ, γἱἀθηΐ, ορί πον, ομλη65. ΕἾποιι ποι καί - 

οὐ] διιᾶ ΤΟΧ 1 ΡΟΒ᾽ (αν τι5 ἀποίοι", Ομ σις δι {ΠΠπ|6| βυυατη, τὶ τοροίθηα ἃ] ̓  τὰ γοθθ ΒΟΥ ΠΟΙ ΘΙ 

υ Ῥυνοίνα μθνοῖ. ἘΡρΡῸ Ῥυθίοι ὀχϑρθοίαιοι θη γοοο πῦρ τὐϊ{πι’, αι πὸ φααθπονήάδοϊθα δ Ποῖ ; οἵ τις 
αἸϊα5, ἴα πἰς “ποία ποῖ 5815 ᾿ας6 Πρ ταν αὶ ατιϊ, οὐχ μέρος 50 Πθου θέ, τοβροχουῖς. ΝΌΩ ουρὸ ἅ]1Ὸ 

πιὰ δ 5 ΠΟΙΗΐι6 Τρ ἀἸαγὶ 6 θυα ποὺ Ὀγανο βουρίιμι 610, ἀπια τὰ {ππ0(1 ἁπποίου 5 Βοοριιβ πα] Πε5 
Γαῖδϑο νἱἀοαίαν, Ὑ οὐθὰ βαπί, ργίογθα α1}}}} : χθο γθυα 5 τ Ρ]]οἰ τον, 561 γοῦνα πλα]ο ἴῃ τοι" 56 οο] τ0- 
τοῃιία, 

25, Τοιϑὶ βαι5 Παοι ὃχ ἀἸοιῖς, ᾿ὰ οριιδουἝιι θά 51}10 {γἸ} τιῖ πγθυ 10 ΠΟ ῬΟΒ56 : ἰαιπθ πΟμΠΠ}1ἃ 
αἱ ἰοὺ ἰάθη οοιπρεοθαπάϊι αὐβονῖθαιι. ΠΤ αΐοου ἀἰὐιίθινι 5 πρῖι]α, Θουιμ}, {τι «Ἰοί ααγ 18. 5ιαι), δἱ 
βοούβιαν σομϑι ουοπίαι, θῖν ἴα πα] τΌθοΥ 5 ἂς ποι ιδατι Πα] ἰζαιτὰ ; 50 δὶ ουλαϊτα 1 δι αμα} 

πα θοαΐαν γαιῖο, σροῦο ποβίγαμι ΟρΙ θη οι ᾿μεἰο πα χίμιο σοι χα ίαιαι ἀν. Εν οὐ Ἰπιι δααλαμι ἃ} 

115 νου 15: ἀμήχανον γὰρ ἐπιόῆναι ἐπὶ ἀσπίδα χαὶ βασίλισκον, καὶ καταπατῆσαι λέοντα χαὶ δράχοντα, τς τ Ο ΙΒ. τ. 
: ΚΣ ὍΝ , 

υἱὴ πρότερον, καθὸ ουνάιον ἀνθρώπῳ, ἐ 
; ΠΑ ΚΥο Ἔ το ύρυ τον, το ᾿ 

καθάραντα ἑαυτὸν, δυνχιμωθῆναι παρὰ τοῦ εἴποντος τοῖς ἀποχτόλο'ς" 



ΧΧΥΣΙ. 

Ῥασ.613 6. 

Ραρ.διά.«. 

151. 6. 

Τοπι. 1. ἴῃ 
Ῥιπῖνπ, 18 

Ῥεϊπιὶ ἵγὸ5 

ἴῃ Εμποι, 
1ι}». 

Ῥὰρ.δ6ι1η.ἃ, 

ΧΧΥΗΙΙ ΡΙΙΞΈΛΤΙΟ. 

᾿δοὺ, οἴς. ᾿πίδυριοβ, Προςοί δι! παπιιιθ ὁπ απιϑιίανδ δι ΡῈ Γ ἀϑρίάθπι οἱ δαπίίσοιιπι, εἰ οαίοαγο 

ἰεοπειι οἱ ἐγ ασοτίοπι., διέτι, φιιὶ τιοτι ῥΓῖτις δοίρδιιηι, ἡτιαΐθτιις ποηιίτεὶ μοςοί δι 6 65ξ, τορμ ϑανξ, τι 

Ροσοῖί φογγοθογαγὶ αὖ ὁο ψιιὶ Ἵροςίοἱϊς αἰαὶϊ : Ἑςο, οἴς. Υ δ τα ἀπΐθμν ράα]0 αἰίθητῖτι5 ασραπάδίαν 
1Ππ4,, δυναμωθῆναι : πὲ ροσσῖξ σοΥΓο ογαγὶ, ἴνν ἀιι0 ΥἿΕ] Αἰ αι] 1 6556 βιβρίοου, ΝΊΒΙ] δμΐμα νἸάθο 

ἴῃ τοία ρϑυϊοίο, ἃ πὸ 1ά γευθιιηι ατΐ γορὶ, απ ἀθρεμάθιθ ροϑϑὶ : 5664 Ζιιαϑὶ ΒΒ ΘΉΚΊ1η} οϑί, ΠῈς 
58 {15 τ {80 ογατιοηὶ σοπμηθχιμ. ϑεχαΐίαν, ὀφείλει ἀχορέστῳ στοργῇ χαὶ ἀπλήστῳ διαθέσει ἐξ ὅλης 

καρδίας χαὶ δυνάμεως, νύχτωρ τε χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν ζητεῖν τὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἀντίληψιν ἐν δυνάμει. Αἀ νοῖ- 

Ῥαῃι, ἄθνθὲ ἀϑεογὸ ἱπισαίὶα τ, εἰ απϊηιὶ αἰ [δοίι ἱπιοα ρον, ἐα οπιπὶ οοτάο δὲ υἱγέιι6, τιοοῖο5 αἰ τιο 

ἴος, οὶ αᾳιαϊίϊιια ψιιόγογο ἐπι οἰγίμίθ: αὶ ΜΠπ4 ἐν δυνάμει, ἐπ υἱγίαί 6, πο Β6116. 10] ροβεϊιιη 

ἐδ ; πϑὸ γα]ο αὐιποάσιι ἀπ] 1ῖο, αιῖα. τ 6} 1π|5 αἴροββθῖ, Νάτη ρυίθυζαδπι το ἴζα α]τίπιο ἰοοῸ 
Ροβίζαμ, ἴδει ρυδ8 56 ᾿πβααγα ΔἸ οἵ τυ θαι, Ῥυφοίθσθα σθαι ἄανο τὶ νἹ άθίαν. Ροβίαιαιη 
ΘΏΪ ΠῚ ἁιοίοι ΒΟΥ ρβογαΐ {δου πιηι 6558 θαι 6χ ἰοΐο οολδ απο νἱνταῖ, ααϊά, {18550, ΜΠπ4. 

ἔπι υἰσέπιί6, ἀἀάθνυθ ἤδοθββα ογαΐ 9 Ῥαιϊο ροϑβὶ ἰΐα Ἰθρίταν, οὕπω ἐῤδαντίσθη ἡμῶν ἣ χαρδία τῷ αἵματι 
τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ ἔτι γὰρ τὸ πέταυρον τοῦ ἅδου, καὶ τὸ ἄγχιστρον τῆς καχίας ἐμπέπηχται αὐτῇ. ἥῖοτι- 

Ἅἄπιπι ἀδρογ διε εξ ΟΟΤ' τιοσίτηι σαμπσιῖτιθ αϑηιὶ 1)οὶ : αὐἠιιο ὁπῖτα ἐ{{| ἰαφιίθιις ἐπ [εσπὶ δὲ ἰιαπιῖι5 

πα ἐκ ἐπι αιις ὁςῖ. Ῥυινταμι ᾿οιτη  ηἷβ ϑαηΐ γϑυγα, {11 ΠΟ οδοζΘΓΟυ τι πὶ ΠΟΤ πτιπ ΠΊΟ 6 ἰοαϊίπιι. 
Ῥαιιοὶ δηϊμη, 41 ᾿π ΘΥΓΟρα ΘΠ τι, ΟἿ ΠΟΥ ΠΟΘΙ 1η 58 ΠΡ Ϊ 6. ἈΡ ΠῚ Ποὶ ποπάαμ αβρθυβιι 510, 
1ῖὰ τεβροπάθυθηϊ : σάλιο ἐπῖμι [αητίθιις ἐπι [ογτεῖ δὲ Ἰιαηεῖις πια {ει ἱτυθίατις θςὲ εἰ]. Ἰγοὶμ 48 γοσθῖι 
πέταυρον ΡΙῸ 60, 4ιιοά βρόχος τιβϊίαίο ἀϊεϊταν, παβ αι ἃ ΒΆ51Π10 Δ] ΐαμι ἰμγϑμῖο. Νας 1ἴᾳ τη α]το 
1ηῇνα ᾿ἴὰ διιοίοι: Ἰοχατιίιι5 εϑῦ: οὕπω γεγόναμεν ἄδολος πορφύρα βασιλικὴ, οὐδὲ ἀνόθευτος εἰχὼν θεϊχή. 

“Νοπάμιπι γαοιὶ σιιηιις ἤοο σατόης ριγριγα το βία, τοι σογπιάπα ἱπιάϑο εἰϊνῖπα : αὶ ποίαπεϊμ , 
4107} 7αμι Δ}1}01 τιοΐαν μητι5, θα β Πα} γοοο θεϊχὸς Πα] Ζιιδ τ ἴῃ 51.115 ΒΟΥ Τρ τ5 α{1. ΝΟ ΠΙΠ}} ἐβὲ πος 
ἄπο, ΄φυοά νοχ τοιγαροῦν, 4ιχᾶ ἴδτη Ῥάγιη ΒΆΒΙΠ1Ο [ἀναγ δγαϊ, αὶ ΟρευΘ ἴῃ ἰΟηῸ Π6 5616} 
4υϊάθιη θὰ τιδιι5 511, ᾿ρ8ὰ ἰἀπλθι ἴῃ ἴαινι ὈΥΟΥῚ ΟΡιιβοι]ο ἴδ Ὶ αὐ ψααῖοι σθρογιαίαν. σά 51 ἴπ α]1- 
οὔ πι5 Πιθηΐθ ΒοΓ ραΪ 5 αἴχιια ἀπ ἰτατῖο ἁά τς γϑϑιάθας, γ θῖν παπς Πα α Ὀγατπποιι δὴν οἴμ ἴῃ -- 
ἀπθ᾽ταιῖ5 Βά5}}1} βου !ρεῖς οομηραγοῖ : 404 πὶ ἀρ οηίθι [δοθυῖς, ΒΡΘΥῚ ἀββθηβαχιη ΠΟ Π40, θα51-- 

Ἰθαλη 6}15 ᾿ορ νι Ῥαγθ πίοι ΠΟ 6556. 

ξ. ΙΧ. δὲ Ποιιίϊα ἵπὶ ἐἰ{ι4, Νὰ ἀδάθιϊβ βοιηπιιμη ΘΟ 15 [5 εἴς. 

34. ἤδῃς ΠιολἸ] απ ἤθη ἰΐα ρυϊάθιν. οἀϊάθυιιπι Εγαμοίβοιις. Οοιη 6 ἤιτι5. δὲ Τοαπηθ5 Βαριϊκία 
Οοἰδ]θυῖτιβ ; 116 Ἰατῖπδ κοίτη, εἰς σύοθ δὲ Ἰαίπθ. ἘΠπ5. ἴα τπθητοπϑιη ἔαοϊπηΐς ἀος ἰββιπὶ ΥἹτὶ 
“ΠΟΙ ομτῖτι5 οἱ θα ρ μτι5, τὰς ᾿ρβαμ ἰθά51}10 πάσηι ΠΟη Ἰη Ἰρμαμ 6556 Ῥυομτδηϊ. Ηος Ἰάδηι εὰἃ 

46 Τποπυθνυαιαποια Ἰαμν μΐθα βοπβοναηὶ ἅπ|η 1ἱ 4105 ΡΥ τ ΠΟΙ παν ὙἹΣῚ δυπι ἰσϑιῖ. Π)9- 
Ιού μῖπ, φαοα ᾿ς ογατα ποῖα πὸ5 ραϊγοποβ παθαΐ. Ὑ οσθοὺ δμΐμι, Π6 δουιιμ ἴῃ {που ῖβ ἀποίουι- 

τὰ5 τα πότ ἀριι ΔΙ 4τιο5 γαϊοαΐ, πὶ γοϊϊης ααϊάθι ποβίτα ἀυσαπιθηΐα δ ῖνθ. Οᾶγθ, Ηἶβὶ ΤῈ 5 
᾿ρβ8ὰ δα Ἰοχιιθη τι δ Ἰρογοῖ τη6, τἀσουθηι 6 π5. ΝΌΖαΘ Θαΐηι ᾿σθονο, 4 π1 511 ρουϊοι]οϑα 616- 
Πτιη ΟΡΊΙ5 Αἰθῶθ, Θ᾽ αβῃιο δ] γἱνὶς αἀνουβανὶ. 564. φαοπίαμι «αϊάαδηιν ἀἰβδιπμυα!αγθ, πθο ῬΟΒΒΊΠῺ, 

πος ἄδ 860, «ιαϊὰ 8 πος οριιβοι!ο θη ταπη, ἀροῦν οοῃϑεϊζαιϊ, αὖ Ὁ Θυαἀ1πἰ5 που αθιι5, τη θυ ϊο 

ΔῊ ΠΟΥ Ο Δ Εἰ5 ἀἸἰββθπείαπι., ᾿αἀἸσθῖαν. Τὼ 4αλ] δῖ ογαϊίομθ, τὶ Ῥοίῖπ5 ἴῃ {πιο θὲ βουῖρίο 

ἄτιο σοηβιθυαυὶ Ῥοβϑιιηΐ, ν θυ θὰ οἵ βθητθηῖῖο. {ται απΐθι ἴῃ. πος Οριιβοι!ο, τα τὰ] ἘΠ] απ] θη 
νιάθεαν, Ραυθουιππιπι φαϊ αι δἰ ἃ Βαβι! σοπβαθι πα τπ6 αἰϊθασιη ρυίοσι με. Ετ παΐ ον ΔΙ {15 
βου θίαν", ΡΥ τι 48 βθμτθη 115, ἀοῖη46 (16 γον Ὀῖ5 ἀἰσρατΆθ πητι5. ΕὙ Ὸ 51 ᾿ρϑαμι Θχουάἰταηι σοι 51-- 
ἀονδ5, μ1Π1} πἰβὶ θ]θοίαμι οἱ μπιιηῖ!}6 ἴῃ 60 τρϑεῖαβ, οἴη [πη πὶ γ γῈ θαβ. Πα 15. 1ΠΠ15 Ἔχ υ 115 

δήάπο φαοάάδμηι δι βιι Ὀ] 116 ἀἸοθ πὶ σθητιβ βθηῖροι ΔΒ] θθαΐατ. Ῥοβίιιαιη ατιΐθιη {γΙρΊ 46 Θχουϑιι5 
οϑί βουρίου., ἔγιοιάταβ τα ρουβαχαῖταν, τί εἴπω; πῶς ὁμᾶς προσφθέγξομαι; πῶς προχαταλήψομα: τὰ 
παρελθόντα ; τῶν μελλόντων τὸ χρέος: Καὶ γὰρ παρελθόντων ὑπεύθυνός εἶμι, χαὶ μελλόντων χρεώστης. 

ει ἀϊοατα " χιο θοὸς τποάο αἰϊο ιν} σμὸ ραοίο απίονογίαπι ργιοίογίια " ζεξιγόγιίιι ἰδν εξ ἢ Ετ6- 

2} Ῥ᾽ΓΡ ΟΡ ΠΓΟΥ νὰ ΤΟ 5 5τίπι, δὲ {απ γόογιίηι εἰε νιον. Τλισαιν ΥἸς ϑ5ῖ 1}, ΠΘΞΟΙῸ τη6 {πὸ Πξῦς ΠΟΙ ΪΠ6 



ΡΆΖΕΛΤΙΟ. ΧΧΙΧ 

ἀΡῬΘΙΙθαι. Οὐ δαῖιν 5101 γ 6} 1, ψμο ραοίο απΐον ἐγ ατὶ ργιθί γί ἐα ὃ {με τ εν, «ἰοἰλλέτιτηι ὃ τλοιι 
βατὶ5 ᾿τ6 Προ. ΓΥ δου θη τιπι νἱάἀθίαν προχαταλήψομαι; Ῥεῖ υἱποαηι, μα1 ΤῸ. ἴθι Ἰὰς ΒΘ ΘΠ 18}}}, 

4πᾶπν Ῥυδθηΐ βι θ]οοία νεῦρα, καὶ γὰρ παρελθόντων ὑπεύθυνος, οἰο.: Θποπιοίο μαι οἸῸ Ῥιδίοι- 
115, γε], Οτιοιηοάο. βιιβίϊ θαι θυ οἰουα, αιιουῖθαν πλλ}ϊ Ππϑι1Ποδτῖο ᾿ποιμ ϊῖ, φιιομη 0 Παΐτινὰ 

Ῥιυφοϑίαθο, {πᾶ ἃ πὴ «δ θπίιν 27 Οτιομιοίίο ἰρίταν μας αὐ νοοδπάα δἰηΐ, ἀπὺ ᾿μ(6]]Προμα,, 

411 νιάοεϊηι, ΑἸ ψαδηίο ροϑβί δἀπιοίου. ᾿ΐὰ βου] : 5: οὖν οἱ μὲν βαθεῖ χατέχονται ὕπνῳ, ληθαρ- Ραβ.6ι8."». 

γήσαντες τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν " οἱ δὲ ἀναμὶξ, ποτὲ μὲν ἐγρηὴ ὑξθσυν ποτὲ δὲ ὥσπερ ἐπινυστάζουσιν. 

οὔτε τὸν ἀλλότριον δέχονται, οὔτε τόν ποτε ἐπιστρέφοντα, οὔτε τὸν νοσοῦντα ὡς ὑγιαίνοντα. Ἵνα 

σώζη ὥσπερ δορχὰς ἐχ βροχῶν. Ἣ δορκὰς ζῶόν ἐστιν ὀξυδερχὲς, ἐπώνυμον τῇ ἑαυτοῦ ὀξυδορχίᾳ᾽ οὐδὲν 

λανθάνει τὸν ὀφθαλμὸν τῆς δορχάδος, οἶδεν ὃς φυλάξεται, χαὶ οἶδεν ὅπου τοῦ δρόμου τὸ χυδερνητιχόν. Θεία 

ἐρίτιι" αἰϊὶ φιιίάοηι ῥΓο το «ἰθεἱτιοτείτι" σοπιτιο, ἀοποτίεηι 1)εὶ οὐ ϊυϊοιιε ἡτιαςὶ σϑίογτιο οσοιιραίϊ, 

αἰ ϑο᾽Ὸ μογιηιὶϑῖθ, ἱπιϊοτάπιπι υἱσίϊατιι, ἱπιϊον μιν ὐδἶπει ἱπογηιί απ ; ποι αἰζθτιιτηι ααἰηι {πιεῖν 
ΧΧΙΧ, τιθτι6 ὁτίη, ει αἰϊῃ ματιῖο οοτν ογδιι5 ὁ5ΐ, πθήτι6 «ογοίταν, ἐαπιηιίαηι 5 ται. τ ΒΑΓ  ΘΥῚ5. ΤΔηη πιὰ 1 ἘΕΡΣΕ 
ον. - . 

ἄσημα α ἰλατιοὶβ. 2 απιμία σε ἄοτοας, ατιτη αἷ 65: οὶ οοιἴογίιηι ϑαΐθη5, Θαῳ ἡτια ἀοτοκεϊῖς το ηλο 

{εἴτι : παῖ ὶϊ Ἰαιοὶ ἀοτοαεϊς οσιιίμπι : πον σι σάνογο ἀονθαΐ ; πονῖξ αἰὐὶ οἰ δὶ Οτιτϑτι5 Θιεὐ Θτ τ οι ἐπη. 

Τὰ βου ῖθουθ ρούαϊι Ποιλο τ ἰπχ85 βου 8, πο ΑΒ. Π1πι5. οναίουνιιι ΟΡ ϊμλιι5. (τι δὲ ΘΏΪ ΠῚ}, 4ιμδ50, 

ἰοίατα ἘΠπ4, ἐπέσχεν οἱρίϊανί, ἰόντα ἱπιονηιίατιί ; ποι αἰϊοπαιπι ααπιυλ πηι, τιθήτιθ Θιμη)ὶ 

ιιὶ αἰϊφιιαπάο δοη νοῦ δι 65ῖ, τιϑήτι6 (ΘΓ Ο μην ἐαηιη τιατὶ 5 αμτίτ, αὐϊϑὶ νου θουτιπι «αΟΥ πα τη [ἅμ 111-- 

σοπαϊία φιυεράδιη σοπρουῖοβ. Οπανο, νυ] ]αγοίπο ατιοίου, οαπὶ ἰΐα βου ρβιῖ, ἢ ἀουμἸϊαγοῖ ἡ Βα τι81.0 

ϑϑοῖ, ἃῃ ρυοίι8) ΝΘο πλ] 10 τ δ ἶτι5 θὲ φαοα βοχαΐταν, πορίι [ ἀαπιια ἢ τὶ οὐδ οὐδ τις σιιδογηια-- 
ομἴϊαπ. Ἠϊς πιοπθῦδ ᾿αναΐ, βου ρίου θη 6 Βαβι} οταίίοιθ, οὐαὶ (ἰτα} 115, {ἐόν εἰ ὶὴρ5ῖ, πιο αι} 1ἃ 

τλτατααύταιιν [1556 : 8661 5. ἴδμηθη, πὶ 51115 Βαβι απα ἀδργανεῖ. Ῥοβίαιιαπι Θπῖμι, Βα5}}}} Θχθιηρ]ο., 
δαάθιῃ 11 ϑουϊρίινο σουθα., {71 Ξαἰνοτὶς ἕαπιφιίαπι εαπειῖα ὁ Ἰαφιιοῖς, ἴνι τυυθά τινι Ῥυ οί} 1, βίαίιηι 

δααϊι, μὴ ἔσο ἀργὸς περὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου" μὴ τὸ μὲν ποίει, τὸ δὲ ἀναδάλλου. Δανειστικόν τι ποιεῖς 114. ἃ. 

ἀφοσίωμα, ὡς τὸ ὅλον πληρώσας. Ἄλλα βούλεται, οἰο. Λοϊὶ 6556 οἰγοα πιαπάαία 1) οπιϊτεὶ Οἰἴοδιι5 : τιοὶ ἱ 
ἤοο χιιίάθηι ζασοι", ἐἰππια υόγὸ αἰ ἴοντθ. Εδπογα!ϊοίαηι φιιαπιάαπι ἀρὶς καἰ ασιίοποηι, τε ητεῖ τοίτιηι 

ἱπιρίονογὶς. ϑο ὐμῖξ, εἰς. Τὰ αγϑιιβ ψαϊ οϑὲ πος, δανειστιχόν τι ποιεῖς ἀφοσίωμα, ὡς τὸ ὅλον πληρώσας, 

Ῥοεπογαιίοίαται χιιαπιάαηι αρὶς σαι [αοίίοηιθηι, τι φτιὶ τοττισι ἱπιρίον ογῖ5, υιϊδὶ πιο αι τια8ὶ δ] ρηηὰ. 

[Δὲ γεῖὸ πο πἰμῖ5 ΟΡ βοια για : [ρμΘ ἴον 85 τοί ἢ} 5111} 181} ἴῃ ΒΥ ΠΡΓΆΡ Πα 5ου] υπΐ, “4ιιαδὶ ὅλον 
πληρώσαντες : αἴ ΠΟ ΤΟρ θη ταπί βιαπληιαιι ἰΠ ΘΟ ΓΤ, ἸϑιιΓα5. Ῥ ΘΘΟΙ ΡΙ ΘΠ ἴ65 ; ΒΟ. ῚρΡ 115. 100 Ῥ6150] - 

γαπί 90.} Ἐπ. Πα τηαχίηιθ ποίαπτιν, ϑουιρίιναμι ἰϊὰ οἰϊατὶ ἴῃ θὰ ἀ8. {πα ἀἰδριιίαμαν ᾿ποὰθνὰ- 
τἰαποῦϊα, ταὶ ἴῃ ᾿ρϑ8ὰ οἰτα πα] τατῖοηθ ρουορυϊσπιιι φαϊ αι οἱ θχοίϊοιιι ἰηϑὶῖ. Εν αὐ 65 ΘΧθιηΡ]Ὸ 
οἸανῖον ἢΠαΐ, αἰνϊαβαιι γοῦθὰ 50 }]]οΐαιι, Ῥυταστη, Βαβ1}1ι, ἀοϊπθ Αποηγιηὶ. Βαβ1Π1πι8. ΟΡ 5ἰο 1Ὸ- 
4αϊταιν,, πάντα οὖν περισχόπει, Ἵνα σώζη ὥσπερ δορχὰς ἐχ βρόχων. (Οἰγοιιηιςρίοθ ἰϑίμι" οἱ [πιδίτα ΟΤιτια, οι. 9. 

ὅτι βεγνθυῖβ ἰαπυψαδτι ἀαπλα!α 6 Ια {ιοῖ5. ΑΠΟΏΎ τ γογῸ ν ῦΡα, τὖ απ ΕΞ ἼΡΕΣ Ιντος διιηΐ, οὔτε ἘΝ ὅ: ̓ 
τὸν ἀλλότριον δέχονται, οὔτε τόν ποτε ἐπιστρέφοντα, οὔτε τὸν νοσοῦντα ὡς ὑγιαίνοντα. Ἵνα σώζη ὥσπερ 

δορχὰς ἐχ βρόχων. επί αἰϊοητιτν ἀεἰηνιἐ{ιτιϊ, τιθή τι6 Θτίτα αὶ αἰϊφιιατιάο ἑοπνοῦδιι5 δ, τιοητίο (8 7Ὸ- 

ἀπιηι [απιῃτιαπι σαάταιηι. 1 5] νου Ὶβ τἀ σιιατν ἀαυλι!α 6 Ἰααιιθῖβ. ὈΠὶ ΒαβΉ]τπι5, 4] 6}115. Π]Ὸ5 δϑῖ, 
Βουτρίτιο Ἰσοιατιι στα 115 ατιδο Ῥυφοοθ τις γθυ]8. ἀρίς ἀὐιποάμπηιν σομπθοιῖς : ἴθ ΑΠΟΠΎΠΙΟ γΘΙῸ 
Ἰιος ἰάδιι Ῥγονθι]ἰουιιηι ἐδϑιϊμμο ἑαππὶ οἴ ΠῚ ΒΡ υἸουὶ οὐαίίοπθ πα}} 0 πιοο οοριυ]αίαν. Τ)οῖπ ες 
Α11ὰ 1 Θουππμάθηι Ῥγον θυ ϊουιιν γθυ θα, 7 κε ἀεὶ ξονπιίοαπι, ο ρίδον, ΧΡ] α μα 5. ΔΠΟΠΥΤητι8 116, ἤρου, 6. 6. 

516 5010 10 : τί χαταφρονεῖς τοῦ μεγάλου διδασχάλου: Ὃ μύρμηξ σε διερεθιζέτω πρὸς τὴν ἐνέργειαν. Καὶ παρ᾽ Τ58:619.ἅ. 

ἐχείνου μάθε. ᾿ἰχεῖνος οὐ διδάσχαλον οἶδεν, οὐκ ἀποδημίαν ἀπεδήμησεν, οὐκ ἔμαθεν γεωργιχοὺς λόγους. .... 

Οὐδὲν τούτων πάρεστιν' ἀλλὰ φυσική τις ἀνάγχη τὸ ζῶον διερεηίζει, Οὐχοῦν ἣ φύσις τότε " χαὶ ἔ σὺ τῆς φύσεως “1. σοι. 

παρίει λόγος αἴτιος. Ομ σοπίεπιτιὶς πιασητέπι ργιροορίοτοηι ἢ Εοτγπιίοα [6 δτοϊίοι απ ορογαϊϊοποηι. 
ΤῈ 0 {|| ἄϊβοθ. Πα πιοπ πονῖξ τὴ ασὶ ἔτει, τιοτι ΡΟΥΘ ΒΤ ρΓο[δοία 651, τιοτὶ αἰ ἄϊοῖε ἀρτίου τιστθ ατ-- 
61... «.. Νίμὶϊ πογιίηι αα65: : 56 παιϊιιναϊὶς σιιαίϊαπι νιϑοοδοίία.Σ απίριαὶ θαοίίαι. Πἰαιιθ παίπισα 

ἔπιποὸ : δὲ εἰδὶ ἀοοραϊὲ γαιο, “πταίειν ρατθη5 ὁ5:. (ΛΔ] 5 ἴω νυ 5. Ἰ 1} Ομ πη ΔΒ] παν τι 
γἱγταΐαπι ἀθρυοπθηάο. [πὶ 1Π|0, εὲ αὖ ἐ1|α αἶδοο, του απϊτηδνθυίο τϊγάπι {Π|ᾶτ σέο ΒΆ51}1}, {πιὰ 

50] ον Ἰσϑίπνι 8 ΘΟ ΒΘ πο πὶ Οὐ ΠΌΠΟΙ ἀπίθυϊουὶ οοππθοίοθαῖ. [ὰ 1110, ἑαυ τιαίεσα ἔπίτιο., τ Π}}} 
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Ῥα5.590. ἃ. 

ΧΧΧ ΡΒΚΈΡΒΑΤΙΟ. 

ὁ5ῖ, ἀπο ϑυιμλὶ Πι}1ι5 Υἰεὶ οοαιιδη απ βαρίαῖ. 1 11ὸ.. οὐ εἰδὲ ἀοοοείίι γαϊίο, ψιι. παίιαν 

Ῥάγθης δ5ί, 6 ν δϑιϊρηαα ιν Ζαϊοι ὀχϑίας ὀχ 4 511 1ΠῚπ|5. Πα Ἰολϊ, αι Ἔχ ! ὁ αι [βα51Πππι5. Ναῖαινα 
γΆΛΙΟΠῚ5 ῬΆΥΘἢ5 δῖ. ΠΟῚ ΤΆΓῸ ῬάνΘΗ5 Θϑδὶ παίαγϑο, Πλατῖο παΐανδο ἔθη τι δϑί, 6) υβάθο τη ογα εχ 

ὨΟἢ οτιδᾶ, ΠῸῊ ΟΥδῸ. [ ΝΙΒῚ [νρς 5ἰς οαριϑηάα : ̓ρίτιν παύτιγα τὰς ᾿ ορογαίαν}: αἴάαθ {101 ἀοοο- 
ἦι, Εἰ0ὲ ορ᾽ υα]ααν ᾿ρδὰ παίαιχο οατιδα οἱ ορ ἴον, ἤδτο ἀϊνιπα. Ναμι ὃ Λόγος ο5ῖ οἱ φύσεως αἴτιος, τιΐ 

Ῥαῖτδβ ἀθυιπο ὀχρ]ϊοαης δα 11  θιθβθοβ γερὰ, ποιήσωμεν ἄνθρωπον χτὰ.] ΑἸϊαιαμίο μοί ἁποίοι 
ν 

ἴιὰ Ἰοχαίίαν : ἐχεῖνον μὲν μικρὸν ὠνείδισας, σεαυτὸν δὲ ἀπέ εινας τῇ παραχοῦ τῆς ἐντολῆς. δηδεν! χαχὸν 
ε “ “ΟἿ ἣν ραν, - τ ῃ - 

ς ἣ μέλισσα τῷ χέντρῳ τὴν ζωὴν ἐναφίησι; 1{{ιιπὶ φιιίάθηι μαι τεἴππ ρτοῦνῸ 

α{εοϊδιϊ αἰ ἐδ» οτίτη ἐπιιογθηιϊσιϊ μοῦ τπαπαάαιὶ υἱο! αἰιοπειι. ΝΠ ππά! τ ργοα]ο νθ ἄθηιοβ.} Ἰωϊοι 

ἡιοπιοίο αρὶς οἱΐαι οὐ ἀοιθο ρῥτο]οῖαϊς. ΠΠῚς ἩΠπ4 ἈΡοβίο]1, περί πιαϊπιηι ργὸ τπαῖὸ τεάάθηίος., 

» ΝἿ Ὁ 5 ἃς τς - 

αντιχᾶχου ἀποδιοόντες. ἶδες πως 

ὦ πα ]α}}} ΟΥ̓ ΟΠ 5 Ῥαγίθι τοίου Ροίοβί, πο τρὶς φαϊάαιαμι, ἃ Φποάίαιι ποη τϑρὶταν, 5οὰ 

ΟΥ̓ΔΓΙΟ δϑί αιιαϑὶ Ἀθβο αΐα, ααδρ ἃ μα}]1ὰ τὸ ἀδροπάθαϊ, οὐπν Βα5.} 15. τατηθς αὶ ποίπ οϑῖ, 6]1ι5:- 
τὶ δουρί Ιορα αὐ το] ψιαι ογα το ηθπὶ ἀοοοιμ πο ́αν βοϊθαῖ. Ρ]πνὰ ραγανογαμι, 56 πιὸ Πἰ5 
Ῥῖτι5 βατ5 ᾿μπιπογαίτι5 υἸάογθι, θὰ αἀἰβουῖθονο πο] αὶ. 

30. Νὰχππο ργοροιαμ Θχ θη ρ]α αιιαρίαινι, απ θιις ῬγΌθανο ΘΟ παθον, αἰο μας φααβάσμι οἵ ρογορτῖ- 

8 γΌΟ65 ἴῃ [Ἰὰς ογαίίοια γθρουῖεῖ. [ρ50 ἱρίσαν ᾿μ [0 αἰιοον δὶς βουῖθὶς - ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ Ψυχὰς φιλη- 

χόους, εὐσχημόνως περιεστώσας τὸ πνευματιχὸν ἀχροατήριον. ϑεεἰ απιίμιας τϑημῖγο απ ϊοιιῖς ομρίάας, 

αἰδοθπῖογ" οἰΓοιιπισ  ατιῖθς 5 ρι γί (ιαϊδ αἰιϊτογίμηι. (πῖονα πο ᾿πηριΌ ΡΟ : 56 νόσοι ἀχροατήριον ἀριὶ 

Βα. ἴθι ᾿ππιβ᾽ [αΐδιι 6556 αὐ} του. Βαβ Πἴπι5, 51 Πουτιμ ῬαγΘΩ5. Θβϑδῖ, ᾿ΐα σομμρΟβιιῖσβοῖ οὐα ΓΙ ΟΠ ΘΙ] 

5.181}. ταὶ ᾿υΟῖ τι5. ποιηΐηθ ἐχχλησία τιϑῖ5. ἔαϊ5βθῖ. ϑίαίι βο|αϊίαν, ἐντεῦθεν ἀρξώμεθα τῆς πρὸς ὑμᾶς 
δμιλίας. “δἔέπις ἱπο]ιοσηιις ἰσίαπι αὐ σὸς Ποινίϊαπι. ϑεὶο ἀαϊάθι, πὰ αἰϊογιατ βαοίοσμμ Ῥαΐνιαμ.. 

1ῖα 5.11 ἰρβῖιιβ ὁγατομ 65 Ἰαλ ἃ ἸΙοηῸ του ροχὸ ΠΟΙ Π1ὰ5 νον - 5ο 1 Ὁ] ΒΑΚ  τπι5 ᾿ρ5ὸ πος 5θηβα 
ΦῸ ᾽ ῃ τ ἀδοι 
Ξχατερον τουτῶν παριστησι υιχος Π Ομ θη διαιλία τι μα} πβαιτρανὶς, ᾿σπονο. ΠῸς 'ρ50 ἴω ἴοοο Ἰορίταν 

λόγος. Πογιιηι τἰγηι 18 ΠΥ ἀιιρίοα δόγηιο. Ὗοὸχ δυϊχὸς δυδη) ΓἸΟΟΥ 1}. δϑῖ,, ΠΟ ΟΓΔΙΟΡΊΙ}. 

ΤῸ δία πδ στανιηατῖοὶ φαϊάοιι οα ᾿ἰος βθηβιι, ορίμου, αι ΐαν, 56, Ὠἶδὶ νά 16 []Π|οΥ΄, Ἰρβάμι 

βόϊαμι Δ ἢ] δας {ἀπ οὐσν ππππδυσααι πα δὴ δια ἤσαν γοϊητ. Πθ 5. Π1πι5. 5.11 ἴῃ τὸ ΠΟἢ νόος 
δυϊχὸς τπιτταιν, 56 ποιαΐπο διπλόος. τὰ δα. ἴῃ «αδάδμιν οναίίομο Ἰοαιυίίαν : ἐπειδὴ δὲ διπλοῦν τὸ 

προσέχειν " τὸ μὲν σωματιχοῖς ὀφθαλμοῖς ἐνατενίζειν τοῖς δρατοῖς, τὸ δέ, εἴς. Ομονίαπι ἀπίοπι ἀπρῖοι δσὶ 

αἰϊεπεῖο; αἰζοτα, οἰμμι σου ἀθυαπέι Οοιϊς σοτρογοὶς υἱδι εϊα : αἰΐογα, εἴς. Ν ὸο 1ἴὰ τπα]ο ροϑὲ τα 

οαίθιι 1||1ὰ, {ιιαλι αἰχὶ, ονγαιτίομο δαιμίθηι νόσοι ἰάθη Β΄ 5. Π1πι5. πβανρανὶι. 1}5 ἀσιΐθι ᾿νδοο βαμξ 
ΕΠ 
ἐτξ νου : ἐξέτασον σεαυτὸν; τίς εἶ: γνῶθι σεαυτοῦ τὴν φύσιν, ὅτι θνητὸν μέν σου τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ ἣ ψυχή" 

καὶ ὅτι διπλὴ τίς ἐστιν ἡιλῶν ἡ ζωή. δεγεογμίαγο ἰδ ἴρ5δ, φιεῖς οἷσι: [46 τιοσοας {παπὶ ἱρσῖπις πιαϊγαηὶ 

πἰπιίγιιην σοΥριις ιν που αἴθ οοσθς απίπιαπηι ὉΘΓῸ ἱπιπιογζαίθηι: {ΐθηι, απ ρἠΐσοπι 6556 οἱίαηι 

ποκίραπι. ὅδ αὶ νὸχ δυϊκὸς ἴῃ. ΒαΒ1Π11 βουῖριῖς Ἰοραίαν, πθοάτνν πον]. 51. Ρουθ ῖς ἀποῖου : πῶς 
αὐμήσωμαι τὰ ἁπλᾷ τὰ τῷ μεγέθει τοῦ σώματος : Ομοπιοίο ἱπιϊξατὶ ροίογο σιε πιοίδ σογροτὶς ἱπρσοπίϊα 

διι ῬΝ ΟΣ πορᾶθο ααϊάοιη νόος ἅπλόος ἰορὶ ἴῃ 1θαβι 1 ΕΠ υὶ5 τ βοὸ ἈΔΡῚ ἴῃ ᾿ρ 515 αὐ τπασαϊαάϊμοιι 
βι αὶ Ποαιἄαιη πϑιτραίΐα 5ιζ, θὰ ππθιμὶηὶ. 1ὺῖ α]οααῖη 1Π|ὰ Ἰοφιιθϊ γαιῖο, τὰ ἁπλὰ τὰ τῷ μεγέθει 

τοῦ σώματος; γ»δι" 58 ᾿πξο τὰ νἸ οίαι οἵ πόνα ; Χμ Π 4116 5α "15 νου ἰβίιι! 6 ἢτι φαὶ Ἰνοῦς Ἰοσθηΐ, 605 Β1}}}} 
ἴα] ἀρὰ Ἰάομθοβ ἀιοίο 65 ἰδρῖσϑο 56 ἔχοι δ. οομ οββατοβ. ΥῸΧ στρατηγάργας, ἀπ ΑΙ Ζααηῖο ρΡοβῖ 
βθααϊζαν, θα νΊἀοῦτι πὰρ ὶς. ΓΔ μλ Πα γὶς Γπῖσϑὸ ΠΟ 5 βου ρου! ιι5, {πὶ οθὰς ποι ἀπ γθειιι 
σοι Ροπονὸ ν ]Π]ος οχ νοοῖθιι5 στρατὸς οἱ ἀρχὴ, Πππῖοναι Ὑ πὴ ᾿μανβο απ. Ὑ ἸἀἸμλιιβ. δῖμ αἰεὶ 
5ο τα, στρατάρχης, στράταρχοι, στραταργέω, στραταρχία, ἃ 4α θτ5 Ομ Ἱ] 5 Υ Πἰττονὰ αἰνδβὲ, τὰ οἰβάιιο 
Ριώίονθα ἃ τδρονγιταν ἴῃ βοοιπα 5. }}α]νὰ. Οομίνα, βιψααινο νϑ] θη ἀπὸ ποιθ αι γϑυ]λι ὃχ 

νΟΟΙΠτι5 στρατὸς οἱ ἡγεϊσῆαι οου ανο, ταπο αὐ ἢ τογα τ ἢ Ῥομ απε ᾿ὰ βοοινα 5. }ξαἴγα, τὰ Ππττδυατι 
Υ Ἰμβουθθδηΐ, πὶ ἰσογηὶ ροίοϑί ἴῃ ἷβ νοοῖθιιβ, στρατηγέομαι, στρατηγικὸς, στρατηγὸς, στρατηγήτης, ἃ[1|5- 

«π|6 χα] τ15., Πιιὰ5. ΟἸλ 105. ΤΘΟΘΠ ΒΘ 6 δἱ Ἰοισῖιιι οὐ ᾿π {1}6 οββοί. Οὐιανο 01} 60 5ο τιν ΠΟΙ 16 ΥῸΧ 

στρατηγάρχας τοραπίαμ ἀὰ οὶ, απο πονὰ 5ὶ1 εἴ Ἰηβο ας 56 απο ριον οςογοσιαιν ποι Πτλ 

οποία ἀϊηθ σοι ΡΟβΙα δϑ5ο νἱάοαταν, αν τομαὶ κου! θιουοιν ποιλ 1} ὁχ οα. ΠΆΒΙΠῚ ογὰσ 

το 8. τι τβου τς, σοι εἰδιϊρεῖ,, αν ιατιθν {πἰ556. ἘΠ αὐιΐσιν γα ϑι15. Ομ οὐῸ Ππιγαῖ, σαπ 

ἄἰουὶ δαμμίσιν, αὐ} ὀχ θιθἴ ἢν ἀρὶ5 οἱ Τουηλϊο ργορόβιι, βατῖς αν οἶα οχ. Ορότο 8ὸχ ἀϊουιση Βαβι 



ἜΝ ΠΣ 

ῬΝΈΡΑΤΙΟ. ΧΧΧΙ 

5ι 5 ῖ550, Εἰ «ποπίαι που ῖμμν [ΟΟΟΥ 1} ἐμ 1 56. ΟΟΠΡαΓα 10 πΟ]}15 ἀἰτοιῖ τιϑτι! 6556 Ῥοιου τς ἁ] αυϊε 
6Χ πιγόάιιο ἁπιοίονο ᾿ς ἰοθο ὈΧϑουΊ θαι. Πααιιο ἄς ἀρ ιυοΣ Ἰοφιοηβ αβῖ π5. Πομι. 8 πὶ ΠΠΟχάθιι., 
ταὶ 4, 5ἷς Ἰοφυΐταν : νόμοι τινές εἰσιν οὗτοι τῆς φύσεως ἀγρετος ἀργοὺς εἶναι πρὸς τιμωρίαν τοὺς τῶν 
μεγίστων δυναστειῶν ἐπιδαίνοντας. ᾿Αλλὰ χαὶ ταῖς μελίσσαις, ὅσαι ἂν μὴ ἀχολουθήσωσι τῷ ὑποδείγματι τοῦ 

βασιλέως, παχὺ: μεταμέλει τῆς ἀδουλίας, ὅτι τῇ πληγῇ τοῦ Ἔ προς ἐναποθνήσχουσιν. ᾿Αχουέτωσαν Χριστιανοὶ, 

οἷς ΠΡ Ὡ γα ἐστι τος ενὶ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι, ἀλλὰ νιχᾶν ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ χαχόν.......-. Τὸν 

μὲν γὰρ χηρὸν ἀπὸ τῶν ἀνθῶν φανερῶς συναγείρει, τὸ δὲ μέλι τὴν δροσοειδῶς ἐνεσπαρμένην νοτίδα τοῖς 
“-οτπ- ἄνθεσιν ἐπισπσσαμενη τῷ στόματι, ταύτην ταῖς χοιλότησι τῶν κηρίων ἐνίησιν..... Καλῶν καὶ πρεπόντων αὕτη 

τῶν ἐπαίνων παρὰ τῆς Παροιμίας τετύχ, χε, σοφὴ χαὶ ἐργάτις ὀνομασθεῖσα. Οὕτω μὲν φιλοπόνως τὴν τροφὴν 
τ 
ἐν 

συναγείρουσα ( Ἢς τοὺς πόνους, φησὶ, βασιλεῖς χαὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγείαν τε τε δ τη . οὕτω δὲ σοφῶς φιλο- 

τελχνοῦσα τὰς ἀποθήχας τοῦ μέλιτος" εἰς λεπτὸν γὰρ ὑμένα τὸν χηρὸν διατείνασα, πυχνὰς χαὶ συνεχεῖς ἀλλήλαις 

συνοιχοδομεῖ τὰς χοιλότητας, ὡς τὸ πυχνὸν τῆς τῶν μικροτάτων πρὸς ἄλληλα δέσεως, ἔρεισμα γίνεσθαι τῷ 

παντί. Ἔχάστη γὰο φρεατία τῆς ἑτέρας ἼΞΞΣ λεπτῷ πρὸς αὐτὴν διειργομένη τε ὁμοῦ χαὶ συναπτομένη 

τῷ διαφράγματι. Ἔπειτα διώροφοι χαὶ ἀρτ τνΣ αἵ σύριγγες αὗται ἀλλήλαις ἐπῳχοδόμηνται. ᾿Εφυλάξατο 
γὰρ δι6 ποιῆσαι διαμπερὲς τὴν κοιλότητα . ἵνα μὴ τῷ βάρει τὸ ὑγρὸν πρὸς τὸ ἐχτὸς διεχπίπτη. Κατάμαθε 
πῶς τὰ τῆς γεωμετρίας εὑρήματα πάρεργά ἐστι τῆς σοφωτάτης μελίσσης. ᾿ξάγωνοι γὰρ πᾶσαι χαὶ ἰσόπλευροι 
τῶν κηρίων αἵ σύριγγες, οὖκ ἐπ᾽ εὐθείας ἀλλήλαις κατεπιχείμεναι, ἵνα μὴ κάμνωσιν οἱ πυθμένες τοῖς 

διαχένοις ἘΘΠΡΙ τ το, ἀλλ᾽ αἱ γωϑ αι τῶν χάτωθεν ἐξαγώνων, βάθρον χαὶ ἔρεισμα τῶν ὑπερχειμένων εἰσὶν, 

ὡς ἀσφαλῶς ὑπὲρ ἑαυτῶν μετεωρίζειν τὰ βάρη, καὶ ἰδιαζόντως ἑκάστη χοιλότητι τὸ ὑγρὸν Ξτυρα πρίῆε τ 

ἤα σιιπὶ φμράαιπ παίειν ἰερσ65 πιϊτπιῖππε σογιρίω, τι ἐατγαϊ σἰπιὶ αὐ υἱπαϊοῖαπι, φαὶ αὐ πιαχιπιαηι 

Ροίεπίϊαπι 5ιισῖ ὀνεδοίϊ. δε εἰ ψμιβοιιηιήτι6 αρο5 τ βῖς ἐχοπιρίμηι ποτὶ δϑη μάτι, δας δἰ αίίπι ἰδηϊο - 

γἱιαιὶς σι ρα πίοι, ργορίογοα ψιοά ποιοὶ ἰοίπι ἱτιιογοιετί. «{μαἀϊαπὶ (]ιγϊ σι ατιὶ, χαὶ πἰ ππαϊιιηι 

Ῥτγοτπαῖο τεάδεγε, κα ἵπι ῥοτιο πιαΐτεπι οἴπιοθγ γε Ἔτείττ". Ππηϊταγ ρτορτγίαπι αρίς ᾿πἀοἴεπι, χε πε 
οὔοίοπς, ποι ἐσιεοίπιι αἰθτειεπι ΘΟΥΤΙ ἐπι θτι5, ἔανος σοτισίτιῖὶ αο σοτηρίπσὶ!. Λαπι μὲ σόγαπι δ 

Πονῖνιις ἀρετί οἰ] αῖι, ἰια πιεῖ, ᾿πιπιόγειπ, σοι ἰδεῖ τοῦὶς ἱπισίαγ Πογίθιις ἐπιδρογσιίηι., ογὸ αἰἰταεῖϊ, 

αἰφι6 ἐπ ἔανογιπι εανα ἱηιπεϊζϊ.... ἱρὶς ρῥγιθοίαγας εἰ σοπνοπίθπίθς ἰαμίθς αὶ ργονογνίο οοπιϑο- 

για 65ΐ, {μι οἰ σοὶ ἀρρεἰϊείιιτ' σαρίεπο, δἰ ἰαφοτγίοσα. Ποο πιοίο κι! ΤΠ ΈβοΣ αρὶς γμανιῖμπι 

εοπϑεγὶὶ (Οὐ) 5 ἰαθονθ5, ἐπῳμῖί, ναρο5 δὲ ρυϊγαῖ δα βαπιταίθιη ἀβϑιαιιητ), ἐα σαρίοπίον εἰ ατεϊ- 

εἴοϑο τποὶἰς οοἰ μίας εαςίγμϊ!. Επίεπία δπῖπι ἔπι ἰδπιίθπι πιοταὑ τατιατη ΠΟΛ, ογόῦτα οἱ ἐπίευ 56 ἐοπ-- 

ἐἰππα οανα σοποίγειϊξ, μὶ [Γδημοπίϊα ὑ{|π δἰ ἀδηισίίας, ψτια πεϊπιιἰ55ῖπια φείδια βθοιπι ἱπνίσομι οοἰ- 

ἐϊραπίμσ, ορογὶ οἱ {εϊογιιπὶ οἷὲ οἱ ἢγπιαπιοπίπηι. δίαμι σοἰεῖα φιιίϊνει αἰιογὶ αἀϊιῶτνοὶ, ἐοπιὶ 

δερίο αὖ δα ϑεγιποία. 1)δίτιθ ἤδιιῖα ἰμρ αἰϊαθ σιρον αἰΐας Θαϊβοαί., ἄπιας ἰστόσν μαῦεπὲ σοπιῖ- 
8παϊίοπες. (ἀνεὶ επῖπι σοπίϊμπεαπι επαπι ἐἤΠοοτο σανθγπμίαηι, τι ππίηιον [τας ργορίεν' σγανίςαίοηι 

αἰ μαι. Πῖδεε ψιοπιοίο σϑοπιθίγί ἱπνθπία ποοθϑϑῖο δἰπέ ορογιθ αὐ ἰαϑοτγὶς 6715, πίοπν αρὶς 56- 

Ρἱδηεϊοδίηια δδοὶρὶς. Οπιτεος οπιὶπι [αν οτπι σανογπιίς σιιπὶ σοσαπισπῖω, εἰ αηιιαῖϊα ἰαίοτα πανοπῖ: 
σιοπὶ αἴϊα: αἰϊὶς εϊσεοίο ἱποιειπ νει, τι γμπαϊ ἱπιοσναἰς ποις αεἰγιιπιοῖὶ Κωισοαπῖ; Ξε δοχαποιῖα- 

γι σανογπιίατιιηι ἐπ ογίοτιιηα ἀπιριῖὶ, δαδὶς διιπῖ ἀο {ιϊοϊπαθιτεπ. σι ρϑτοΓ 0}}, τεῦ {πι10 επιρτα 56 

οπογα αἰξοϊ απ, οἱ ϑοραγαζίηι ἐπ. πποημοῆμ6 οοποανο μιίηιον σοπίϊποαίμγ. Ἀὰοίον γεγο πο αθγα- 

«ἰ πουι δ 6}115, 4τια 1} 1 5115 Εἰ σο] οϑῖ αὐτο ΔΙ οι θη ἐἰ5 δα τ {1 ΟΟςο]ον5, Ἰοαιιθη5 εἰ ᾿ρ58 (6 
ἀρίθιι5 Ἰτα βου 11 : χρήσιμον τὸ ὑπόϑειγμα τῆς μελίσσης, δοῦναι τὸν χαρπὸν, χαὶ ἀμύνασθαι. Καὶ γὰρ 

χαὶ ἢ μέλισσα ἀμυνομένη, ἐπαποήνήσχει τῇ πληγῇ καὶ Χριστιανοῦ θάνατος, ἣ ἀνταπόδοσις τοῦ χαχοῦ. 

᾿Εχεῖνον μὲν μικρὸν ὠνείδισας, σεχυτὸν δὲ ἀπέχτεινας τῇ παραχοῇ τῆς ἐντολῆς. ΔΙ ηξενὶ χακὸν ἀντὶ καχοῦ 

ἀποδιδόντες. Εἶδες πῶ: ἡ αξλισσα τῷ χέντρῳ τὴν ζωὴν ἐναφίησιν; Οὕτω χαὶ Χριστιανὸς τὸν ἐχθρὸν ἀμυ - 

νόμενος, διὰ τῆς πληγῆς τῆς εἰς τὸν ἐχθρὸν τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν ἀποδαλλει.... Τὴν δὲ ἐνέργειαν αὐτῆς προτί- 

θετα: εἰς ἀπόλαυσιν βασιλεῦσι χαὶ ἰδιώταις, τρυφῶσι τε χαὶ ἀῤδώστοις " τῇ μὲν ἐπιτηδεύσει, χαὶ παντὶ τῷ 
, , ᾿ - 5 -“ Ἣ ΡΝ ὩΥ - λί ΞΕΤΗ͂Σ ἘΞΑ ᾿ ΠΥΞ ΓΤΡμεΝ σθ τΣ ΚΎΞΕΟΥ - 

» βίῳ χρήσιμευξι μέχρι τῆς οσμῆς. οξ ψελισσὰ τῇ πλιχιλία τῆς τεχνὴς χαὶ μελι ἐχλεγεσύαι οἱϑὲν ἀπὸ του 
»,π ΧΖ Ἧ ἀνόρ τ ι - ππ δ5 , 4 πὶι..5 , τ οὖν κ᾿ ΄ Ξ- ΤῊΝ ΠΝ 

αὐτοῦ ἄνθους" χαὶ τὸ μὲν εἰς μέλι ἀποτίθεται; τὸ δὲ εἰς χηρίον, καὶ τὸν χηρὸν περιπήγνυσι τῷ μέλιτι. Τίς 
Ἀν ἔλι πθε τ᾿ Η͂ ᾿ ε ΄ ΘΝ τ ς “7 ᾽ ὦ σω -ς 
Ξδίδαξε τὴν μέλισσαν ἐχείνην ποιεῖν τὰς σύριγγας, ὑφαίνειν δὲ τὸν λεπτὸν ὑμένα ; Εἰς αὐτῶν παλαιῷ διδαι- 

πρατεΡ ΞΙ , Ἐΐ τ 
σχάλῳ φοιτήσασα, τὰ ἕξαπ' ἔλεον χαὶ τετρᾶπλε ξυρα ποιε ἵν ἐδιδάχθη; ; Πῶς γωνίαν ἔστησε διὰ τοῦ κηροῦ, καὶ 

ἝΞ «κιν - " 7) Ἔ ᾿ τοίχους διύφανεν; Ἵνα αἱ μὲν γωνίαι τὸ στερεὸν παοχσχευάσωσιν, οἱ ὃὲ τοῖχοι τὸ μέλι φυλάξωσιν. Διὰ τί 

χττι. 

Ρας. 620. ἃ. 
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Πομ . 8. ἐπ 

Ἡδχάσι. π. 

ά. 

ΧΧΧΙΙ, 

ΧΧΧῚ ΡΕΤΨΑΤΙΟ. 

οὐχ ἕνα σύριγγα ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἔνθεν χἀχεῖθεν διέπηξεν τοῦ μέλιτος τὰς ἀποθήχας ; Πῶς ἑχάστῳ πυθμένι 

ἴδιον ἐνίησι μέλι ; Εἰ ἕν ἐποίει τὸ πανδοχεῖον, διεῤδῥάγη ἂν τῷ βάρει τὸ ὑποχείμενον - ἀλλ᾽ ὑποτίθησι τοὺς 

πυθμένας, καὶ τοίχους ὑποδάλλει, καὶ γωνίας ἀσφαλίζεται. Ζ εἰ16 65: δχεπιρίιϊιπι αρὶς, «αἱ ἀατιάϊπειπι 

Ζηιιοίιπι, δὲ ργορίοτ τεϊείοτιεπι. Ε ἐδνΐμι ἀρὶς ἄπεπι τοι σοί 56, μία. ἱπιπιογίξιι : οἱ ΟἸιτισἐϊατιὶ 

τιοτ 5 ὁ5ί, τοάαίτο πιαῖῖ. ΤΠ ῖιπι ἡιΐάοπι ραιεζτείπηι ργοῦτο α[δοϊσιϊ, αὐ ἐείρδιιηι ἱτιξετδηιϊσεϊ ΡῈ 

πιατι αὶ υἱοίαίζογεπι. ΝΌΔΠΙ τα αηι ῬΓῸ τμαΐοὸ τοἀάθηϊοβ. 3, Ταϊδεϊ ψοπιοίο ἀρὶς Οἰξατη οτεπὶ αοιῖεο 

Ῥτγο]ιοϊαί ὃ Πα οἰ (Ἰινϊϑίἴαπιις, οτεπὶ ε6 ἐτεϊπεῖοο οἱτιαϊϊ εἵατ, δτεηιῖξ, ρδ᾽ ὐτεἴπειι5 δοσιὶ ἱτι ϊοίτιτη, οΐαπι 

διίατη ατηϊέιι.... Οροταιζοτιθῖη Ῥ6]Ὸ σιίαπι δα ]εδεί ἐπ πιδιιπιὶ τοσίδτις δὲ ργὶν αἰὶς ἠοπιϊτιϑιις, ἀοἰϊοαῖα 

αἱνοπίντις οἱ τὰ οὐδ ὸ αἰ Πιοιῖς Φ πεοποπὶ ἱπιαιις νὶα δία, οπιτιίιθ υἱξα εἰς δεῖ πῃ τι αὐ οἄοτγεπι. 

«ρες νατγιοίαίο ατιὶς οἴΐαπι τπεὶ πονῖΐ οοἰ ἴσο θὰ οοάθπι ἤογ: δὲ αἰϊιια φιιίάοηι τϑροτιῖξ πὶ τη 6], 

αἴϊι σογὸ ἵπὶ βάνιιπι, δὲ σόγαᾶπι οοπιρίτισὶί πιρέϊὶ. Οἰεὶς ἀοοτιῖε ἀροπὶ {ἰϊΐαπι [ασογο χἰδιμίας αἰἷ- 

Ὅδαγος5, (Ὁ ἴθιογθ ἰθπτιθπὶ τ) 6 ηι τ ατιατη ἢ ιδπάτι δὰ ἰϊς ρίογο αὐίο ρτιροερίοτο, τΘαϊβοῖα τος 

ἰαΐετιιηι οἵ ιιαΐμο 7" ἰαξογιιιι σοποτ 6 δἄοοία {μι ἢ {πιο ρμαοῖο απριιζτει δοτιδεϊιϊξ ρ6Τ σοτάτπι. δὲ 

Ρατγίθίες ρογίθχι αὐ ἀπρεῖὶ βγπιϊίαίοπι ργοοτιγαγετιῖ,, ρατγίοίος πιεῖ οιιοίοαϊτοπέ. (π πιοτὶ 

εσιαπι Π5ἐμίαπι Γεοϊΐ, σοὶ πῖπιο {ἰ πιο ι6 σοτπρεσὶὶ πιο ἰἰς ἀροιπθοας ὃ σα ταΐϊοτιθ σανὸ ομίτι6 

ϑιίτιι ἱπιπιὶξ 1 ἡτοὶ ἢ δὶ τἰτιιπι σοτ ταῖς 5οι γθοθρί οτιίππι, ροπάθτο αἰτιρία {ιϊ55θ: θασὶς : ϑϑγιίηι 

“τρροπῖξ σανα, ρατγίοίος σε γιοῖξ, ατιστεῖος πιιτιῖῖ. Ν  ς ἀπ ἐατὶ πιϑυῖίο ροϊδϑῦ ψαϊῃ δὰ {πὲ βίαι 
δριια ἁδὐΐογθιν ἰδραπίιν, 6 Βαβῖ ΠΟ Φαοχιιθ απ βιηγία, απὶ Ἰτηϊίαία βἰπί. ἘἾ15. ἀπΐθηι σου θα 
βαηΐ Πδος : συναγελαστίχὸν τὸ ζῶον " οὔτε μύρμηξ ἰδιαστιχὸν, οὔτε μέλισσα μοναστιχή - χατὰ ἀγέλας ζῶσιν, 

χατὰ ἀγέλας ἵπτανται. Οὐχ εἶδες μέλισσάν ποτε καθ᾽ ἑαυτὴν πετομένην, ἀλλ᾽ ἀλλήλαις χοινωνοῦσι τῆς 

πτήσεως - οὐ βασχαίνουσιν ἀλλήλαις τῶν ἀνθῶν " κοινῇ ἀπαίρουσιν ἐπὶ λειμῶνας. “7πιπιαΐ ατεϑαῖε 65: 

τιθῆτι6 [ον πιῖοα οἰπιϑι αγί[ογ ἠδαῖ!, τιθητιε αρὶς Ξοἰζέατὶ 6 : στομαῖιηι υἱνιιπι, στοβαῖϊη υοΐαπι. Πιη- 

ψιιαπι υἱαϊειϊ ἀρόπὶ σϑογϑπι υοϊαπίεπι, σϑα ἱπῖθν 56 οοπιπείτθπι ἰιαοτιὶ υοϊαίπι. Νοπ δια 

δἰδὶ ἱπινίσθηι ἱπιριθηξ ἤοτος τ τα αὐ ρταΐα ρτγοἠοϊςοιιτιίτιτ. Βα 51} 1πι5 σοῦ 1ΐα βου μι: 60 Ζαθηι 
ἀϊχὶ Ἰοοο : ἔστι δέ τινα χαὶ πολιτιχὰ τῶν ἀλόγων, εἴπερ πολιτείας ἴδιον τὸ πρὸς ἕν πέρας χοινὸν 

συννεύειν τὴν ἐνέργειαν τῶν χαθ᾽ ἕχαστον: ὡς ἐπὶ τῶν μελισσῶν ἄν τις ἴδοι - χαὶ γὰρ ἴ 

ΕῚ Ψ. Ἁ ἐχείνων χοινὴ 
Ἀ 

ἐπὶ τοὺς λει- 
" ᾿" Χ - Ξ , 

γὰρ ἣ οἴχησις, χοινὴ δὲ ἢ πτῆσις, ἐργασία δὲ πάντων μία.... οὐ πρότερον χαταδεχόμεναι 
υ 
ι μῶνας ἐλθεῖν, πρὶν δωσι χατάρξαντα τὸν βασιλέα τῆς πτήσεως. ῬΟΙΤῸ ἡμιαράαπι δὰ ἢὶς σις 

απϊπιατιίϊδιι5 διιπιί “οι ροϊιοα : οἱ φιιίάοπι οἰνιτἰς ααπεϊτιδιγαιςϊογιῖς ρῥγορτίιτν ἐσὲ πιὰ 

αὐ τιπῖιπὶ ΘΟΠιτπτίιθτ, Πποηι οἰτισιϊογιίπι αοίζοπος σοι ΓΤ ατιῖ, τ πιιίδητθ ἐπὶ ἀρίθιι5 ἱπιξιοτὶ 

Ροϊεοςί. Πὶς οπῖπι δοπιπιιιπὶς δεὶ Ππανιϊαίο, σοπιπιιιτιὶς σοϊαξις,, τπιαμθ δὲ δαάεπι οπιτεπεηι 

αοίϊο...... ποτὶ ργῖπις αὐ ργαία ργοἠεϊςοὶ ατισιο. φυαπὶ τόσοπὶ υἱάεγιτιξ τοϊαίι ρτιδοιιπέδηι. 

Αὐάϊνα πλ]Πὶ γνάθον, {πὶ σοπ θυ πίπαν [ΘιΡτ15 πα ]ο Ἰοσδίτι τι {556 ἴθ ἴα πὶ ᾿ΟΠΡῚ5. ἔγϑρτη θη 5 
ἀδβου θη 15. : 564 ἀπχθ τ} 1551}16 1Π5. 1} ππ1Π} 6556. ΓΙ ΓΓΆ ΒΟΥ, 51 {0 τ]}}} ργΟροϑιιῖ, ἀββθααὶ 
Ῥοϑϑίῃιν. Ὑ ο]αὶ Ἰρῖταν πος ὀχθηιρίο. πλυ] του τι ΘΓΓΟΥ αὶ Θατιβᾶ μι Ππιϑὶ 511} ΟΟΆ]05 ῬΌπουθ. ϑιιπξ 
4] βριυυῖα φαςφάδηι ορογὰ ααϊθιιβάατη ἀπιοίουιθιι5 (εἰ ιιαπῖ, πο ἃ]10Ὸ τηᾶρὶβ ἀυσα πιθμῖο ᾿ΠΗΪΧῚ, 
«υδι ρα ἀρι θὸ5 ταΐϊα ἰθρουϊηΐ, 4ιια]1α ἴῃ ἀἀα]τουὶηἷβ 1ΠΠ|5 Ορουῖθιι5. τθρουπιπίαν. Ἐὺ᾿ οι 

5ΘΠ16] 1 1ῃ ἀηἸμλτιι ᾿Π {ΠΧ ΘΥΊα ἢ 5ιαπ11}, ν Πλὶ ΤΠ ΡΠ ΔΩ] [6556 ἸΏ 115 ΛΘ ΘΠ Ε15, 4πι88. ΣΧ 5  πλΠΠ{πι-- 
ἀἴπο σϑυῖμ ἁτα νου θου πὶ Ῥϑεχπίιν", 5ὶ [ουτθ ἴῃ σϑίθυὶ αἰϊψαο ΠΠΠπνὸ ἱπϑάϊτιιμι αἰ ιιο ορτιβ 1π-- 

νϑηϊδηΐ, ἴῃ 4110 τὰ 1π15. ἈΠ Ποτα] 115 βου! ρίουἶβ ποπιθὴ ργρίδγαϊαν, βίατίτη ἀΠΠρ πίθις χρομά πα ηΐ, ̓πιὴι 
15 βοσιρίου, οαϊ δ) αϑῃ]ο αἱ] Οριιβ ἴῃ νδίθυ ]ιι5 ἢν. αἀβουιθίταν., δαάθμι ἰγαοίανθυϊζ, {π8 ἴπ ΠΟΥῸ 

1110 ας ἰπϑηϊίο ρει ἰθριαπίαν, δὲ ΠῚ 1 ἴΐα 6556 δηϊπδ νουίθγιηΐῖ, πα θ᾽ταπῖον ρεοπιηιϊαηΐ : 
Π{{ιι5 δοτῖριογῖς Θ5ξ : σὰ θαίθην Ομλμΐ πο, αι: εἷς {γαοίαπίαν, ΔἸ10ὶ τγαοίανις. Ἐρο ἀπΐοιη ᾿πίοθι 

οὐίθνα ἤος Ζαοαι6 ἀνριιμηοπίππι Δἀ ΠΙ θθεὶ ροϑ56 ποπ Πρὸ ; 564 νϑί]θιι ποῖ οἱ {γι α] νη ἴδ η- 
ἴδηι, Φιιαυτα ἃ ΠΟΠΠ11}115 {υἸ] 1] 5ο]οῖ. ΝΘ τι Θαὶμι πθοθϑβαυῖο βΘα τι", 51 τὰ ἀσοθιβ Ορδυῖθιι5 
ἅπιῖ Θα θὰ ἁιιΐ 5: Π}1}1ὰ Ἰῃ ν ΘὨἸα τ παν, τ Υ 15.016 ΟρΘΥῚβ παπτιι οἵ δαπιάθηι διιοϊουθη 6586. απ Ποεὶ 

Ῥοϑβιῖ, ταῦ αἰτθυαζγιιμι ΘΟΠ ΡΟΚἸτιιη} 510 πὶ ἃ Ρ]αρίατίο, απὶ οουῖο Δ αἰϊχαο, 48] ΔἸ αι βου ρίογθηι 
᾿πηἸταἴτ15 5ι[, Θχ ΘΟ π16 ΔἸ ΊΖιια Θχρυθββοεῖζ. Εἰ νεῖο 5ὶ 4ὶ5. ἐοὸ ιοά αἰχὶ ἀτριπιθηΐο πὰιπο ταὶ 

γ ]]δῖ, οἱ πιαχὶπηο, 8] οὐαϊ ἘΠ] Δ ΠῚ, ἴρ50 τπἰὶ Ποογοῖ. Ἐςθηΐτη. ἴατη. τ]ὰ δαιπ| ἴῃ δὰ 48 σα 

ἀρίταν ογαϊαπου]α, πιὸ ραν ῖίον ἴῃ ΒΑΚ1ΠῚ βου ρεῖς ἐπ νη ϊπιπτ", τὰ 516] αβυποϊ ἀνραιπιθηΐα γαϊο-- 



ΡῈ ἘΕΑΤΙΟ. ΧΧΧΝΗ 

γχϑυΐ, οοείο. σοπο αὶ μοβϑοῖ, ὁατη αὐ Βαβι αι. νον Ρουμθιθ. Νά ρυϑίον. Ἰοηρίονα 114 ἤνὰ- 
δηιοηία, {1188 60 ΘΟΙΒΙΠ10 Βιρ νὰ σία ἴλητιβ, αὐ [Δ ο1 Π{π|5 Ἰατθ ν᾽ 86 ΘΟ ραν ανθηΐαν, διιηΐ οἴ ἃ]1ὰ., αι 

ὁ Βαβι! Φιοιιθ δα ρυδβϑα [ῖβ56 Οβοιισιιι πὴ δϑί. πιά ]6 δῖ, ἀποα ἀποίον ἐἰ8 ἐἰλμλια οἱ ἀνθ Τοῖς. 5. 
παΥγαΥ ἰς : {τιδο δαίθηι ἀἰ τοι οὶ ἀϊχογαΐ Βαβι 5. Ἀ αϑιιβ ιια]ο οβῖ, φαοα 6 [ον πιῖοὰ βου! ρίση ἴῃ - ἩΝῸΣ 5 ΤΣ 
νϑηΐταν ἀρ ΑΠομ γμλιι : {πιὸ ΘΧΘΠΙΡΪΟ οἱ ἴρ58 ἀπο ιια θα. }1π|5. τιϑιι5. αθυαΐ, ᾿θ πι6 πο λα} 
εἰοοιιοναΐῖ, αι ῃἴς σορθῖς Αποηγηλιβ. Ἐξ ἰἀπηθ {πὶ πᾶπς Ππισα θυ τα ποι]αιν Ῥάιι]ο αἰ(οιεἶτι5 Ποιν, ὁ. ἴα 
Ἰδρθυῖε, δαιπι6 οἴιηι 115. 4πὰ5 ἤῖοχ ᾿πα Ἰσανὶ ογα θη 15. οοη θη δεϊζ, 15, Ὠδὶ Ῥαϊ ΡΟ Πουιμ ἀῖι-- πον Δος 

ΟἰΟΥ 5. οἤοϊαί, λοι 6. ορίμοιν, [ατο ταν ΔΒ. απ 615. ἀπιοίογθην αὶ ᾿α}]0. πο ο ΡΟβ86. 

56] Πιοιηϊ θη Παθηιρίαμ, 4αὶ νόου. ααϊάθην Βαβι αν ᾿παὶ (αν, 564 ἀπ] διιμ ἀββθ τι] ΠῸΠ 

Ῥοιπονῖ. 

5. Χὶ, }ὲ Πποπεῖϊα ἰογεα ἐπι Τ᾽ οσιίπηι. 

26. τὶ παῆς {αοάιιθ ποι] αι ρυΐμ δα! άθυιιηι Εαποίβοιιβ (οι 6 ἤ5ιτι5 οἱ ζοαηηο5 Βαρτδία 
Ὀοιο]θυῖτιβ. τιπτι5 ἰατῖπα ἰαπίθιι ἴῃ 5110 Εο]οβἰαδίο ατοο, αἰΐου συίσοο δ ἰατῖηο ἰῃ ΔΝ] ομαι 115 

ἘοοΙοβῖα αὐ. {ς16 απ απο ογαιπαπου!αιῃ πη ἰηἀϊσαμι Βαβ1}10. 6588 πα ϊοανὶς : ΦΟΥ ᾺἢῚ 
56 η ΓΘ ηἰϑτὴ ΔΊ] Χχὶ διιηΐ «οοιἰβϑίιηὶ Ὑἱνὶ ΤΠ] οπτῖτι5 εὐ Γπιἀονίοιβ Πρίητι5. Ερο ἀπίοθηι, τ 
νϑυθι [αΐθαν, ποθὴ ἰΐὰ βϑηίϊο. σαϊάοιη πο ῬαθΠΆθΟ, 58ὶ 4115 118. 4105 ΠΟΧ ΠΟΙ Πα, οὐ 41- 

Εἰβδιμῖς νἰνῚβ ἀβϑθ Ἰαίτιι : Ξε τα πλθ αι ΡΠ ΓῸΣ δύ Ἰτ05, 51 ῬυΟρτ5. ἀἀηπονθυϊηΐ οοι]05, ἃ} ᾿νὰς 
368 5θῃΐθη τα ποῖ Ιοπρο αἰ αίπινοβ. Απϊμναάνγθης δαϊηι 181} Θχιηλλτι, ἈΪ81} πα σθτα ιν Ἀ1}}}} 

ὀχ ααϊβισαχη, 1 Π1ὶ σα ἢ να ἴῃ ᾿ας νας παποῦ!α ᾿ἸΠγ ΘὨΪῚ, οἴ [Δ ΘΠ 1 ΨΘΙῚ8 ἃς ΘΟ ΠΙΔ 15 ΒΒ} 

50. ΠΡ 115. οὐνμΐα Θχὶηϊα, Ομ ηἶα Τηᾶρ μὰ, Ολ μἶὰ ΘΧΕΖΙβια, Ομ μα 510} 1ΠΠλ1ὰ 6586 βοϊθαης, ἘΔ Ποχαὶ 
πο οι αΐ τη05 Βα5 1111, οὐαι Ομ  ἰαλι Ὀυθν οι δα ροραϊανι παθονο. ΝΟΊ]θὴν ἰαιῖθα Πᾶπς ἰποιι- 
νας ποίαν βίαι Οἢ 1 τορι ϊαίαιη, φρο γον 5 511, πιοο βϑατομτῖα ᾿ρδα Θ] αϑιηοάὶ Ὀγονὶς- 

ἰαΐθην σοι ηβαγθηΐ : 564] Θ᾽ αῃι0 1 οβῦ, αὖ ἴα γΘΡθ15. απ ΒΕ θη 115. ΠΡΟΥ 5. 6586. νἀ θδίιιν. 
Θαρ οἱ σμ οι ἀπ δὲ 511} τη Ἰοου 5 υςοάαμι, ἀπ ᾽πὶ ΒΑΒ.] πιὰ πὰρ τα} ΟΠ ΘΙ ΠΟἢ ῬΟίοδ, 

4] οὐ αἴου 8 ορίϊηιοβ ὡαιανζ, δια δυϊαιι διιρονανῖς, Ἐξ γοτῸ 415 5100] (Ἀ 0116 ρουϑια οι Βαβι τι, 

51 ΘΟ ΠΟΙ ΠΑΤῚ ψΟΪ]εἰϑϑθῖ, τὰ Θχουβιιγαμι ἔπ|556, νηστείας χαὶ ἱλασμοῦ ὃ χαιρὸς, οὐ κόνον τῆς τῶν βρωμά- Ῥὰρ.δ::. ἃ, 

τῶν ἀποχῆς, ἀλλὰ χαὶ τῆς τῶν ἁμαρτιῶν ἀπαλλαγῆς, "σε οὲ ρτοριιαιτοπὶς ἀαδ5 ἐδηηριι5; τιοτι πιο τα ΟΣ δὶ 

οἱ ϑογιεην αὐ οιϊνιοτιῖερ, 56] οἰΐώπι ρμϑοσαίονιι ον ἱιαἰϊοτεὶς ἢ ααοά πα Ἰαῖμθ, ἰἴὰ σούς Ἰῃρταίπιη ἐν τ σι τῇ 

δῦ Δ... 1] 115 τιῦ ᾿πϑαανο. ΔἸ πο μοϑὲ ἀπείον ἰΐα Ἰοχαίίιν, ἅγιος γὰρ ὃ τρόπος τῆς νηστείας, ἁγίῳ Ἐάν 
Θεῷ ὑπὸ ἁγίων ἁγίως προσφερόμενος. ϑάποίιι5 ἡτεῖρρ6 ἐδ 76)ιτεῖὶ τιοείτις., Ξατιοῖο 1260 α βαποιὶς ξαμ- χχχιμ. 

εἶδ οὐϊαίις : ααθο ἄπαηι ἰΙΘρῸ, πο γα ]46 δἀιηοάπιν ἀ]ἴζο, αι βου τ ρίον 1116 Τυπ} αβιη αἱ οἢ βάθια "09 6 ει. ον 
γοοἷβ Ῥθρϑιϊτοηθ οὐ μαίατι ἃ] τλθιν διιὸ. οὐ ἰο ἢ] αἴθυια γοϊπιθυῖς : [ΔοἸ]]Θατι6 οὐ  ἀἸ ϑυῖπι ᾿ρβίιηι 

510] δὰ 1 στὸ τατι]τπν Ρ]αοιῖββο. πὸ πος βαπῖ, γᾶν ἰϑβιηλτ5 Ὑἱν ΒΆΒ1Π1πι5 πος νου θουιι «ιιαϑὶ 

Ἰαᾷο ποι ΟΠ] θοια]λαίιι", ἀταῦ οουτθ ποθὴ Ραΐο ρυοίθυνὶ ρόβϑο ἈΠ 1 Πὶ ΘΧ ΘΙ ΡΠ], {πὸ σομβίδι θυ 
τ] Θὰ τιηἶτι5. δὲ δ᾽ αϑάθιν νοοἷβ πρϑιτἰομθι ἰἀἴορ οι ἃἰδοίαββθ. ΝΘο ἴΐὰ χα] ται (ΠἸ5βι μα Πα βιιηῖ, 
45 τοχ βοααιιηίαιν : ἐκηρύχθη ἐν Νινευὴ τριήμερος καταστροφή" χαὶ ἐνίκησεν ἣ πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιστροφὴ Ριᾳ. 6»..6. 

τὴν καταστροφήν " ἣ γὰρ ἀπειλὴ τῆς καταστροφῆς διὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἀνείθη. Ῥηκάϊσαία 6εὶ ἰνι Λ᾽ὶ- 

τιῖν 6 σιεδνογδῖο ρμοσὶ ἰγίαμιεηι ; δἰ δοτινογεὶο κα ]1)εῖαπ οἱοῖί σιεῦ νογσοτιθηι : σε ροΓοοτῖς ὁπίηι δο1- 

τεϊπαξῖο ροτ' Θοπνονσίουεδηι γοίμ ταί ἐς Σ αὶ απποίου ἴῃ ἀἰτα 115 15 νοοῖ ιι5, καταστροφὴ οἱ ἐπιστροφὴ, 

5: να Π τον" οα ἀθπ τ ιι5 πο Οὔ βοινο Ππάϊι. Οαπίπι ἀτιΐθηι ἀἸθιιαμι 1 510 10 ᾿πο] 6. Βα 511} αἴχιιο 
Ἰηϑθηϊο, ΟΧ 5.12} {{Π|π|5. ὙἹΡῚ δ Θ ἢ 1 Π5 Ογα ἸΟΠ θι15 ῬΟΥΒΡΙοΙ ροῖοβί. δείθ, ἈΠ] [θα 5}}1πι5. ΝΊαϊ ν τα-- 
ΦΊΛ ΤΠ] ΘΙ. ΓΙ ΟΠ Θ.Ὴ ἔχοϊς ἴῃ. Ῥγ ρον Ἰσβίμια 11ἃ πὰ τὰ 6 ΦΘ}αμϊο [να]αῖ οοποῖοπο, βιμ οι οο μα] 
ναὐϊοπειὴ νἰίανς. Ὑ θυ θὰ ἰρϑίτιβ Πῶς βαηΐ : τίς γὰρ ἐν τροφὴ δαψιλεῖ χαὶ τρυφῇ διηνεκεῖ ἐδέξατό τινα χοι- Τορι. 4. 
γωνίαν χαρίσματος πνευματιχοῦ : Μωῦσῆς δευτέραν λαμδάνων νομοθεσίαν, δευτέρας νηστείας προσεδείθη. Π0 5». «ως 

Νινευίταις εἰ μὴ χαὶ τὰ ἄλογα συνενήστευσεν, οὐχ ἂν διέφυγον τὴν ἀπειλὴν τῆς καταστροφῆς. Τίνων ἔπεσε ὁ 
τὰ χῶλα ἐν τῇ ἐρήμῳ; Οὐ τῶν χρεωφαγίαν ἐπιζητούντων; ᾿ἡχεῖνοι ἕως μὲν ἠρχοῦντο τῷ μάγνα, χαὶ 

ΤΟΜ. τι. ο 



ΧΧΧΙΝ ῬΆΕΡΑΤΙΟ. 

τῷ ἐχ τῆς πέτρας ὕδατι, Αἰγυπτίους ἐνίκων, διὰ θαλάσσης ὥδευον, Οὐχ ἣν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ὃ ἀσθενῶν. 

Ομεὶς διε ἰγε δρίθηεἰϊαϊϊς Θριιὶς ρετρθίιῖςτι6 εἰο ἰοἰῖς ματεϊσορς βαοίτις δϑί τεἰϊτιις ἀοτιὶ ερὶ γι ἐιαϊῖς ἢ 
“οσος πιὸ αἰίογαπι αοοίρεγθί ἰόβοπι, αἰζεγο 76)τιῖο οριις πανϑεῖι. δῖδὶ πα οἰιπὶ ΔΙ τεὶν εἰς Πο ιπιας-- 

56πὶ δ ἴρξα δγμία ἀπίηιαῖϊϊα, παιαφιαηιίαιι ἐἰΠιξ  σϑϑτιξ σε δ νοτσϊοτιῖς σογεπεϊπαίτοτεθηι. (ΛαοΥαπὶ 
ἤεν. 33... οαζανοτα ργοβίγαία βυιμΐ ἴῃ ἀθβοιῖο 2 ομσιθ δουιίπι, {τὶ δδιίσι σα πἴτιπι ̓Πασιιαῦατιὶ Ῥ 1 ἄοποο 

Ἀ2: δ αν οσοπίοπίϊ ππατισια, δὲ ἄχεα ἐδ μείτα ἤπιοπίο, σιρεγαῦαπὶ “Ἐβγριῖος, μὲῖ πιαγὸ }αεἰοναπε {ίετ, 

Ῥεαὶ, τοή, Νοα δγαΐ ᾿πἢγιητιβ ἴπ {Ἰ αι τι5 δογιηι. Ηφς ἁπίθιη ΒΑΚ1}Π}} γοῦθα Ῥάι]ο [ιβῖτι5 σϑία]ϊ, τὶ εχ 1ἰ5 

3 4ιιαϑὶ ὃχ 4ποίαιη 5ρθοϊ μη ποι ιιθ ᾿πτ  ΠΠδὶ ροββαῖ, ᾿ρϑαμ ΠΟ 16 ΟΧ τπππΐτι5 Θ᾽ αβ θη τ16 νοεῖς 
γΘΡδ το μθ, Πθά 6. Θχ 5 πππν γα θυ] οι. ΔηΓ{Π|65], 56 δχ ναυϊείαίθ βοπ θπιϊασιιτὴ αἴσιιδ 

δταναίθ οὐ πα πηθηζα Οὐ αΓΙΟὨ Ἶ])115 51115 (1 88511556. Εἰ Ζια Π610 5ΡΡ 115 τοσανἹ αὖ ςοπίτογ υβα Οροτα 
οὐπ ᾿π π }1τἀτἰ5 ἂς ΘΟῊ [6555 σοι ραγαγθηζαν, πἰς τόραθο, πἰ ἀπ} 1α πος 46 Το) αμῖο [ποι Ὀνατιιη.- 
οαα]α βα] τοι οὐππὶ οουία 111. Φιιατ τηοχ ᾿πάϊοανὶ, θά5}}}} ογαῖίοπθ σοηΐθγαίαν. Ῥιΐο δαῖμη ἔπτι- 
ΓΛ. Π ΘΠ Π 61, 41 5111 ἀἰδογθραηίίαιη ποῖ νἱάθαϊ, βίαι πη πιθ ποὴ ἡπάτοθὲ ἤθυὶ ἤοθὰ ῬΟ556, τί 
ΔΙΙΖαὶς ἀπιοίου ἰζὰ σαὶ (ἀἸ55᾽ 1115. 5ιτ, πὶ ἴδηι ἀἰβρανία βουῖθαῖ. Ἐὺ νθτο δχρουϊθητία ἀοοεῖ ἀἰβουίι πὶ 
ΒΟΥ Ρουθ βῖνο ἴῃ Ἰοπρβ βῖνα ἴῃ ὈγΘυ θιι5 ΒΟΥ Τρ 5 ΒΘθΊΡοῪ ἰξοῦῖ Ἰοχαὶ : ᾿παἸβουίσπη, πα βου. 

Οιιᾶγ 5ὶ θυθυ 5 Πτι]τι5 οὐα το μἷδ ἰδ  τπλτι5 Ῥᾶτοη5. Βαβι ἰπι5 οϑβοῖ, ἀπ τανὶ που το πο ροίοβί, ααΐῃ 
᾿ρϑβὰ [Ὀγδὶ Ἰομρδ οἱ θραπιίοι, Ιοπρο 5ρθπάϊάϊον, ἰοπρο Ππνατῖον, ἰοπρ 6 ογπαίίον. δὶ ἰοοῖβ ἴῃ μας 

Ῥαρ.622.». ογαϊ αποι]α, 4116 Π} Ῥαγί σΟΥΤαρίσμι. Ῥαγίϊηι νἸτ]οβιιμι 6558 ραΐο. ΠῚ ἀπΐθαι ᾿τα Ἰδρίταν: τί οὖν 
ποιήσεις πρὸς τοὺς πολλοὺς τούτους πολεμίους ἔχων; τάφον ὀρύξαι; ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτον ὑπερόήσεται. Χάραχα 

προστῆσαι; ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτον διαδήσεται :- τ] «ΘΟ ἰϑϑιμτιβ νἱν ΟΟ οθεῖτβ ῬτῸ τάφον [661 ἀοθενο 

τάφρον βιιϑρ᾿ σαί 6ϑῖ, βίοψιιθ ροβίθα νουτῖῖ. Ομὶά ογσο ἀ565. οὶ Γ6Σ δ5ΐ οιεπι ρἐπιγὶπεὶς Πετιγιι5πι οὐ 

Πιοσείδιι5 ὃ σαϊίεπι ἤοάϊος " ϑ6α4 ἔσο ἰγαποσγθά θίισ. Εόσσαπι ἱπίθγροιος 3 ϑεεῖ οἱ ἱϊαπε σιιρογαντι. 

Ετθηῖπι ᾿ρ50 ἰπίτῖο αὶ ριτοροβιεἴο πρὸς τοἀπιμάαῖ, ααΐ νοὸχ αἰϊψια πος Ἰοςο ἀδοβῖ, τἰὶ νὸχ πάλη, 

πόλεμος, τι Π1ἃ αιυτονὶβ. 5 τ }}15. Π Θβοϊμ αὶ ἰδῖταν. ορουίοθας ραν οα αι πρὸς, πος πιοίο, ἔχων 

τοὺς πολλούς, εἴο. Ομ ἐγρο ἀπ65, Ἰιαΐνονις ρπιλίπιος Πιιισπιοαὶ ἰιοςίος ὃ πὶ δὰ σοϊθηία ἴζα βουῖθὶ, 
ἔχων πάλην πρὸς τοὺς πολλούς, εἰς. Ομ ἱώ ὀγσο ἀρό5. ἰιαῦοης ἱψοίαίϊοτεοπι Οιεμι ρἐτιὶπιὶς Πιι)ιδπιοαϊῖ 

Ποσεῖίψιις ὃ ὅ6 4 ταταθη 1 ἴπ τπαϊατα ρατίθμν Ἰμουργοίαγὶ ποἹτιῖ, μα ΠΙΡγανὶὶ νἰτα ταν ἴῃ ἰρϑαθ ατὶ- 
οἴου θη ἰγδηβίθυυε δχἰβιϊτηαγθι. Ἠαοΐθητβ 6 θεῖα  πππς 46 βθοιηα. [μ]τι5 Ιοοὶ ραγίδ πὰπαμπι 
ἅπι ἀἰ θυιιπ γθυ μι ἀἴσαμπι. Πα, τάφον ὀρύξα! εἰ χάρακα προστῆσαι, Ζποχιιο τηοο 5ιιμῖα - 

{πιν . ῬΥΙΘΥ τἰβα αἴθ σοηϑαθι πα πθιὴ. ἀϊοίαμα [αἶβδθ τὰ λΠϊ νιάδίαγ. ΑἸππ5. ααϊνβ βουϊρίου, 

τὶ ΟΡ᾿ ΠΟΥ, ᾿ΐὰ 51} 1οἸ [6 βου ρβιββαῖ, τάφον ὀρύξεις; ..... χάραχα προστήσεις ; σϑριείογιίηι Γοαϊος ὃ... 
7οσοαπι ἐπιΐογροπος ἢ Ἐκ ΓΙ τὰ βου ρβογαΐ δπιοίου 'ρ56, τί ποιήσεις, ποθὴ ποιῆσαι. 

5. ΧΙ. δὲ «1:οοἰϊοὶς. 

ΧΧΧΙΥ. 37. ΜαΪια Ποιά ϊα ποιαῖπο Αβοθιϊοουιαιη ςοιρ πο παπτιιν, ΡΘου] τα φαϊάαμι ἰτδοίαιιβ, ΔΙο- 
τ]ὰ, ΠΘρ]ο5 ἴανὰ [αβίογεβ {παπὶ Ὀγονίονοβ, Ἐριτἰμιῖα, Οοηβεϊτατῖοπδ5 πποπαβεῖςο : αἵ ἴῃ Αβοθιοὶβ 
ΠῸΠ Πῶς ΟὨγπΐᾷ ΟἸἰπη σοι ργ θηβα ἔτιῖ556, ΡΙῸ ςοτίο, ορίποι, μα θοεὶ ροίοβι. Ετ φαϊάθιι Ρ]ιοίίς, 

41 8. Αβοθιὶςὶβ [θα 511 οορῖοβο Ἰοχυίίαν, ἴΐα (6 [εἷ5 ἀἰββουῖτ, αὐ δουαπι ποιμῖπδ αἰ πα πο ραποίοτα 

σομΡ]δοίαζατ, Πθοἰ παι 46 Τά ϊοῖο Πεὶ, τναοίαταιι ἀς ΕἸ 46, ΔΙΌγα Πα,  θραϊαβ Ἰοπρίονοβ εἴ ᾿γὸ- 
ψΊΟν65.. ᾿Αϑοθι]οουιμ ἔθ 6 ἢ5 δϑὲ ππθητο ἀρ απίϊψιοβ. (δ θθυϊονθα σαμὶ Ἠϊθυομ ιλ5, ἈπΗῚ- 

μπι5 οἱ αββίδμτιβ. Εὸτ φαοηϊαμ δου τοϑ πο ΐα ΠΟΡΪ5 τπᾶσθο πιδαϊ ἴῃ μας ἀϊδραταιίοπο δαζαγα 

διπί, δὰ γϑίου γα ορϑια ρυθίϊμη οβῖ. ἩΠΠθυοπ ν μλτι5 ἰδίαν, πὶ ἀ6 ΒΆ51}} βοῦῖρεῖὶβ βθυπιοπθιη. ἰηβιϊ- 
Πϊοτοη. «ὁ [τ τὰ Ἰοχαϊταν : Βαρίμις Οσαγοθ Οαρραάοοῖτ, ψμα ργῖιις ατασα στνορσραναίιτ, δρίδοοριις, 

τς ΕΣ ἐδγεβῖος οοπῖγα Εἰιποπεΐτιι οἰανογανῖε {ἰὐτος, εἰ δ ϑρίγιει ϑαποίο τοίϊαπεη, εἰ ἐπ Πεχαεπιεγοῖι 

᾿Ποπεῖας πονόπι, εἰ ᾿Ασχητικόν. Πα Πτι5 γοτὸ οαπν πχα]τα (6 ἰαπιάϊθιι5 ΒΑΒ1Π Οτορουιῖψαο ἀἰχὶς- 

ἰαῆν πίει, 56, τὰ ἀθηλια ᾿ἴὰ βου! - Εἰ σδίαπί φιιοφιι πέρι αι ἱπισϑπῖϊ πιοπιὶπιενία τααδτῖβοα ἱσαοία- 
ἄς Νὰ 1.2. ἐμμπσηι, τος δὲ ἐθπιρογ ἔτι δοοἰ δεῖς ἀδοϊαπιαναπὶ. Ἐπ᾿ φιιίνιις πος ἄθπας ἔδγηιο σἰπβείογιιι ογα- 

᾿ ἐϊεποιιῖας ἱναπς[πιἀϊητιις πὶ ἰατἱπιιπι. Βαεἰ αὶ Ργαίογοα Τποιϊιπια πιοτπιαοϊιογιπ : ορίαπιί65, δὶ ροίογί- 



ΡΕΆΈΒΆΑΤΙΟ. ἈΧΧΥ 

πῖτι3 οἱ 1) εὶ Κάνοῦ αἰγινονῖῖ, δογιίηι ρὶτισα ᾿Ταπ ζετο. (ἰαϑβιαπὶ δα ίθι νοῦ θὰ βαηΐ θοὸς : ἤπὸ ας Ομκίαι. 

οϑαϊί, φεοαῖ σρον Ππαὸ γὸ υἱγὶ οἱ υἱΐα πονίϊε5, δὲ ϑεγπιοτ6 δοϊθηίίαιιθ ργιθοίατὶ, πιεῖία Ἴαπι οριι- ἐπυϑος 

δοιῖα ἀδοιαάατιτιί, δ. Β αϑἰϊιπι εἰ Πίεγοτγ ππιῖπὶ εἰἶοο, αἰϊος δ τεοτιτι[ο 5, “ποτα πὶ ατιΐογ τ 5οἵ-- 

σοϊαπΐϑιι5 {7 αἰγίθτις σι ρον αϊνοτ δὶς ἱπιδιϊ{πὶς ὐδἱ πιιασιϊοτῖδιις ποτὶ σοῖμπι ζαοιιπαῖο, ὑϑγιτι οἰΐαηι 

αἰἰνίπιαγιιτη, δον ρ{{γ ἀτιιτι ἐθπ ϊ πιοτεῖῖς σορίο50 5ογπιοτ γοβροπαῖϊ!. Ῥγοοῖον 1105 {165 ἀπ υι 551 105 

ΒΟΥΙΡίΟΓ 5. ϑιιηΐ οἱ 811}. αὶ τθι θυ ας Αϑοθιοουιιπι ΒΆ51}}1. Τρ πα ϑαπΐ τη θηιογαία, {ιια [πὴ -- 

Ῥδνδΐου δ βεϊπίδητιβ βου ρϑιῖ ἴῃ Ερίβέοία δα Μίοππαμῃν. [τὰ ἀσπίδι Ἰοσιίταν : Βασιλείου ἐπισκόπου (οπο. τοι. 
Καισαρείας Καππαδοχίας, ἐκ τοῦ κανονιχοῦ αὐτοῦ βιδλίου. ᾿Ερώτησις. Εἰ ὅπου μὲν λέγει, Δαρήσεται πολλὰ, 5. Ρ. 668. 

ὅπου δὲ Ὀλίγα, πῶς λέγουσί τινες μὴ εἶναι τέλος τῆς χολάσεως τοῖς χολαζομέ:οις ; Ἀπόχρισις. 'Γὰ ἀμφίδολα 

χαὶ ἐπιχεχαλυμμένως εἰρῆσθαι δοκοῦντα ἔν τισι τόποις τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐν ἄλλοις 

δμολογουμένων σαφηνίζεται, εἰο. Βασί ἰὶ ορίδοορὶ (ἀϑράγει Οαρραάοοία, δὰ ἐγ {ἰῦτο Ἀδαιιϊαγιίηι. ας κοε1,ιο- 
Ἱπιογτοσαίϊο. δὲ {τιπι εἰἰοῖ!, Ὑ ἀρ Δ Ὀ1 Ὁ πα} 115, ἐμηι, Ῥαιιοὶβ - φμ0 ραοῖο φιιίάαπι εἰϊοτισιὶ ται Πειτηῖ {1- υἵονος τορα- 

πιϑπι σι ρρίϊοϊϊ (οτγο ἰϊς χιιὶ ρίθπα αἰ οιιπίιτ ἢ Ποσροηιῖο. ΟΦ ἀπεῤίσιια σιεπὲ αὸ υἱάοπίμτ οἴ 5οιιΓΘ ἜΑ 

4556 εἰϊοία ἐπι φεῖθιισέϊαπι ἰοοὶς αν πῖίτι5 ἱπερίταί ϑογίρίιγα, αἰϊὶ αὖ αἰϊὶς ψιια οοη ἤ55α εἰ ἀρογία 48. 
σφισι, δοϊανατιίιτ, οἰς. ᾿Αβοθεοοσαση θαβιϊπιμ αποίογοιη [αὶ ϑ14α5. Π15. νουθὶ5 : Βασίλειος 

Καισαρείας τῆς Καππαδοχῶν ἐπίσχοπος.... ἔγραψε πλεῖστα, ἐν οἷς θαυμάζεται τὰ εἰς τὴν ᾿Ἑξαήμερων. 

Καὶ κατ᾽ Εὐνομίου δὲ ἐξαιρέτους συνέταξε λόγους, καὶ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τεῦχος, χαὶ τὰς εἰς 

τὴν “Εξαήμερον ὁμιλίας ἐννέα - ἕτερον τεῦχος ἀσχητιχόν, εἰο. Βακίζις ΘΟ ςατοα Οαρραάοοί ερίδοο- 

Ῥιι5.... δογί μοὶ ρἱσίπια, πίθον χιι ργιοῖριιθ ἐπι ρτοίῖο ᾿ανοπίιτ Οοπιπιοπίαγίϊ 5715 ἐπι Πα αθπιθγοτι. 

Οοπίγα Επιποπιείτηι ιοίιθ οαϊπιϊας ογαίίοπος οοπιδοτί ρϑὶξ ; θη τι {ἰϑτιιπι εἰ ϑρίγια βαποίο, οἱ ἐπ 

Ἡεα αοπιθτοπ δ" Πιοτιθ 5 τιονεῖι, οἱ ἰϊϑτιιι ἀδοοίϊοιιπι, οἴο. ΑἸ !θ πάτι5 δβί οἱ βαποίτιβ Βοποάϊςοειι5. 

4] ἀιηδηΐοι. ραίγομι βίθατν γοοδ η5 ΒαΒ᾿  πτ, ἰα ἰπ Ῥυθρο αν βία 1Π|ὰ ἈΘρα]α 5πὰ Ἰοαπαίτ5 οβί - 
Ομ δπῖπι ρμασῖπια, ἀτιι αιιῖς 56Ρ πιο αν τι αἰιοιοτιἐαἰὶς ΤΠ εἰοτὶς ας Νονὶ Τεσίαπιοπίϊ, τιοτι δῖ τϑοξϊς-- 5. Βουοάϊει. 

δἰπιώ ποΙμα ὑτίω ἰμιπιάπ 2 απ ιιῖς {ἰῦο σαποίογιιπι σαϊ]ιοίϊοογιιπι Ῥαίγιει ἰιο6 τιοτὶ τϑβοπαῖ, δ δ5Β᾽ 

“εἰ τϑοῖο ΟτιΓ δὶ ρεγν οπίατπιις αὐ Ογεαίοτοπι ποςείσιπι ἢ Νοοποπι οἱ σοἰ αίϊοτιος Ῥαΐγπηι, δὲ ἱπισεζιπία, 

εἰ υἵΐα ἐογιιπι ; 56 οὲ Κερμία 8. Ῥαιγὶς πιοςίγὶ Βακιϊιὶ, φιὶα αἰϊιια διιτιῖ, τοὶ ὕθηθ οἱνοηιεϊηι εἴ 

οδεαϊεοιεῖμπι πιοπαοϊιυγιιπι ἐαοπιρία, οἰ ἱπείγιιπιθπῖα υἱτίμιεπι 1)6 Ρ Ἰββίμηο ννὸ Αγθάϊο γϑυθα 

ξοῖθηβ ασδροῦῖιβ ΓΟ ΘΠ515, ΒΟυ ρ51: πος πιοάο : (οποδέγιεσίε ἐθηιρία 1)6ὶ ἴπ ᾿μοτιοῦδ [519] 5υτιτ ΤΙ}. τὸ. 

οἴογιηι, αι ροίϊ{τι6 Θοτγιι ρίβποῦα, αο δὰ [αι ρπορτία ἐοπϑιιγῶίος ἐπεδετ{π| πιοπαοίιος, οωπο- δῖε: Εν. Ρ. 

δίπιπιψθ επάανί, ἐπα χιιο ποτ πιοάο (ἀσείαπὶ, σϑρῖπ εἰΐαμι Βαςι πὶ οἰ τ ϊἰψφιιότιια “ΖΦ ὑναίϊιπι, 

ιι πιοπαςίεγίαίθιπ υἱΐαηι ἱπιδεϊτουμπῖ, οοἰεὐτιατιτ οσιί. ϑαμ οι Ἰββιμλτβ ᾿ἀθι 16 Ἑ 6] Βου Ἰμλιι5 

ΑΌΡα5 ΤΠθοάοβίιιβ ἀβοθίϊοῖβ Βαβι! Πασα θνα τ οπ 15. ἀαπΐοθ ΟΠ] δοίαίιι5. [556 ἀἸοῖταιν. [τὰ ΘΠ ΪΠῚ 

βϑουϊρίιπι ἱπυ θη ταν ἴῃ 6}118 νἱΐα : Ἤϊαχίηιο απίθηι ογοὗῸ σϑοογάατι δαϊμίαγί μια (ἰοπςἐἐπιοπαιιτιι οὐ Δ]. τα. 

5ΘΓ μι Οταμεῖηι, αιιὶ ἐπίτιειιπι αὐ ἐαογοϊαἰΐονιεπι, πιαστῖ, ἐπήιίατη, Βαοὶιῖ, οὐ τι. δἰΐαπα οἱ ται ἰγηϊίανις, 135. 0.69}. 

οἱ 6Ἶτι5 ογαἰϊοτῖς πιαβτιο σαρίι5 ἀπιογθ, οἰ οδαΐ απϊπιαπι ηιίάοηι ἐ{{{π|5 τα οΥῖ εις, {πιϑιαηιὶ ατιίοπὶ 
6715 ον οἰ οημθμίϊα. (6Υ 6 ρδτ ἴρϑαπι ψιιοηι ργοξογεν αὶ δα, ψτία σεπὶ τόνγαπι {{{{π|5 ρεεοϊεγτίηια, 

πιοαϊίαπάίυ ἀϑϑιιπιθτιδ, οἷ σοτιδεῦν απ πιθηιοτίὶκ, {μι μοσδοπί ργοταῖὶ αἀπῖπεὶ σἰπιάϊιιπι ἐπ) ον ὐοἷ 

βοοοναϊνιις. (πε τατοι 5. θΆ51}}1 βιαἀἴοβο ᾿δρῖβσϑθ βαποίαμι Ρ]αίοποϑιη, οχ ΤΠπθοάογο ϑιπάϊια ἀϊ- Τ τα Οὐαις 

βοῖπηαβ. Εαγαιηθιι ἢΐ ππθητο ἴῃ Υ ἴΐα ρίογιιι ἀρ θαΐατ Επρϑπαι οὐ ΡΠ ον τι. Ν το, τὰῦ λα} 05. φοῖν τορ. ν. 

ομἰ αι, γ γᾶ 5.) οἴ ῬΏ ΟΕ, φαὶ Ποπου  βοθ Ε15βἴλη6 βί μι} οἵ σορ  οβιββίιμθ 6 Αβοθιῖοῖὶβ ’Ὸὸ- ΤΟΕΝ 

«αθίιβ εϑί. Ὑευθὰ ᾿ἰρϑίτια πρὸς ϑαηΐ : ἀνεγνώσθη τοῦ ἐν ἁγίοις Βασιλείου ἐπισχόπου Καισαρείας Καπ- Ρινοι. ε. 

παδοχίας τὰ λεγόμενα Ἀσχητιχὰ, ἐν δυσὶ λόγοις. Χρήσιμον μὲν τὸ βιδλίον, εἴπερ τι: ἄλλο. Πορίπιιις 423. ἴδε: 
ϑαποίϊ ΒακίΠὶ ορίδοορὶ ΟιΘραγο σαρραάοοίω, ψιῖὶ υοσαπίιγ, «1 ςοοἴϊοοτιπι ἰἰὐτὸς ἄτπιος. Πος αἰι- 

ἔσπι υοἴππιθη,, δὶ φαοε αἰζιεῖ, τι 65:. Ῥοβίψαδηιν ἀπιΐθν ἀπογιιὴν Πουιτὴ ΠΠΡΡΟυιιι π{ΠΠ|Π{αΐθιι, 

5ι1ᾶν ἰζαΐθιμ, 5.1}π1} δἰ ρογβρὶ οι αΐθη σοιηιηθι αν, ἴῃ ᾿Ι54110 ΘΟ ΠΕ ΠΘΙῚ ΠΟ νὰ 5 (1805 Έ10 68 
εἴ ΤΕΒΡομβίοπαβ, {85 6 βοτὰ Βουρίαγα ἀδϑιμτο5 οββθηΐ, [αἰθίτιν αι ϑοβι]Ο θτ15 1 Ὀυι5 11 ΘΙ Ρ]}1ὰ - 
5605 ΔΙ ἀΒρου οὶ : 564 Ζαϊὰ δι ρ μαβθος ποιῖμδ ἰη {616 χ θυ, ὃχ ἔρβῖτι5 υῈυ015 ΘΟΘΏΟΒΟΙ ΨΊΧ Ροίεϑί. 
Ελτ πὸ 415, ῥγῸ Βαβι} Αϑοδιϊοὶς ΔΙ Ιφαϊ αἰ πα σα μθ 5, δυυαγθί, [8 Π} ἀἰϊδιϊποίθ Αβοθίϊοα 11} ἐ6- 

ΒΟΥ Ρ1Γ, ταῦ πιο, Ὠἶδὶ ν 6] 10, Θυγᾶ τ ροβϑιί. ϑ1ς οὐρῸ ρουβθααϊζαν : οὖχ ἐν τοῖς δυσὶ δὲ λόγοις τὸ ἐμφατιχὸν Πῤιὰ. 
ἐπιτρέχε". Αὐτίχα ὃ πρῶτος οὐδὲν ἐπιδείκνυσι τοιοῦτον, πλὴν ἅπαξ που τῇ ἀποσιωπήσει τὸ δύσφημον οἰκονομῶν. 



ΧΧΧΥΙ ΡΆΞΡΕΒΑΤΙΟ, 

ἸΙΣπεὶ τά γε ἄλλα πολὺς μέν ἐστι τὸ ἀσφαλὲς, ἴσος δὲ τὸ χαθαρὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐκρινές " διὰ μέντοι τῶν δύο αὐτῷ 

διήχει τὸ ἁπλούστερον χαὶ καθωμιλημένον τῶν τε λέξεων χαὶ τῆς συνθήχης, πρὸς τὴν τῶν πολλῶν ἀχοὴν 

διατυπούμενόν τε καὶ ταπεινούμενον, καὶ μόνης τῆς τῶν ἀκροατῶν σωτηρίας χαταστοχαζόμενον. Ὁ μὲν οὖν 

πρῶτος αὐτῷ λόγος διεξέρχεται, τίς ἢ αἰτία χαὶ ὃ κίνδυνος τῆς τοσαύτης τῶν ᾿χχλησιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἑχάστου πρὸς τὸν ἕτερον διαφωνίας τε χαὶ διαστάσεως. Δεύτερον, ὅτι πάσης ἐντολῆς Θεοῦ παράδασις σφο- 

δρῶς χαὶ φοδερῶς ἐχδικεῖται - χαὶ ἣ ἀπόδειξις ἐκ τῶν Γραφῶν τρίτον, περὶ τῆς εὐσεδοῦς πίστεως ἡμῶν, 

ἦτοι τῆς εἰς τὴν ὑπεραγίαν 'Τριάδα καθαρδς ἡμῶν χαὶ εἰλιχρινοῦς δμολογίας. Ὁ δεύτερος οἷον χαραχτῆρα 

Χριστιανοῦ χεφαλαιώδη χαὶ σύντομον παρατίθεται" χαὶ χαραχτῆρα πάλιν παραπλήσιον τῶν προεστώτων 

τοῦ λόγου. [Εἶτα οἷον ὅρους τινὰς ἀσχητιχοὺς, ὡς ἐν ἐρωτήσει χαὶ ἀποκρίσει προηγουμένους, ἐχτίθεται τὸν 

ἀριθμὸν πεντήχοντα [πέντε 71: χαὶ πάλιν συντοικώτερον ἑτέρους ὅρους τιγ΄. {πὶ Πιὶς ἑαπιθη, ἀμοὗτις {ἰὐτὶς 

ποτὶ 5606. αεἰ ὀπιρ]ιαϑίηι γθοι γε τ. διαιηι 6 ηζηι ρΥ )λ1ι5. ἐϊδ ον πλεῖ] ρτ 56 [εγὶ [αἴὸ, γυϊοὶ χιιοεῖ 56- 

χιοὶ αἰϊοιινὶ ρον γϑιϊοοπίΐάπι πυαζΐιην οὐ θῖν ἀνογῦίαί. αμην αα εἰθίογα ἡιιος αἰἰἰπεῖ, ὐαϊάο ἱνὶ δ5ὶ 

ἤγπεῖις, οἱ Θήτιθ ριιι5 αἰφιι εἰϊϊοϊ τι5 : ρογί τι εἰπιο 5 ἰιοσοθ {ἰῦτο5 εἰδοιιγγὶ  οἰηυρίτοῖοι φιάαηι οἱ 

ΡδΡ [αὐ ἰανὶς σευ! (Ὁ ΘΟ ροσίιῖο, «ὦ τοὶ ατισὸς οοπηραγαία αὐ εἰθηιΐδδα, οἰ αεἰ ξοἰαπι ἀδηνμηι 

α«μαϊιοριιηι 5αἰπίθηι ἱπιίοπία. Γοἐέτιτ' ρυϊηλιι5 Θμ5 σοπίϊηθὶ : {τι οἱ. σάτα, “ιατεπη 16 ρογϊοπεζιτη, 

μα ιϑηιοιϊὶ οι ᾿ οἰ οςίανιση, 1)6ῖ, {{ν αὐπι στείογατηι ἰλο ἠλττειατην, {τι {61} ἴρ 505. εἰἰδδοηδίοτις αἰηιι εἰϊδοὶ- 

εἰϊϊ. 1)εἰπιείο, φιιοι ομπανῖς ρΓιΡοοριίϊ εἰἰυϊηὶ {γα ΣΟ δ5510 φοϊιδιπ θη 7) ἐὸ (ογτὶ τ {61 Ῥιιηίία", Ἰάφεθ 

ὁ δογιὶ μεῖς δαοτῖς εἰθηιοπ5ίναίμηι. ΖεΡίϊο, δ {6 ποκίγα οαἰἠοίϊοα, οἰνο ἐδ μισὰ ποςίγα δὲ ϑἔτι- 

δονα ΘΟ 5 5ἰονι δαμοι δοίην Τεϊπαἰὶς. Πιἰΐ ιν Ὁ ὉΓῸ δθοιιιι5, Οιτὶ ἐϊαπὶ Πιοηετιῖς φα πάσηι υϑῖ- 

εἰ ἀἰοδογρεϊοπόιι ρ61" δι ηνα οαρίία ὑνενίζον 6 ργοροπὶβ : οἰπεϊ θη τι6 ταϑιίπι «ἰδεοτὶρ τἰοηθγη, 

δονμη1, αὶ ἀοοοπο ναποοῖίο ργω [θο διετπῖ. 7) οἰ χιιαςὶ τοσιίας χιιαςίατη ἀϑοθίϊοας, ἱπίΓΓῸ- 

φαπάο αὐ γοδροπεῖο ργοροσίτας ὀαρολῖί, παι 6γῸ ἡπἰπημαςφίπεα “τϊπήτιθ : ἰξογιιηιή τι ὑγθνίοτος αἰϊας 

ἐρδοοπίας τρθάθεῖηι. Ἰονίαϑϑθ ᾿ς ράθ]ο Ἰοπρίονα ἰ α θιι5. νἹ Δ ουὶ ροίουιις : 8664 ᾿ίὰ δὰ σθὴὶ 

[αοια τ, τα οα ᾿πτοστα ΘΧβουιθοῦο πὴ οἰ πουῖ. ΜΙΌΠ ΘΟ {πια51 Ῥυ Θυ 5.5 116. 5ΠΒΡΙ ΘΑ, ΨΟΟΘΘΙΝ 
πέντε 46] ημ λπΠ} 6556 1 συτθοῖβ. ΘαϑρΊοα Παἢ Πίρο οαπιδα οϑί, {πο4 θὰ νὸχ ἀπ ]ιῖ5 ποῖ ἢ ἴῃ να]ρα- 

{5 σοι ρυ πο αΐαν : αὶ απο αὶ [ἄθο νι άθηίαν 11, τὰν που θη" 411 ἰοροσυθηΐ γοοθηι πέντε 
ἴῃ νϑίθυ 15 ΠΠ0.15 ἄθοβθο. Νοο 14 σα! αατ παΐγιιτα γι ουὶ ἀοθοῖ, οατν Πα θαιιο ἴῃ Δ η τ {τ15 ἢ} 018 
ποι ᾿ἄθην οὐηηΐ πο ΤΘρ ]α Ἴμ} Ππα ΠΟ Υ115 ἀπ ποθι : σαοα ᾿ηκ6 Τἀοἴπιπ αὐ !γαμῖ", φιιοα ΠΡ αν 
αἰϊφιιαπο αὐ ὁχ τηὰ ἤππᾶ5, ἀπ ὁχ ἀπάθις πθαὴὶ οἤδοθυιης. Νὸς ρυίουθα πα 5:]θη 10 {τι εἰ 

Θτορ. Νὰκν (Πανὶ σιιο Βα51]}1ο βουῖρϑις Οσδρουῖι5 Ναζίληζθπιι5. 1}π|5 ἀπ θην νουθὰ διιπΐ Περὸ : παρθενοχομίαι, 
ἡπονν νομοθεσίαι μοναστῶν ἔγγραφοι τε καὶ ἄγραφοι, οὐ θ᾽ πτεηι οι ατιε αταιτη. 5 πιαΠπίτιι, τα οπιας ἰσατιίηι [ΘΒ 

ἐπιδιΠεἰτοτιθς, ρατιΐηι σον ῖρίο, ρατίϊην ὑθο 6 ἐνααίί. Ῥοβθθηΐ εἴ τα α]τᾷ ἅ}1ἃ δἰ τουιμῖι βου ρίονι τὸ - 

ἐθαιϊονίι (οϑιϊπηοῃἷα το ΘΟΙ ΘΙ : 564, τ ἰοηρῖον νά θαι, σα ρουβθάθθο. γθαβ βαπθ ροϑβί τοί τ6- 
διπποηἶα, Ορ᾿ αἰ ομθ θα ἢ}, {πᾶ Αϑοθιϊοουαιη Βαβι πιὰ ἀοίονθηι ἔλοἰΓ, ᾿τὰ ΠΡ μλ] 6 Υ᾽ ΘΟ ΓΟ Ὸ γΑυῚ, ταῦ 

ΒΘ ΡΊοἸΟὨὶ πῈ}}π18 Ἰοοῖι5 ΒΕ ΠΟ ΒΙ Ὁ : 561 56ο115 οϑί. θσοο δηϊην {101 ΘΟΖΟΙΊΘΗ1Ι5 ΓΘ}, πα γ᾽ Θ θῖν, 
βόσζοιν, 11}. : τς οὐ Ὅ(Σ τς - .1.: 3 ῃ ΥῚ ᾿ , 
3. ὡρ: ΤΉ ΠΟΠΑΙ ἘΣ ον ἰβθ μιᾶι] ἴῃ ἰποθνίο ῬομΪι. Βοῖθὶς αὐ θη} ἰοὺ μῖο60 : Ἀρμενίοις δὲ καὶ Παφλαγόσι, 

χαὶ τοῖς πρὸς τὸν Πόντον οἰχοῦσι, λέγεται Κὐστάθιος ὃ τὴν ἐν Σεδαστία τῆς ᾿Αρμενίας ἐχχλησίαν ἐπι- 

τροπεύσας, μοναχικῆς πολιτείας ἄρξαι, καὶ τῆς ἐν ταύτῃ σπουδαίας ἀγωγῆς, ἐδεσμάτων τε ὧν “ρὴ μετέχειν 

χαὶ ἀπέχεσθαι, καὶ ἐσθῆτος τῇ δεῖ χεχρῆσθαι, καὶ ἐθῶν χαὶ πολιτείας ἀχριδοῦς εἰσηγητὴν γενόμενον " ὡς 

χαὶ τὴν ἐπιγεγραμμένην Βασιλείου τοῦ Καππαδόχου ἀσχητιχὴν βίόλον ἰσχυρίζεσθαί τινας αὐτοῦ γραφὴν 

εἶναι. “ριι «1» πιοϑηῖος Ὁ γῸ οἱ Ῥαρ]αρβονὶας εἰ «ὐοοίας Ροπιὶ, Ειιδίαιλῖιι5, δονασιί ἵπ Ττηιθπῖα 

ὀρίδοοριι, πιομιαςίϊοι σομ ΡΟ σα" ΟΥῖδ αἰ οΣ {π556 «ἰϊοί(ιτ : οἰ ἰδ ατοίϊοτὶς υἷα αἰδοὶρίϊια, ἐδ 

χχχσι. εἰδὲς αιιΐδιις εετιάπιι, ἀτιι ἃ ψείνιις αὐςεἰπογιείιεην ὁ55θῖ : ὁ νεϑϑίνιι5 φεῖδι τἰὶ ορογίογοί, εἶθ πιο-- 

τίϑιις ἀοιίψιο οἰ Θααοία οἱνοηεὶ ταίϊοτιο ργφοορία ἐν ακιαϊς56, ἀἀ60 τι φιϊάαμηι αὐττιθπὶ {ἰϑτιίη 

ἽἹ Ξοοίϊοιιν, ηιιὶ Β αϑἰὶ Οαρρα(οοῖς τιοηιὶπο πον ὑχιιιγ, αὖ δ οοπιϑογίρίιν {μϊ5 56. Πὶς ΝΙΓΘΡΠΟΥῚ 

γοῦθα βου! θονδ, α1}}}}, ταῦ ΟΡΊ ΠΟΥ", ΟΡ 5 Θϑῦ : ΠΟΘΙ 6 58 {15 δε γ θα ἰ ΟΠ 115 Οἴπη ΘΟΖΟΙΊΘΏΟ 
ΝΊσορΙ Πην. φΟὨΒΘΗΓν 6). αἶδὶ {πο ηο ἰοοο ἀἰοας ΠΠλυτιτς Βα51}Π1 ἀβοθιϊοα αι ἃ Ὠλ1{{15. ᾿δπιβίαί ϊο ϑεβθαβίθμο 

3 ἤπμ τὐὐθῖ. Ῥιωιουθαηιιθ πη} Πθ ΠΟ οΓΘ ἄθθοῖ απιοίουϊἰα5. ΝΊΟΘΡοΥνὶ, οαπὶ Ραμ. οοηβίθι 6Ἶ15 
30. ΒΟΥ 4π16 πα] ἴπατ Ορ᾽ μα] Ομ Θὰ. 5010 ϑοζομιθηὶ ἰθϑιϊ ἢ ]0 {πιῖ556. ᾿μπϊχαμι. ΝοααΘ. δαὶῃι ἃ Ἶτι5 

1 }Ππι5. ΒΟΥ ΡΟΣ ἀπε ατι5 (416 Τα! αατι 6 ΤΠ πιβίαι πο παυγανὶς. Οτανὸ 5ὶ {πιὰ οα]ρὰ οϑῖ, θὰ γα π5- 



ΡΕΖΣΕΑΤΙΟ." ΧΧΧΥΤΙ 

[οὐθηα οβὲ ἰοία ἴῃ ϑοζοιηθηιι, 41 οὐ θυ ῖβ, Ζαὶ (6. Αϑοθίϊοὶβ ἀα]ιἰανιμί, Ῥυωϊνι. 

98. Παοίδμτιβ ἀμ αονιιν ΟΡ᾿ αΪΟ ἢ 65. γΘΕ] λλτ15. τ ἤαης (6. ΓΘΟΘΠ ΙΟυτμιιι 56 ΠΓΘ 115. τ ] ἰσιαταιιι 

δδῦ τι ἀἰοαιιβ. Αμηθίρσιια γ 6.1 ροβδαμῖ, {υιθ τποχ ΚΘ] νητ15, ΘοΖοι θη ψου]}}α ; ΟΡ Ἰάσιιο 

ταϊσαι νἰἀθεὶ πο ἄοροῖ, 5ἱ ον α1ὶ Πουλΐ 65. ποϑίυ 5 (ρου θτι5. γανα5 ἴῃ Ῥανί65 αἰἰδίγαοι! διλιτ. 

Επτ γϑῖος τὶ νἱάθυα οαἰνὶϑ Ποῖ ὁ 4πθηι πιο ὀχ βουῖρβὶ Ιοοο, ο αβηιοα! γΘυ}}15. πιὰ. οϑί Βοζομιο- 

πῈ15, τὶ ἀα]δίταμν 510 πΐσαι Αβοθίϊοα οπγηΐα, {1180 [θα 5}}}1 ΠοιΏ]ηΘ ΟἸνοπτγο θαπίν, 1 βΈ Πα 1 

6556 ἀἰοσουθαίι" ἃ Φαϊθιιβάδῃν, ἀπὰς δουαν ἀπηίαχαί μαν5. ἁἰϊαιια δι θη Τδπιβίαιἴο, τυ] τιουθίιιι. 

Ηΐης ἰρίσαν. νιάἀοίαν ἴαούτιμι, τὰς ΑΔ αἰϊίον Βοζοιποιὶ Ἰοοιιπ μι θυ γοίαι 1, ̓ς αν ]ὰ5. ΒΘ ῃ οι αἰὰ5 

ἀἰδοοββουϊηῖ. βου! θίι5. Αβοθίϊοα ομπῖα ποἢ οἰ βοῖι"8 τορι ϊαί, 564 οασπὶ πιάνο με βίας. 1 Ἰθίταν 

Ἰοσιιίίυιν : “4}πἰογεῖτις Ῥοσϑονίνι5, ὦ ὁδετα, οἱάϊε  ἀροπῖϊ ἀεἰν ογ δες δ ΞΟ Θτιτηι εἰἰδρε αἰἱοπιθηι ἐπι- ϑοαλι. ἴοσι. 

γπιΐογοπι 6556, φιίαιι χα ᾿Ασχητικὰ Βακίίϊο ροϑοῖῖ υἱπάϊοαγο. Παηιις αἰΐα οἷα ἱπβγθϑϑιι5, Οι- ἤοοιτι 

δίοδος σοπιρθπεϊϊο δαρίϊοαΐα5, εἶν Πθραίας ὕγθνίον δα, ἱπίοτ «Γ5οοιἰοα τι γα (5. }αοίϊίο δα αἰι- 

οἰογίίαίο ϑοξοηιοπὶ κει, ΠΕ δέαιμῖο ἰγὶ νει. ϑοα θαίίοπι ταϊίομιθ, εἰ φιίάφιη πιτεἶίο τοις, 

«“15οοιΐοα οπιπίᾳ Ζειιδίαιῖο αὐἰδογίροδοοί, ψαπεαοηιίάοπι δ οτοηιότιῖι ποτὶ σροοίαιίηι ἐἰατιιτι, χιί-- 

ϑἐϊομιίηι, 5θῖ τοῦ ἀχητικοῦ ἱπι ΘόποΓ 6 πιθηιίγϊξ, Οὐ] 5. βθα θη α ῬΟββον Ἰητιηι {τ||556 αἱΐ οι! οία8, 

Θᾶμι δ᾽ αϑάθη βοοϊθία 5 θυ ια  {ἰϑβίτητιβ υἱν ΒΘ]]αυ ἸΏ τι5. ΔΙ ] Θχτιβ ἐρθ] ροΐοϑί. 516 Θημ ΒΟ} 110 : 

7ὰ (ον ἰο ἰοπιο διέ Οπωσίϊονθ5 οοπιροπεϊῖο ἐαρίϊοαία, ιια ποτὶ διιπῖ ἐπα ιταί. «.. ΠΤ Ἰθίι [αι Βο. ἀε 

δἰοΥἽ εἰαπιτανο ἰτιαἀϊ οτος, φὰς Βασι ϊιιις ἀογίζον εἰο τι  ἰπ {ἰῦνο ἐἰὸ δρίγίιιι σαπιοίο, οαρίς. 27, ϑοπΒΉΕοΩ: 
Πίοπι χιιαϑῖ. ἀ οἱ 393 υἱάφιμν τοἰζοτο δ πιθεϊο εἰς οτίπιθπ. ρεσοαιὶ ποτ αἰϊς εἰ υοηϊαϊϊς : ιιοί σον 6 

βαποίο δας ίο τοϊνεΐ ποτὶ ροίοςι. ΔΙ αὐονὰ ἀιιϑιι5. Ομ] 6 ἰ51τι5, ἤθη Ὀγθονίουθ5 τη οο, 564 ἸοπρΊΟΓα5 

οίϊαμι Πὰ οσι]α5. Βαβι ϊο ἃ] ααϊοαῖ, μυρίοι Ιου] α. δὰ 1106 }105. ἀὁ δπάϊοϊο 1)}6ὶ, οἱ ἐς ΕἸ46. Ῥοβι- 
ἀιιαμα δαΐλ ᾿πποι] να Ἰτυχ οὐ] αι αι άπ ῬνῸ πονὰ 6 ἀτιο τι5 ΠΠ|0015. γθίθυ θτι5. ναἱρανοναῖ, Πᾶθο 
Βα} απχὶς ἴῃ ϑιὸ ΒΑβ ΠΟ υθοθηβιίο : Δοσι ροιεῖξ ατιοίογ" σα ῖο «Ἵ σοοίϊοα εἰ Ετλΐοα οἰανίεις οἴ - Τοπν 5. Ὁ. 
πιθαγ6, πιθηί θην σιίαηι αὸ ργοροσίίπι ἀθοϊαγαι ; χιιοείψιιθ ἱΐα οπιπθπι ρον ἱτιεῖδ ἐγ ατι στ 65 5Ἰ ΟΠ θη ΠΑ 
τεοἰ σοί τι", πιιἐαπιφιιο ὑδἷ ἱππογατ δ οιισαιίοτιοπι ααπεϊ{{, χτία εἰοἰἰοίμτα {αἰ σϑπίαϊο, αἰϊαηιιθ 

ποτὶ σαἰϊς 6 γτορμῖα ἐοοϊ οἰ αδίίοω, 5μεἰς ἰοοὶς ποίαπάα, Ετιδιί αἰ ιίιιην 56. ϑειναϑίθταίν ροίίι5 ρῥγοαϊῇ, 

4ιαπι Βασι μην Οσαγιοιιδθιπ Σ ιιοί ἰαηῖοτι τεϊλεῖζ [ἀτιϑῖς ἰἰϑγο5 (ὐοτοεἰ ετοπιιτηι, ἡ ψιϊα ϑοιεῖι6- 
{π|5 Οὐ τα πειιγοί, ἐπὶ ιῖϑιις Β δῖ ζξιι5 μιρπεη το ἀϑοθίατιιην σϑπιις Ζαϑίζίατιο Ὁεγ6 δορὶ ντπι αο ΟἸιῖ- 

δέΐαπιο, οἱ σι  αιῖπι ἱπιδέλεί!. (αοὰ ἰὸ αἷΐ ἀοουἸββιμλτιβ νυ ΟΟμ])6 ἤδιτι5, ἴῃ τπᾶριια 11ὰ Αβοθυϊοουιιι 

Ῥανία 1ὐπιβιαι μίπαι ϑεθαβίθτιια. Ῥοίίτι5. ρυοά!, «πα τὴ αβ τα (οβα ΊΘΏβθ ἢ}, 1(ἰ 8015. πιο οϑίθ 
ἀἰοίαιη οί : 56 ἴῃ ϑι115. ποίϊβ ΠΟ ΓΔΙῸ ἀϑϑογουαῃίοι ΡυΟ παι ηἰἰαΐ Ῥυςροἰ μιᾶι ΠΠτ ΑΘΟΘΕΙΟΟΥ 1} 
Ῥάγίοιη. Ἐπϑίαι εἰ 6556, ποῖ ΒΆ51Π11 ; ἴῃ Θοα6 ῬΥΌ θάμ (0 τα] τιι5 6ϑέ, ργορομπιοάιμν. πος ππηΐοῸ 
ἀυραμιθηίο τιϑ5, {αοα ἴῃ αἰνίβαιιο ΠἈΘρ}15 πθεοῖο «πα τα} 115 βου υ {15 Ἰμϑρογραίαν. Τνπά1- 
ἀἰϑδι αὶ γὶνὶ Πιιοδοιι8, Ναία! 5 ΑἸοχαπάθν, ΤΠ] θομεἶτι5, Τπιἀονίοιιβ ΤΡ μτι5. οἵ παι {1 4111, 4105 

ΤΘΟΘΏΒΘΙΟ Ὠἰπ}ῖ8 ἰοη σαι οϑβϑί, Αϑοθίϊοα οὐμμϊα 4 51}10 {Ἰ πτιπί, νἀ 6] 16 ῖ ῬΥΙΟΥΘ5 {65 Πδοίδίμ5, 

ΜΜοναῖϊα, ᾿ 06 1105 ἀς {πιάϊοῖο Πεὶ εὐ ἀθ ΕἸἀδ, αὐνάβαιιθ νορα]α5 αἴχιιο πο η αϑι1οὰ5 ΟΟΠβ( [ἘΠῚ ΟΠ65. 
1)6 Ἐριυμι 115, ἀθααο ἀπαθτι5. πιο Ὀναι απο }15,. απιᾶ5 πος ἴα Ῥυ οι ΟΟι] ΟΠ 5᾽τι5 δά τ 1, 510 

Ἰοοο ἀἰβραϊαθίμνιβ. Εχ αὶ θτι5. Ομ Ἰ 115. ν᾽ θγθ ἰοθὲ αιιβι 0} 6} 4πι85 ἄἀθ Αϑοοίῖοῖὶς παθϑίαν, 

τα Εἰ ρ] Ἰσθι 6556, θα μ ἀθιηπι8 γα] ἱπινϊοαίαμ. Οὐιαγο, τ ΟΡ π6. Τθι} ΡΘι 50. 58{15. (Ἰ ΠῚ ΟΊ] οι 
ἀταοίθιμτιβ, ἄπιπο Ραν στρ τιπι ἴῃ πον πὶ ρᾶν 65 αἰν  ἀθιλβ : Ζιιανααινι ἴη Ῥυΐπια ῬυΌ γα ΘΠ Δ] - 

τῆτιν", ῬΙΟν᾽Ο5 {γ65 ἰγδοίδίτιβ δα Βαβι! πι Ρουθ : ἴῃ βθοιιη8, τϑοίο 56 106, 4 τὰῦ 106 }105. (ὁ 

Ἰπάϊοῖο ἃς 46 ΕἾ46, ᾿ϊὰ ΔΙοναἸϊα Βα5}}10 Δ ἀβουιθυιηί : ἴῃ (θυ τ], ΠΟ ΘΕΓΔΕ ΜΠ}, “πὶ [ἢ ΒΡΌΥΊΟΥΙ1}} 

ΠΙΙΠΙΘΙῸ τ ροποί Ὀγον 65 ἄτιοβ [106 }105, {α] ροϑί Νουα] 1α Ἰοοαιὶ βυι : ἴῃ αιανία, πενα γα] 4η6 Τλο- 

Θα!ανιιμ, ἴατη ὈΡΘνἸΟυ τι} «πὰ πὶ ἸΟΠ δ ΊΟΥΊμ}.. πιμτλ Θὲ Θυμμ 6} ἁτιοίο 61} 6886 : ἴῃ. «αἰηία, χχτγαι. 

τγαβατιο Τιθραϊαβ οἱ (οηβ 0168 το Πἀϑ{1085 ται] οἵ οἰ ἄθιι ἀιιοῖονὶ {111 ΠΟ ἀοΠθοΓ : ἴῃ βοχία, 
βᾶπ οἵ γα ἡ ἰοᾶν, {ιὶ Βαβι Ππαπὶ ἀπο ουθιι ἔοι! πϊναυιπηαιι Β Θρ᾿Ή]ασιμι : ἴῃ βθρίϊμηα οη- 
δἰὐζαιίομ 5 τποπαβίϊοαβ. Επιϑίαι!ἶο ϑε θαβίθμο δ} αἀἸοανὶ ρό5856 : ἴῃ οοίανα, ᾿ΠΡΙΓλϊὰ ᾿ἢ ΒΡῈ 115 Ρομὶ 

ὁρουίονο : ἴῃ ποηᾶ, ἐτιὰ5 Πποὰ να πα ποι]α5, 415 Ῥ1Ὸ πον 5. (Ομ ἴβἰιι5 ἀϊνα! σαν, ἀἰρμα5. μοὶ 

6586, 4πι85 Ἰμίον ΒΑ5}}}} Ορογα πιμηογθηταν. 



ΝΥ ΧΥ ΤΙ ΡΑΖΕΑΆΤΙΟ, 

δ. ΧΙ. ῥαῖς ργίνα,. ἐδ μεν ϊς (γίντις ᾿γαοίαι τις ἀφοοίϊοϊς. 

29. Ῥιῶν!ὶ Πὲ {65 ἰγδοίαίιι5, 41 ἰπςον ἀϑοθιϊοα γϑοθηβθηζαν», ἢ ΟἸΏΗἾθιι5. {10 015, (ἅπὶ σ α]ραι 5 
«απ γϑίθυ θι5, ΠΟ θη [4 511} ρυίουα πε, ΠΙᾺ θη, ἢἰβὶ [ογτ ϑου]δίιιηι Ἔχ ορίαβ, ἃ πϑιηΐηθ, φαοά 

5οῖαμη, Τουοοαπίπη ἴῃ ἀπ θέπιιη. Οοιη θΘἤβιτι5, 411 οροιου αι. ΟρΡ᾿ πα} ᾿Αϑοθιϊοουιαηι Ραγίθιη ΡΙῸ 
ΒΡ. 115. Πα, τἀ μλθη εἴ ᾿ρ56 4ποάπ6 ρυν ασιιηι Παυτμι Πποι Ὀγα Ἰοπτιη [θα 5. ΠΠπιπ ἀποίογθιη [α- 
ἐγ ποθὴ ἀπ αν. Ῥν ητ5 ατιίθη} τας αία5 δῖος ἐμβου ταν, Ῥγνία ἐπιδεϊ{ϊ0 ἀςοειίοα : σθοαπ- 

εἶα, ϑόγηιο ἀϑοοίϊοιι5, οἱ θα ]ιογίαἰϊο 6 τοπιιτιἐατίοτι σιδοιεϊ, εἰ ἐδ ρεγ[δοίίοπο ορίτι ἐμαὶ: (ον τἶτι5, 

ϑΈΓπιο «εἰ ἀϑοθίϊοα εἰϊδοίρίτια, “ιιοηιοίο πιογιαοἼιτει ογτιατὶ ορογίοαὶ. Τ,Θ οὶ οἱ γϑθρὶ μὰ5 Ἰποιθνα- 

τἰυ που] α5, τὰ ΦαΊιι5. 11} ομπμΐπο ἰη νηὶ, αιοα ᾿πἀἸρ παι δϑϑδὺ πΟϑίΤῸ βάβι}1ο. Ομηηϊα 5115 δο- 

σοι Π]οαία 5ιιηΐ δα 6}115 5] πι, ἃ 6} 115. βου] θΘμἰ γαϊοπθηι, αὐ ο᾽π5 ἱποἴθιη.. δὶ παῖ Πὶ 

1106 }}1 δ] οαιιθητῖα ᾿μ ον Ἰο 65 ϑιιηΐ ραπορυ ῖοῖβ ά5 ΠῚ οναιτομ ]τι5, ἀὰΐ᾿ δ] βάθη ΡΠ ΘΕ 5. 5Ου]ρεῖβ: 

1Δ 161} 5] {015 608 αἰτθηῖο ἰδραῖ, βίατιι, ορίπου, Ῥον τἰ ἀΠΠουι τι5 ππαρ Ἰ5ῖἸ τπαππι αὶ ἀρ ποβοοί. ΝΠ 

11} τὰ γ υθ 15, 1Π}} ἴῃ βοπί θη τ115, 181} ἰὼ ρουϊοάονγιι ςοπδισποίοπο ᾿πγθηϊζαι, Ζαοα ΠΟΙ πθι 
50. ΘΠ] Ῥον Εἰββι λα ἀοάθοραι, Ῥιφίονοα ὁχ πάσῖιμῖ πο θνατοσιιαι ᾿δοϊίομ δ οοπβίαϊ, ἀπο ΓΟ ΘΙ 

βᾶογυα5. ΒΟΡΙΡίΓὰ5 δἴ Ορίϊμι οα}τ11556,. οἵ ἀρ ἰββί μη οἰΐαβϑ : 41ιὰ5 Φοίθ5 «πιοἀαμηιηοάο Βα51Π| ρτο- 

ῬΥΪὰ5 6558 Ποίμ! οι. "δὸς 416 11Π15 {ὙἸ} 15. Ορτιβ 15 ππΐνθυβο ἀἸοία δἰηῦ : πη 46 βοοιηάο Ρθο- 
Ἰϊατο φαϊ αι ἰπς πιθάϊαμνι ρυοίονα μι. ΑΒ πα ἀν ονεὶ ἰρίταν νου πληροφορεῖσθαι Ὀ5 ἴῃ 60, ΦΆΘΙΝ 
Ἰηοεϊο αἰχὶ, ΠΠ|06}10 1{ὰ τπιβιι ραν, αὶ Ῥουϑιιαβιοποιι Φαδι αι 5ιραϊβοθι. [τὰ Θαΐμη ἀπὸ ἰοοο βογὶς 

Τ 2.».10ή Ῥίπη αϑΐ, ἡνίκα δὲ τῶν προσόντων σοὶ πραγμάτων ποιῇ τὴν ἀπόθεσιν, ἔσο ἀχαμπὴς, προπέμπειν αὐτὰ εἰς 

"" οὐρανοὺς πληροφορούμενος. ζνὶ ϑ6ΓῸ ΤῸ 5 {τ αἰ [6 ρογ{ϊτιοτιΐ ογοϊἰφιιογὶς, δϑίο ἱτι 6 ἰϑὶϊς οἱ δοτιδίαπϑ, 

ΠΡ 6πι.Ρ. ΘΓ 16 σοίας δα5 ργτοπι [676 (6 ἐπι σιδίπεηῖ. Τὼ αἰΐογο, πος πιοάο, αὐτὸ τοῦτο σχάνδαλον εἶναι πληρο- 

ὅ7ε δε φορούμενος, οπιπῖπο {{ὐὶ ρογσαίθας ἰαΐρδιιηι τοατιἀαζιηι 6556. Βαβι τπ5 απιίθιη πος Ἰάθιι γι υπιι 
1.6 τ 38 ἢος 'ρ80 5θηϑιι 5256 τιϑιιγραΐ, [πη διΐαι οι [τς ΙΘρῸ ἴῃ δοάθιι 1Π0 ορίβοι]ο, πολλοὺς γὰρ ἐγὼ 

τ, Δοδ.. ἃ - 

πάθεσι κρατηθέντας εἶδον ἐν ὑγείᾳ γενομένους, ἕνα δὲ ἐκ πάντων λαθροφάγον, ἢ γαστρίμαργον οὐχ εἶδον. Εφο 

δπΐπι οἱαϊ πιεῖ ιο5, αι υἱιὶς τηατιοίραῖϊ τεκἀίογιιτιὶ «εἰ φαταίοηι : 56 δὰ Οπιτγιῖδιι5. τὴδ τἰτυῖίπι φτεῖ- 

εἰθπι, χιιὶ οσοι 6 πιαπεποατοὶ, απὶ σιιοσιις ὁςσοῖ,, ἐπιθηιαίσι υἱάϊ, ΒΑΒΊ Πα αν ἀπ αϊτα τλ]Πὶ νἸάθου. 

Ἐὲ νθνὸ αὶ Βαβι] αι γ 6] ρυϊππουῖθῖι5, αὐ ἀἸοίταν, Ια νς αἰαρουιηῖ, ΡΙῸθ6 βοϊαπί, 14 ὁΧ 6}115 οοπ- 

διαθίαἴηθ. ἀϊοίαι 6556: ΘΟ] πι5. ΤΟὶ ΘΧθι θα αἰψαοί ργοΐουγθ αἰϊθπτι. ΠΟῚ νι  ἀοΡίταν. Τρῖταν 

"ΠΡ. 95. ῬΑ] αλιαηε ΒΟ Χα σΘβ᾽ Π. 11} ΡΥ Π.Ι1ΠῚ Ἰπιουργθίδηβ ΒδβΉ τι5, βῖς βου : εἶδον ἰατροὺς ἐγὼ μὴ πρότερον 
διδόντας τὰ σωτήρια φάρμαχα, πρὶν ἐμέτοις ἀποχενῶσαι τὴν νοσοποιὸν ὕλην, ἣν ἐχ πονηρᾶς διαίτης ἑαυτοῖς 

οἵ ἀχύλαστοι ἐναπέθεντο. 7 1αϊ ἐ80 πιθάϊοος., γιιῖ ποη ρῥτίτς σαπιίαγία τποαϊοαπιεπία ἐγα(ο) απ, ζιιαπι 

τ αίογί πε τη οὐ ἑαπε ροῖ υοπιϊξιιηι εν αοιπαϑδοτιῖ, “τιαπε ἐπι Προ Γαΐ 5 ἐϊὶ δὰ πιαΐο υἱοίτι σἰδὶ ρὲ: 

ἘΙΡΡΙ ΞΟΣα Ρόγογαπί. ἈΠ1Ὸ Ἰοοο 5ϊς Ἰοχιυίταν : καί ποτε εἶδον ἐγὼ βοῦν ἐπὶ φάτνης δαχρύοντα, τοῦ συννόμου αὐτῷ χαὶ 

ι. ἡ. δμοζύγου τελευτήσαντος. Εἰ ἰάθη 650 ἴρεε υἱάϊ αἰϊηιιανιάο ϑονοπι ἐπ ργθοορὶ {ἰἰαοτγηιαπίθηι, ματι 
Χά. πα. 9. (ο Ἴιρὶ 50οἷο πιογί οἰ δὲ ργθγορίο. Βυανϑιιβ ἴῃ πὰς ἰρβὰ ἀπαιι τοχ οἰΐανὶ ογαϊίοηο δὶς βου ρϑιῦ: ἤδη 

δέτινας εἶδον τῶν φιληδόνων, δι’ ὑπερθολὰν ἡδυπαθείας ἐπὶ προφάσει τῆς λύπης πρὸς χραιπάλην χαὶ μέθην 
ἐχτρεπομένους, χαὶ τὸ ἀχρατὲς αὐτῶν ἐχ τῶν τοῦ Σολομῶντος λόγων παραμυθεῖσθαι πειρωμένους, λέγοντος, 
Δότε οἶνον τοῖς ἐν λύπαις. Λοπ [τα ἀμάμπι οἱαὶ ιοράαην σοἰμρίμαγῖος, αιιὶ ἐηιπιοάϊϊΐοο τοϊιρίαιἰς 

«πῖογὸ μοϊθοιὶ, ρῸν ϑρθοῖΐθπι δυροϊϊαπαι γι εἰ αὐ ἐγαριίαηι 5656 οοπνογιογπί, θὲ αἰ εὑτιθίαίοπι; 
Ῥίου3 1.6, 5 ἀπι{{6 ΘΟΠαΤ ΘΙ ἔμ θα οιέσα 6 ἐπε θη ροΓ ατείΐαι σϑν δὶς ϑαϊοηιοτιῖς, φαὶ αἰΐ, Τ)αῖα νίμαιιη 115 αὶ ἴῃ 

«ἰδ τα διαπί. Ἐχϑιηρ τι, 404 τοχ ργοίογαμι, ἃ ΒΡ ΘΙ ΙΟΥΙΌιι5 ΠΟΙ λα] απ ΑΌ 1. Ἐδέ ἀπιΐθην 

Τοπι. 2. 6) αβιηοά!, οἶδα πολλοὺς νηστεύοντας, προσευγομένους, στενάζοντας, πᾶσαν τὴν ἀδάπανον εὐλάδειαν ἐνδειχνυ- 

ἸΠΝΣ δ᾿. μένους, ὀθολὸν δὲ ἕνα μὴ προϊεμένους τοῖς θλιδομένοις. Λονὶ ποτὶ Ράκιοος 6) μτιατιῖο5, οὐ απίες., ἐπροπιῖ- 
δοθπίθϑ, ριίθξαίοηι ΟΠλη ΘΠὶ, “τι 5ἴτιθ ἱπιρθηδα δι γοοτὶ Ροϊοςί, ἐχοοϊενίθς, αἴ τι τιπῖιπι ἡ πίάοπι οὔο- 

χχχτα.. ἑμηὶ ἐβθηὶς οἴ ογθτιίθς. Ῥοϑβίιι ἴῃ τηθάϊαπι δἀ ποθι οἵ α]τὰ Ιοοα » 4αϊθὰ5. οοπβίαγος Θδ 1}, 181} 
αἰχὶ, Ἰοααθηα! [ουηλ!αι Βαβ 1 Π1Ὸ Ῥθυζαδιη [νη] 1 θιλ {τι|ῖ556, 56, τὸ (ται. ἀὔδυγθη, ποΙαὶ. 
6 τἀμῖθιι, 51 ἀιαῖς οἰ πιβηοαὶ ὀχ δι 5 ἀοἸδοίαίιιν", ΟΠ 600 δοίη ἀἸοοπαϊ βΌΠΟΓΟ τιβ1π 6558 Βαβὶ- 



ΡΝΈΡΓΑΊΤΙΟ. ΧΧΧΙΧ 

Ἰλσανν ἰμν θὰ οὐαίϊοι!, 4τιάμι 58 πο ἰβϑιι5. Ῥαΐθι ἴῃ εἰν 85. μα αι : ἰΐθι ἰθρὶ ροίοβί θὰ οὐδίϊο, 

41 Ἰπβου δῖαν, Π]οηιΐϊϊα δα]ιονίαἰονία αὐ σαποίμμι ϑαρίίοπια. Τάροῦ ἀποάαα αἰϊαυϊά 46 τουϊα 

Ἰπου να τιμοῖι]α 510 ΠΠατῖμν αὐ ον. [ἢ δὰ ἰρίταν ττὰ ϑουρίσθπη. ἱπνθαίηιις : περὶ Πατρὸς καὶ γ1οῦ 
χαὶ ἁγίου Πνεύματος μὴ συζητεῖν, ἀλλὰ ἄκτιστον καὶ ὁμοούσιον Τριάδα μετὰ παῤῥησίας λέγειν χαὶ φρονεῖν, 

χαὶ τοῖς ἐπερωτῶσι λέγειν, ὅτι βαπτίζεσθαι δεῖ, ὡς παρελάθομεν" πιστεύειν δὲ, ὡς βεθαπτίσμεθα" δοξάζειν 

δὲ, ὡς πεπιστεύχαμεν. ἴ)ε αίγε οἱ ΕἾο οἐ ϑρινίτι ςφαποίο ποτὶ ορογίοι εἰϊδοορίανο, σοὶ Ττιπίζαΐοπι 

ἐπογθαίαπι δἰ οοπσιενσἐαπιίαίοηι ἰἰϑόγο ργο ! ἐνὶ οἱ σοι ῖγο, αἰ μογοοπίαίογίδιις5. εἴσογο: Ορον οί 

πος ὑαριϊτοτὶ ἔΐα, τὶ ἐσαίτεεπι ἀοοορίπιι ; ἐλ Θά θγὸ απείθηι δἱοιὶ ὑαριϊταιὶ διιγιις; δον οαγ 6 Ὁ ογῸ, 

φιιθηιαεηιοείμηι ογοαἀϊάϊηιι5. Οὐιτοναινι [απ ., ἴῃς Ζιθην πο ἀοοίεῖπα μη 15. οὐ γθηϊαΐ, άπ ἴῃ 

ΤΡ ΘΒ Πταλν πὰρ ασχαι, «αὶ ΤΥ τα ΐθιν σοπβα δα {14 ]6 } 6586 ΒΘ ρου δὲ ουθ αἰ οὐ ἀοοῦῖς. Ῥιῶ- 
τογθασιιο Βαβ᾿Ππι5 δίδει ἴα 110 Π|Π6}}0 ἀβοθιϊοο πο δἰ ̓ θι Ἰουπιίτι5 ϑϑί, ἶδὶ 4αοα σοι ραπάϊο- 
51115 βου 1051, Ποὺ ᾿π0600, οὕτω φρονοῦμεν, χαὶ οὕτω βαπτίζομεν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον͵, 5160 σθηΐπηπιι5, 
δἰοψιθ δαριταηιις ἱτὶ Τ ϊπϊ αἴ σοπ σιν οίαπιϊαϊί. Αἰ σοντα ὁχ Πἰβ σουῖο οοΠ]Πρὶ Ροίοϑί, ποπ ἀπ ᾿θη- 

ἄαι 6585 οι! τοίαηλ., 411 ἀβοθίϊοα ομληϊα Ἐπ αβία! ῖοὸ δ ϑουῖρϑιι. Νά οὐθ! 1] 6 πο οϑί πιϑία- 
ἀππιηι, 4} ΝΜ αοοἀομἰδιχοτιι 4Ἰια5ὶ ἃ οϑισ πλπτι5 Θναῦ, Ὀ γον 65 1{{45, 41πὰ5 γί], Πα οὶ Ῥυο θββϑιοη65 

Θι Ἰβἰ586. Ετθπῖμιν ἰαμί παι ἀθογαΐ, αὐ ΜΙ δοοάοηϊαμ! σσηϑα ϑἰαπεἸα] 6 ἀϊοθυθης Θριυ ταλ} Βα ποίτιμ, 

τιῦ οἰΐδην ᾿π οαπὶ γ θυ ἃ ἰμιρῖα Θνοιπθυθηΐ. Ηϊο απΐθιη. {αν ρμοίοϑί, πὐγιιπὰ βου ρίδ. {πϑυ μι [185 
Του να απ ι] 85, ἀὰ ργοπιιηἰαΐδο, Νά τυ πιβάιι6. ΡΘΗ ΘΕ Ἰηϑι{πίἃ ΠΟ ΠΔΟ]}15. {νὰ 1 1556. 1)α51- 
Ἰϊπαιη, βαρουῖτβ ἐχ Οτορονῖο Ναζίαμζθηο ἀπά ἰν "5. ΕρῸ ἀπΐθιι τϑοϊίαίαβ. [Ἐ|586 Αὐθγου, πθς 

αἰτίου, αἰϑὶ να]Ἂο [}1ου΄, Πα Ἰοαθιιπῖ, τὶ ᾿ρϑὰβ ρᾶι]ο αἰιεπάῖαϑ ἰθρουης. Νά γ6ΡῸ ΤΠ ΟΠ ΔΙ 5011 
1ιῖ5. ὀχ που αι ἱομῖθιι5 αἀουαπΐ, 564 τ] 1665. δϊαιν. [1 τιὰ5. ἱπ θυ [556 ῬΤΌΒα Ὀ]ΠΙβθιααιη ν᾽ ἀθίαν. 
Οὐοα δμΐμι Βα511π|5 αἷῦ ἴπ ρυϊμια Παοα νατιππποι]α., οτασξίοπθηι τιον ἀεὶ 5οἷος οτος δρθοίαγο., οἰπὶ 
πειιῖίονς οἱ ἴρϑι φιιοητιθ αρτιἰ ΟἸιτί σίτίπι πεὶ {ἰτοπι, 1 ἃ πλα 1θ 85 ατιαϑδι, 4υδ δα θϑβθηΐ, ΓΘ ουγὶ 
ῬΟβ58 ἕθηβθο. ἴππὸ ἀπθ τανὶ νἱχ ροίοβί, {απ αἰ οββοηῖ φύσας ΠΟΠΜ]}1, αὶ ται ἸἸΟἢ10 Ἰαμρο- 
ὙΘη 5 οἴιλ 1) Βοοι0 ορυδοιΐο ἴα βογρίαπι δἰ0, μὴ τοίνυν ἀναπέσῃς, ὦ οὗτος, ὃ πρὸς χοινωνίαν 
γυναιχὸς προηρημένος, ὡς ἐπ᾽ ἐξουσίας ἔχων τὸν χόσμον περιδαλέσθαι πλειόνων γάρσ σοι πόνων χαὶ φυλαχῆς 

χρεία πρὸς τὸν τῆς σωτηρίας ἐπιτυχίαν. ΔΛ ἐρίίι εἰ6565 ἐχοίδία5, Ο (μ ηιεὶ οἰορίϑιϊ τιτοτὶς δοοϊοίαίοπι, 

ἡιιασὶ πιιιτιάπεηι απιρίθοιὶ ρόπος 16 οἷ! : παηὶ ριρῖθτι5 ἰα οτιϑιι5 οὐ οἰιδιοαΐα πια]ογὸ {ἰδὲ οριι5 65. ἀεὶ 

οϑιϊποη τι ςαἰπέθηι. 

δ. ΧΙ. Ραγς βϑοιιπάα, εἶδ αἰιοίοτο ἰἰ οἰ ἰονιηὶ 6 Τμάϊοῖο 1) οὶ οἱ 6 Χϊάο, 
ἐϊθηιηιι εἰ οναϊζεη δογίρίογο. 

80. Ῥυών!ὶ 1 ἐνδοίαιαι5, 46 4 ]ι5. ππιης αἰδρυΐαν νηιιβ, ῬΥΟΡΥὶΘ ἀιἱ Αβοθίϊοα πο Ῥϑυτπθι : 
804 ἀπο5 {106 1105, Φουα ἴῃ 0 ἀἰϑβουοθαίαν (6 Τά Ἰοῖο 1)οὶ, ἴῃ ἁ]ίονο 6 ΕἾΔ, δα δὰ ρευιῖ- 

Πτιϊθθα ἀοοοί Ἰοοπρ δ ἰβϑίπνιιβ ἀποίοι: ῬΠοτίτι5. ϑ'6 ἃ πόβοῖο αομπιοᾶο σομεσιῦ, πὶ μοντη. ἰγδοία- 
{ππι οὐ ἴῃ ΤΠ ϊτοηΘ Ῥαν ϑἰθηϑὶ πιτιίτι5 511. Ῥ]ιοίπι5. οπῖπη γα Ἰἀογαΐ ἅτιοβ. ΠῸ5. 1106 1105 501 
τοἰαΐα 1ἴὰ «ἰβροϑιίοβ [πϊ556, αὐ ΠΠ|06 118 46 “πιάϊοῖο Π δὶ ρυφοθάονθί, βθαιιθυθία γ 6 }Ὸ {106 }1π|5 [8 
ΕἸά6 ; σταπὶ ἰαιηθη ἴῃ θα, 4ππαπ αἰχὶ, Εαποπο ἰγαοίαςιι5 (6 ΕἾ 46 ργαοθάαί, ἰγαοίαίτιιβ γοιῸ 46 {π|- 
αἴοῖο 1)εὶ 5ιι  βοαχιιαίτν.. Π}115 αὐαΐθι τοὶ οατιβᾶι ΠῸΠ ἰ αι 6586 Ῥιί0, Ὠἶδὶ αιιοα {ὙΡΟ ΡΆΡΠΙ ἁἰππὰ 
οορ ϊαπΐδ5, ψϑυταμ δὲ ἀπε! τιμὴ ΟΥἸπθην ἱποαπιίδ ρου μηπανιηΐ, Νάμι αἰ ῬΠΟΙΙ αἰαίο, τὰ Ποάϊο- 
416 εἱ ἴῃ γεποία Ἐαἰτοπο δὲ ἴῃ γϑίθυθιι5. ΠΠ|Π0γ15. ῬΥ μντι5. οϑί 1106 }1π|8 46 Διά ϊοῖο Π)εὶ, βθοιιη ἦτι5 

γοιὸ ΠἸΠ6}1π|5 46 ΕἸ 6. Οὐιῖ5 ααίθιι Πιουτιν Οριιβο]ογιιηι ἁιιοίου 5115) [0116 Πα Ἰοαθιῖ, αὶ δὰ ἀ1]1-- 
δθπίον Ιθρονα νοϊοί. Απποίοι", ααϊοιιηζιι6 1116 [αἰς, 4] δὰ οΟπβουρϑὶΐ, βου. Πυἱ 6 γὰ8. ἴᾶπὶ ΝΟΥ] 

4ύδιι Υ εἴθ Τ᾽ ϑϑίαπηθπὶ ορίϊπια πονογαΐ, εἰβαιιο ᾿μἀ αβίν 8 τπαζιταν : ογας Πρ αιο ϑυθθοδο ῬΘΥ Ε1551- 

1.115. : [ἴῃ 6115 ογα ἴθ η 6 οηἰίθι του ίαβ, γανυϊθίαβ, οορίὰ : ἴῃ ἀοοίν μα ἸΠΟΥ απ Οὐαΐ ΒΘΥΘΙῚΙΒ » 584 516 
ἰδιηθη. τοῦ νη 6 }1} βονθυϊ αἰθηὶ ἤθη Θχοθάογοί : μ1}}}} ἀοπῖααο ποῦ πθάτι ἴῃ γ ΘΟ }}}5, ὨΘΩῈ6 ἴῃ 
ΒΘ Π ΘΠ 115, “πιοα ἐπι ρα τιν 511 γἱνῸ οἱ ἤἄσοίο οἱ ριοθο : {πὸ ομλπΐα η05 δ] ἀπιοιιηῖ, τα Βαβι τπππτὶ 
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ΧΙ, ΒΙΈΕΒΑΤΙΟ. 

ουτπ {06 ]]Που τιν σϑύιιιι ραν ἢ 61} Θε56 ογθλπιιβ. ΛΟΟΘαΙ οἰΐαιη, {πο ἢ Πὶκ. ΟΡτιβο αι} 15 ἱπ γος 
πἰαπίαν αξοήδηι ἀἰσθηαὶ ἔνια] α, αὶθει5 Βα.  ττ5. τὰ 115. βυῖβ ΟρθυΊ 5. ΠΠ δ ητον πτίτατ. Ἐχθιι- 
ΡΠ σαπιϑα ἰΐα Ἰορίταν ᾿ὰ Π06}10 46 ᾿αάϊοῖο Πεὶ : ἐγὼ δὲ εἴδον ποτὲ χαὶ μελισσῶν πλῆθος νόμῳ φύσεως 
στρατηγούμενον, καὶ χαταχολουθοῦν εὐτάχτως ἰδίῳ βασιλεῖ, Καὶ πολλὰ μὲν ἐγὼ τοιαῦτα εἶδον, πολλὰ δὲ ἤχουσα. 
Γ ταὶ ατιΐοπι αἰϊγαπιο 660. ἴρϑδ ἄριιπε {πισπιάπι ἰὸσο φιααπι παϊιταϊὶ σοπειεοίαπι, διιτατι6 τ 5 Επε 

δογναῖο ον απὸ σογιιθπίθηι. ΚῈ παῖία ψιϊάοπι ἑαϊϊα ὁρὸ σοτιϑροαὶ, πειιίξαριιθ ατιάϊνὶ : 480 ἀἸσΘ ΠαῚ 

σθηθι ἴῃ ῬυΙπηῖ5 ἀοἸθοϊαίιιν ἔῖσςθ Βαβι Πα πὶ τη ῃ]οβίθ οξίθππιης δὰ ἦι αἰ Ζιαπίο ἀπίδ τϑια]ὶ- 

γλτ|5 Θχθηιρία. Ὁ} ποίατὶ ροίθϑι, βου ρίογθιη [δϑιϊ ποιὰ ΑἸ τα ἴτὰ ὁ Βουιριατὶβ Ὀγοίθσγθ, τὶ Ἰηθυ- 

ἄτι δα τπονοπάπιν ᾿θοίογθιη δάνου θα φαςφάατη δἀπηραῖ, 564, πιὸ μλθ} 15 πτς ᾿πι6ΠἸραπίανς 
απάϊοηάπς δϑὶ ἁπιοίου ἴρ56. [τὰ Ἰρίταν Ἰοχιίταν Π|06}10 ἀθ Τπάϊοῖο Πεὶ: ἁπλῆς δὲ διανοίας μετὰ 

» ὅτι χρατεῖ ἐχεῖ χαὶ βασιλεύει τὸ τῆς σαρχὸς φρόνημα, κατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου φωνὴν; 
τ ᾿ ς «, , Χ Ὁ 2Ὰ ἢ ᾿ τ 3 “τα , 

λέγοντος μὲν οριστιχὼς ,οτι { παριστανξετε ἑαυτοὺς οουλοὺς εἰς ὑπαχοὴν . ὁουλοι ἐστε ᾧ ὑπαχουξετε 9 

“- ἢ 
"᾿ 2 

ἔα Κα [ΩΣ , “ . ΓΔ ΓΝ ᾿ν “ - - διεξιόντος σαφῶς τοῦ τοιούτου φρονήματος τὰ ἰδιώματα... -. «. -. διδάσχοντος δὲ ἅμα ἀποφαντιχῶς 
᾿ Ἔ Εν ΣΈΟ ; : τ τς, 

τό τε γαλεπὸν αὐτῶν τῆς ἐχόάσεως. χαὶ τὸ ἀχοινώνητον πρὸς θεοσέφειαν. δε ἱπαόπιὶ απὶπεὶ 

“ιογὶε βαεπίον αἰῆγπιαγο, ἐἰϊ8 ἀοπιϊπατὶ ἀὸ τόσπαγὸ σαγπὶς αἰζεοίιαν, Ἵμαία παπὸ «Τροσίοἱϊ 
φούοπι, {ιῖ αἷξ φιίάθηι τποίΐο ἀθογοίογίο,, (αὶ ολ θοιὶς γὸ5. βούνοβ αὐ ορδαϊθιήπιμηι, ΒΟΥ Θϑεῖβ 

6]5, οαἱϊ οἰ ρα ά 15, τθοθηβθί θΘΓῸ ρέγϑρίομθ [μι τι5 6 α[[ἐοίπις ργοργίοίαίδ5..... σππαῖΐσιιθ ἰκογιεπ, οἵ 

ἐϊογιεην ἐαϊίμενι σταν δὴν 6556, τι χιιο ἱρεὶς σιιπι ρίθίαϊθ σοπιπιμπι8 6556 αϑϑθυεγαημίθγ εἰοσεῖ. Ἐο- 

. ἄδην ρουίηοι, φαοα βευιρίπι μιν θη ϊίαν ἴῃ ἰγαοίαῖα 6 ΕἸΔ6., χαὶ τοῦ ἀποστόλου ἐν ὑποδείγματι 
ἀνθοωπίν τοϊούότεοον ἀπανορεξύοντος τὸ ποοσθεῖναι. ἢ δτοςλεῖν τι ἐν ταῖς θεοπνεύστοις Γοχφαῖ αννυρωπινῷ σῷ ρότερον απαγορξυοντος τὸ προσύξιναι, ἡ υϑξλειν τι ἕν ταις ὕξοπνευστοις 1 ρᾶφαις, σι 16 

«Τροσίοζιις, ξιυμαῖο δα Ποπιϊπῖϑιις οτεπιρίο, φιιϊάρίαπι ἐπ εἰἰνὶπὶς δογὶριισὶς αὐήεγθ, αἰ ἄδηιθγὸ 

σνοἰιθηϊοηε τις οιοῖ. ΙΝ οἴατιι {ποι ἀἰρ πᾶ ΠῚ} σΘΏβ6ο 118} ΘΠ ΓΙ ΝΟΥ ΠῚ 56. Ἴ6 1}, λέγοντος μὲν - . -«- 
“σ᾿ ΜΟῚ ΦΥΑΣ κα ΜΕ 
ὁὀιεζιοντος Οξ..... οἰϑασχοντος οξ ον εἶτα αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ βοῶντος : τι Ἰἀεῖνοο ποίαϊα νοΪαὶ, αιιοι Βαβι τις ᾿ΐα ἴῃ βιιῖ5 Αβοθεϊοὶς σαὶ βοΪθαῖ. 
Νδιὴ τιβῖιβ οἱ που ἀνθ θιουιιηι, δριστιχῶς, ἀποταντιχῶς, σφοδρότερον, εἴ Ποιια ΦΘΠΙΙ γΟσιιμπη., 
λέγοντος, διεξιόντος, διδάσχοντος, βοῶντος, 1ἴἴὰ ἴῃ ΟΡ ]} 15. [ΓΘ ιθη5 οϑί, τι 6}115 ταὶ ραββῖην Θχθηρα 

οσοανγαπί. Ῥεωτουθαιιθ, ΟΠ 5ΟΓΙΡΊΟΥ ἸΠ ΘΟ ΟΡ ΠΔ1 ῬΘΓΒΙ ΘΙ ΟΠ, 5 σΠοαν δ ν  ]δὲ, ΒΟΧῚ65 ἴὰ 

1ι15 1|06}}15 νοοῖ !ιι5 πληροφορεῖσθαι ο( πληροφορία τιϑτῖ5 65, 0} 15. ἴῃ Ῥυΐμιο,, ἀπιαίθυ ἴῃ ΑἸ ΓΕ Ὸ : {1138 

ἰρϑ σόοος αὐ ἴάθιι εἰσὶ οι ἀτεηι ραββίηι ἴθ Π Θρα] 5 ἀσανραπίαν, αι ᾿δῖταν Βαβι 5. πὶ το χ 
ῬγΟΡΑ θ᾽ μλα5. ἀπιοῖοι 5ῖὉ ρα ϊαναιτ, ἀπθιτατὶ πιθυϊῖο ποπ ροίθβί, σαΐη οα ποάιιδ, 6 4α τις ε15-- 
Ῥαίΐαίαν, ορτιβοιία αὐ διιμι θη ρου πθαμῖ, αἰροίο ἴα] 5 ̓̓ άθιν Ἰοατιθη εἰ πο ὶ Δ δα πίαν, 

Ἑαίορον χαϊάθιν ΠΠ|λ6 5, ἀγοαπηθηΐα, 10 Θχ Φαανὶβ. 51 βἱ μα τά ἴππθ ροια ταν, πα] ιν σἰλ Πὰ- 
Πθδι"6, δὶ βίιΠπι5 τὰ ὼς ἰ Φα ]τ5 οομ νϑῃϊαΐ, ταῦ ἴῃ ρἰ ταν θτι5. ἀἰξουθρεῖ : βο οαμ οἠππῖα σασάναμί, 
τας οὐ αβηη οὶ ἀὐϑιιηθηΐα ἢ αν πὶ γα ]ογ8 ὭΘηΟ., Ορί μου. πϑρανουῖῖ. [τὰ ἀπΐθιη ρα] ασιιι 
5{Ππι5 σατὴ 5010 Πουῖααι Οραβοι]οσιαν σΟΏ 5 ἢττ, ταῦ αἾ}}}} οὐ πΐηο αἰπβθητίαϊ, Ἰἀοϊτοοσαο δὲ πὰς εἴ 

1114 Ῥθαβ 1110 τὐἰ θα] ἀαίθαμι δϑῖ. ἮΝ δος βοϊιιμι β᾽ τ 1165 σα τς Ἰοααθηϊ τποαὶ : 5θα δεϊατη βοπίθη τα, 56 }- 
τοητἰάγιιι. Το Θηἴτὴ 51. ιῖς πᾶ, Φαρα ἴὰς 106 }10 ἀ6 δπιάϊεῖο Τ)οὶ ᾿ϑοῖταν, Πεἰθοιις. βίαν εἰζυϊπῖς 

δογίρειγὶς, ΤΈρογίο ἐπ Κεἰοτὶ ας  ονο Τοσίαπιοπίο, πίε ἐπ παϊεϊεἰιμεἰϊτιθ , πθητιθ ἵπι πιααπεζμα ες 

Ῥέεοοαίοτιιπι, 596, ἔπι τινα ἐατιέιιπιπιοεῖο, οι τι5οιιπιμιθ ρῥγιδοοριὶ υἱοϊαιίοιιθ, σονιπιαοίατι αὐνογϑιις 

]οιίηι οἷανο γαἰϊοατὶ, δυτητη πιθηησιι6 σοπίεπίϊαπι αὶ 126 ξεγγὶ ἐπ οπιπθπι ἱποὐθεϊθιίάπι : 5ὶ αὶβ 

Ἰδῖταν. Ἰσθο σΟμραγαν ΟΥἸζ οὐ ᾿ἰ5 ατιτ0 ἰὼ δραϊα ποθ τοβίμηα πομαρδβίνα ἰθγίϊα βουρία βαμξ, 

ἀοοινίπαιη «ΘΟ 1 Π80 1ἴὰ 511 ]6 1} σοι ρθε ϊοῖ, αὐ (γα ἴα αἰτόχιο ἴοςο ἀσοιπηδηΐα ἃ} οαάθμι οἰ βοῖμα 
ῬΥῸ 1558. [ἈΠ ΘΟ [Θϑ5. 115 511. Ταλ τη Πα ττι5. σΟὨ λον ΘΥθος πὸ5 πὸ5 ΠΠπ6}1] 05 ἃ} Ομ ϊνιι5 ἀὰξ 

Βαβι το βου, ἀπ Ἐπιβίαι ϊο : 5641 ᾿ρβὸβ ὁρίβεορο ϑοβθαβίθηο δάβουι θὶ πο Ρόβ56. Ῥίαπο οομπβίαί. 
1ιὰ δηῖμι ἴῃ {06 110 ἀ6 ΕἾ46 Ἰδρίταιν, οὕτω φρονοῦμεν, καὶ οὕτω βαπτίζουεν εἰς ἩΓριάδα ὁμοούσιον. «δ1ε 
δοπεππιις. δἰοιι6 ναριίξαπιις ἐπ. Τ αἰαῖ οοπδιιςἐαπιίαἰϊ : αιθιι Ἰοοιανι οὐλμν τΘ αι 5ϑθὲ θυ ε18- 

5πμπ5. 1 ᾿ΓΠ]Θι Ομ ἴα5, Πάἀθαίοι ρυοιαιι αν, τὰ] αἰ Ἰφαϊὰ δῖ αϊὰ οομ νον δια πϑάιιθ Ὁ Επὶ- 

- δίατ ϊο, παι 40 α]10ὺ ἃ]1ὸ ΔΙαςοάοπίαμιο φομβονῖθὶ απ {δ 1 ῬΟίἶπϑθ. Ἐξ νΘιῸ οαὴ ΜΙδεθάο- 

Δ ῊΪ ἀρονῖο εἰν τηϊταίοιν ρὶ τι βα ποι ποράγοπι, ἤουὶ ποι ροίοναῖ, τι Τυϊπϊϊαίθηι σομϑιιθβίαη- 
τἰά ! οννν 6556 ΡιοΠιοιθηίιν. 



ΡΆΞΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

31. Ουοά αἰχίνηαβ, ΠΡ 6 1105 ἀθ Πιάίοῖο Πεὶ εἰ 46 ΕἸ46 ἰδτ ἴῃ 8ι}10 αιιᾶμι ἢ. 5θ (θη 115 σοηγο- 
αἶντΘ οατ ταῖσι Πορα]ς, Ἰὰ ἴα 6586 ποὺ αἰ Ποίαν νἱν ἀοοιἰββίηνι5. (Ομ ἢ 51πι5 : 564 τὰ- 
16 6Χ [5 Ῥυϊποῖρ 5 αἰϊα Ῥυόυϑιιβ σοποϊ αι. Ευρο ἴΐα ἴδια γατ]οοϊπαίπι : Πουιιπὶ 1 Π6]]ογιαπ οἵ 
αἰ 56 ρθμθυ 5 Ἀθρυ!ανιιι Ἰάθιη οϑὺ 51 π|5, ορθιη βοπίθηζδο, δαάθηι ἀοοίνῖπα : 564 ϑιοϊοα 

«υεράδμη βενουϊίας Επιδίαι πιτη τπἰτασιθηηιιθ Ἠρα]αντμι ἀτιοίου οι 556. ΡΟΥΘ οβίθπς : ΠΟῊ χα. 
ἀπθιιαπάτινη Ἰρίταιν απ Ἰάθμν ΕΠ βίε ἶπι5 ᾿ουτιν πο ατι6 Οριιβοι]ονιι ἁπιοίου 511. Οὐ ἀὐιΐθιι 
ἀδ νᾶπαὰ 1||ὰ βξαυθγιίαΐθ βοπεϊθινάτιμη 5ἰζ, ροβίθα 5α(15 [πι56 αἰἸββθυαι : πη πἀπίγουβο ἀπηίαχαί 41- Το παπι, 
οὔτ, ΠΘΖι6 Ἀ υἰ τι, πϑήτια (ὑαβϑία πιιτι, ποάπ6 Ῥοίμαμ, ποάιο Εγουίοπθηι )υιοθθιιι, η6- τς 

41 Ναίαϊοιυν ΑἸθχαπάσιμι (οι οι! κοάα!οιη, ποι ΤΊ ΠΘιτονϊι ἢν. πθήτιο Π)λυιρι μαι, πΘτι6 
Ῥδυθμτοβ αἰ ἴο5 οὐ] βου 116 ἐοΐα 5 Θυ τα 1 {|55 1105. ΥἹῸΝ 6] αϑιη οὶ βου αΐεμι ᾿ὰ Π Θραα}15 νἸά 1556. 
564 ἀτπιο 5ιιηξ ἴῃ 1ἴ5, {05 αἰχὶ, {06 }115,. {1185 Θρθοϊατιπι βορυθμ θη 1 ἰ5, {θην πη 0 ΠΟΙΏΪΠΑΥ,, Τοπ:. 2. ρ. 

νὶν γον  εἰββίνητιβ τη νο ἴ5ιτι5, ᾿ποοπβίαητίαι Π οὶ, οἵ απιοίουῖβ ἴῃ αἰϊχιια νοσα οι ΠΟ] τα γϑιϊοοπάα 97- “εἰ 129: 
χη  σαϊζαΐοι : ἀ φαῖϊθτι5 πος Ἰοοο ἀϊσονο ᾿πβεῖταϊ. ποι Ἰρίτατ αἷς, ἀμοίογοπι ἐπὶ {66 ἱποοτισίατι- 

{δπιὶ {πιῖ5 56, ̓ὰ πθο γϑυτιπ, ποο Πυιη τι ὁϑί. Ναιν ἀπ απ]ομθιι {{|ᾶπ, {πὰ ποίου ΙΔ Πογα556. 56 

οοῃ ἤιδει, ποῖ ἴῃ ἤάθμν, θα ἴπ ἀἰ551 411: ἘΠοο] οβίασιιι οατιβαπι σα θυ, ὃχ Οὐ ΓΙ ΟΠ 5. 56 Υ16 Ρουϑρὶ- 

σα οϑῖ. Ἐπ σεῖο 1 ΠΠΠ6 }}0 (6 Τπάϊοϊο ἴ)οῖ 1ΐὰ βου ρίον. Ἰοαιιιέιβ εϑὲ 60 46 410 ἀριίαν ΙοοΟ : 

ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα δρῶν, καὶ πρὸς τούτοις ἐπαπορῶν, τίς, χαὶ πόθεν ἣ αἰτία τοῦ τοσούτου χαχοῦ.... Ρας.51ή. ἡ. 
ἃ. , 

τοῦτο δὴ λογισάμενος, καὶ πρὸς τὸ ὑπερόάλλον τῆς ἀσεδείας ἐπτοημένος, ἐπὶ πλεῖόν τε ἐρευνῶν, ἐπειθόμην 

οὐδὲν ἧττον, χαὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων ἀληθῆ εἶναι τὴν προειρημένην αἰτίαν. “Εώρων γὰρ πᾶσαν 

μὲν πλήθους εὐταξίαν τε χαὶ συμφωνίαν ἄχρι τότε χατορθουμένην, ἄχρις ἂν ἣ πρὸς ἕνα τινὰ τὸν ἄρχοντα 

σώζηται κοινὴ τῶν ἄλλων εὐπείθεια " πᾶσαν δὲ διαφωνίαν χαὶ διάστασιν, ἔτι τε πολυαρχίαν, ἐξ ἀναρχίας 

δδοποιουμένην. Προ αἰηιι 65 δπὶ οοπογὶς αἰϊα οἰιπι ἐπίμοτον, ργιθίοσθαφιι ἀπιϑίατοη {τι οἱ ππεῖρ 

ἐδ5ϑὶ ΤΙαπίϊ πιαϊὶ σατιδα [πὶ ἸΠοοἰθεῖὶς 1... ἰιοο ἰσίζιι" οτεηι τιθοιιπι τρια 5 θη. Οτιττι6 εἶδ ἱπιρίοίαἰὶς 

τηαϑτιςϊπθ αἰ[ομζειι5., τι ἐδρὶ 5 ρογνοοίϊσασϑθηι, τι ει οπεῖτιιις ταὶ] ρον σαὶ ὐδῖ δα ἰἰς ἡπ ἐπὶ υἷα 

Μμνι τόνε, δαπι, ψιίατη σι ρετγίμις εἰϊαὶ, οαιιδσπι ϑογάπι 6556 οἱ βογηιατιάπι. "Γ΄ Ἰάθϑαπι οπῖπι οπιπθηι 

Ῥοριείογιιπι εἰϊδοϊρἰΐπεαπι αἰ ψιτι6 στ δϑτιδίοσιθηι απιεἶττι ρΈΓσε ρ Λα, εἰπετὶ οπι 6 5 ῥγίπιοῖ, τιτιὶ ἐπι σΟη- 

χπτετὶ ον οτιρογαμΐ : πιῆ θηι Ὁ ΘΓῸ εἰϊδοοταϊίαπι αὸ ςοαϊἰοποηι. ἐ{οηιη 16 τα τογπι ρῥγϊποῖραΐιπι ἐὰ 

ἀπεοῖς ἀὉ μεϊπιοὶρὶς εἰοἤδοίι ρῥγοχεῖςεὶ. Ἰὰχ αυῖθιι5 Ἰϊχιιοὶ Βαβι ιαιν σατιβαι {Πα πν, {απ ἀπ απ 5 

4αςγοραΐ, ἰαπάθην ᾿πν θη ἶββο. ΑἸμαα αὐτο πο {πιουομαί, πα χ 6}115 γ 15. μαίοθί, πἰβὶ ν θυ 

ἐἀπιβαμι, {16 {π|}}}ὰ5 ἴῃς ΠΟ] 65115 ὀχοιίαγοῖ δὲ ἴπ υθρὶβ τ αι σα θπιβαμη. ΠῸῺ ΔΙ ἰαμο πᾶϑοὶ αἰΐ, 
«ἀμὴν 4ιοα εἰπιοθ5 ἀὸ ῬγΙποῖρο5 ἀοϑιης. 56, αὐ νϑυατη [ἀτϑαν, ῬΥ Ὸ ἀβρθοία ᾿πϑβί πα ]ον ΑἰΠῚ - 

ΘΠ α5. ἴῃ 115, 4τρ ἴος ἴρβὸ ἴῃ ἰοθο βοιὶρία ἰηγθηϊαπίαν. δα δπιΐθμν ϑιιί., τὰ μὲν πρῶτα, Ρας.211.Ὁ. 

ὥσπεο ἐν βαθεῖ σχότῳ διῆγον, καὶ χαθάπερ ἐπὶ ζυγοῦ, ποτὲ μὲν ὧδε, ποτὲ δὲ ἐκεῖσε ἔῤδεπον - ἄλλου ἄλλως, 

ἢ πρὸς ἑαυτόν με ἕλχοντος, διὰ τὴν πολυχρόνιον τῶν ἀνθρώπων συνήθειαν, ἢ πάλιν ἄλλως ἀπωθουμένου διὰ 

τὴν ἐν ταῖς θείαις Τραφαῖς ἐπιγινωσχομένην ἀλήθειαν. Ῥχίπιτίηι γεῖάοπι γιιασὶ ἐπ ΡΓοΠιιάϊς ἐοποῦγὶς 

ἀόροῦάπι, δὲ ἐαπιηιίαιη ἵπι οἰ αἴογα ἐοπϑἐϊ ἐπεῖτι5, πιοίίο πιο, πιὸ ο {ϊἰπι ργοροπάθναπι, χιιοα αἴϊιις 

«ἴἴο αἰ ἀεὶ Σοίρδιιπι ἐγαϊιδτθῖ τι6, οὖ εἰϊμειἰπαπι Ἰιοιαίγεεπι σοτιδιιοἰαϊτιθπι., απ ταιτδιι5 αἰϊὸ ρῥγορεῖε- 

τοί, οὗ δαπὶ ψμαηι ἐπ εἰἰνιπῖσ. δογίριγὶς ἀϑτιονῖςϑθπι πυϑγὶ [αἴθπη : 584 ἰΔπιθ πθ Πἰς φαϊάθμι Ἰοοι5 

ἃ οχρβαϊοπάπαι (ΗΠ. }}}15 εβι. Νοα δαΐμι ᾿με16 ἙοΠ Πρ] ροίοϑβι, Βαβι αατη ᾿π Πρ θβῖμ τι Ζιιδι ῬΓῸ- 
Ῥεμαἶθβα, 58 βοίιιιι ἴῃ 1 ἀιοααιπμηοο ᾿μο }]μᾶ556, τιῦ ραν 65 Βιβορουθί που 4 η1, “αὶ ἰΐα 
ΘΑ ΠῚ ογαπι οἱ ἀβίατι, αὖ ἀππιν γϑγᾶπι δι Ορρυρπανθηΐ, δᾶ [πη θ ἢ ΒΡ ΘΟ Οβὶβ γ θυ 15 (ποτὶ νὶ- 
ἀθνθηύαν. Ολ} 11 αὐιίοιν 11Π1| ποῖ 4}1]1 [556 οσθαὶ ροββιιηξ, {πιαπι Επιβίδί Πἶπι5 ̓ ρ56, ΠΠΠπβααο ἀἰβοῖ- 
Ῥα]ι. Ης νευθα, οὗ αϊμείνεαηι ᾿οηυΐπτεπι οοτισιιοἐμεϊϊπϑηι, [αοϊα τ, ταὶ πππης Ἰοσιιμ ᾿ΐὰ ᾿16} Πρ πτηηι 

6586 βιιβρίοοι". Ν αι θαβι απ Ἐπιβίδί ἴο αἴτι ατη Πὰν ἴθι" τιβιιην 6556. ΘΙ] ηΪ, 4] ρῬαα]ηι πο ο 
τι Πἰβίουϊα δοοϊοβιἀξίϊοα νθυβαίτιβ δὶζ, ἰσποίπμι δϑὲ. Οποα ἁπίθηι αἰχὶ, ΒΑΒΙ παν απ πᾶ} ἴῃ Πδ- 

γϑίμν Ῥυορθηἶ5βο, 56εἰ βοϊταμι αιιαϑὶ ρατ τα] αν σοι ποίταιν [πιῖ586 δ] οαΠΠΠ ἀογι “αουιη θαι] ο- 
τλϊπατη Ρᾶνἐ65 δυο ρθη εἶα. (6 60 ποῖ Αἰ τθι" νἸ 6 τυ" οἷ, 4], πα ρυφοθάπιηξ. ἰΘσογ νοις. 
ϑσπὶ αὐιΐθηι δ] ϑυηοάϊ : πολλήν τινα χαὶ ὑπερβάλλουσαν τήν τε πρὸς ἀλλήλους χαὶ τὴν πρὸς τὰς θείας 11, «. 

Τραφὰς διαφωνίαν τῶν πολλῶν ἐθεώρουν " χαὶ τὸ φριχωδέστατον, αὐτοὺς τοὺς προεστῶτας αὐτῆς ἐν τοσαύτη 

μὲν τῇ πρὸς ἀλλήλους διαφορᾷ γνώμης τε χαὶ δόξης χαθεστῶτας, τοσαύτη δὲ τῇ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυ- 
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ΧΙ ΡΆΤΕΛΑΤΙΟ: 

ἘΣ Ἐν ἜΣ ᾿ ; ἢ - ἢ ἢ ἘΞ ἢ ΕΝ, δ τῷ 
ρἷου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐναντιότητι χρωμένους, και διασπῶντας μὲν ἀνηλεῶς τὴν ᾿χχλησίαν τοῦ Θεοῦ, 

᾿ χταράσσοντας δὲ ἀφειδῶς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, ὡς χαὶ ἐν αὐτοῖς πληροῦσθαι νῦν, εἴπερ ποτὲ, τῶν Ἀνομοίων 

πιφύεντων, τὸ, ὅτι ᾽᾿Εξ μῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μα- 

θητὰς ὀπίσω αὐτῶν. ἤΠπιΐίος υἱάοναπι οἱ ἐπί ον 56, εἴ ἐπι εἰἰν ἱτιὶς {τἰοτὶς ἐπί Πρ οτιαϊς αἰ ε «ἀπιοάμιτα 

εἰϊπ ον ἶγο. Ετ ψιιοά πιατῖπιο ἰιογτθιξάπεηι 65, υἱάεῦαπι ἰρδος Εσοϊοοί με δοίος ἔπι ἐατιία ἱπῖο" 56 

δοηίοηίϊ αὸ ορὶπιοτιὶς αϊνογοίίαι6 οοτισεϊειῖ, οἴοιτο Π)οπιϊτιῖ ποσὶ “65 ΟΠ ιἱ τπατιά ας αἀνογοατὶ, 

Τεΐψιιο Ἐσοϊοκίαι, αὶ ἱπιπιϊςογἰοογ τον ἀϊϊασολατγο, ἰαπιῆ τι ἐγιἀοἰλι6τ' οὐτιισὕαγδ 6715 5 ΤΌΘ 61, τι 

ὀχογίἰς ΤΙ ποηικοὶς, ταιιο, δὶ πριαηι αἰΐας, ἐπι ἰροῖς φιιοσιιο ἱπιρίοαίι {4 : Ἐὶχ νο15 ᾿ρ515. οχτ 

ϑασροηί νἰυ] ΠΟ ιιθη 65 ρουνουβᾶ, αἰ πιοαπὶ ἀἸβοῖ ρα]05 ροϑί 56. (πὶ θοαὶ ρδυϑαδ τὶ ροίονι, θαβὶ- 
Τύαι ἴῃ ΟΡ πἰοη δ ῬΓΌΡ ΘΠ 1556 ΘΟΥ 11}, πι05 γ᾽ ἀθκοῖ βίαια] οἱ ἀν ουβαμίο5 πιὰ δ{15 ΠομΝἸ πὶ ΟΕ 

7όϑι ΟΠ σε, δὲ Ἰμιτ]Ἰβουϊοονά τοι: ἀἸ]αοονγαηῖος. Ποῖ Ἐςοϊθβίαιη, οἵ οὐ 6] 116 ν ΟΡ αν] λα πΐ65. 6115 

διόρθηι. ἴρϑα θιηι Βά5}}}1 γουα. ΘΙ Ιχισαιη οϑ Ἰοῖ ταν αἰ θα5}}1π5. φαοάαμηιποίο ΡΙΌΡΘϑιιηι 86 

βθηϑουὶζ δα ἀρ] δοίη 485 ρανίθβ Φιιουτηίατη, 411 Ρ᾽δίας5 ϑπητ]αιΐοπθ δὲ ποιηϊηθ ϑϑνΡαλι ἤΠάθηι 
6 {πὶ ρυςαγθηῖαν. Ναας 485 γοχ {1 5᾽ζ, ψαδῃι ἁπιοίον. (6 ᾿ππιβίυϊα γουϊουαῖββθ ἀἰοϊτιι", ΘΧ ἴ080 

(Ομ θοἤϑιο αἰιἀϊαιητιβ. ὅῖο ἰρίσαν Ἰοχυϊίαν ἴῃ 5 Βαβ,}ο σθοθηβῖίο : Ομοά ἀϊοῖξ, ἐιΐιϊο μαρίπα, 
Ροδοὶι Τ]ιοοιοοἱϊ ἰοπιρονα τϑορίοοτο, ἡιιατιῖο ρ μετ ηετίτηι ΘΟ μρΓΟσ σα «{π|πιιροσιίση ἰδ γοϑὶς δὲ “τίαπα, 

τιὶ οἷο ραΐαπι Πάοπι σαποία Τεϊηϊίαιὶς ργο  ἰοτοίτισι, χε ἰία αἰϊας ἐπ ἐα πυαοὶ  α556ι. Οἰεῖτι οἰ δμιοουσίου 

ϑούθηι οἰπϊο ἀκίαφι ὀργά, ἰοΐα ἰιας σία [οἱ ὁαρ] ατιαϊίοπο ορρτγοςοῖσϑθ, αὐ πεϊζοτιεηι «{τίαπο- 

τιιηὶ ἀδοϊἱπαπάαηι ἱπνίάϊαηι. Ὑ αἰὰ ἰρῖταν ἀοοιἰβδίηχιιβ. νυ ΟΟμ 6 ἤδ᾽πι5, ᾿υπιδίατ αΐ αι Ἰάοῖγοο ἀαία 

Ορνα γοσθηὶ διμοούσιος ἴῃ τοἴα 511ὰ [6] ῬνΟ θβϑίοηθ 5: ]θ το ρυτο 1556, τὰῦ σ γα ΙΔ}. ΤῊ] ΓΙΟΥ 
Αὐϊαπουπμι 5101 ςοΒ οἰ ΠἸανοῖ : 56 ρϑυιῖγιιει νἸἀθυὶ «Ποῖ, Πουιϊμθι ας θυ αὶ ἴτι 6] πιβιηοα] τὸς 

ῬῈ15 ΑἸ ΠἸσ θη εἰβϑι αλτσηλ, ἀβάπι6 δθο ρυ] πα Ἰοαία ορίπϊοιθ Οθοξοοαίτα αν [5565 αὐ πο ν᾽ ουοῖ απ 
Ἰορογοι. Ναμι, ταῦ Ἰαπὰ τομαὶ, ΐᾳ ἴῃ πὰς ἢ οὶ ρυο θββίομ βουιρίαμι ᾿μ ν ϑαϊταν, οὕτω φρονοῦμεν, καὶ 
οὕτω βαπτίζομεν εἰς 'Γριάδα ὁμοούσιον. δία 56τι{ππι|5. 51 οητιε ϑαριίξαπεις ἐπι Τ γιπιϊέαι ὁ ἐοτπισιι οἰ απιϊαϊι. 

564] ἀδιλτι5 γοοθηι διμοούσιος ᾿ῃ πὰς Πάἀοὶ Ῥυοίοββίομθ ἃ} ἀιιοίογο Ῥυτ θυ ἢ ἰβϑαπὶ [{|586. Ὁ 14 τπππὶ ἢ 

Ἰθαβι! ται ΠΠ|π|5 ἀπιοουθ ἢ ΠΟ 6556} 566 14 ἴπ46 τηϊπῖμηθ βοαϊίαν. ϑουιρίον δηΐηι, {5415 δϑΐ, 
ἴα 46 ΤυϊηἸαίθ Τοχιυῖειι", τὰς 1 Θὰ Ἡ1}1] ἀϊνθυβιμ, φαοα δα παίιγᾶηι αἰἰηοί, ἀρποβοαῖ: 5ε4 ἴῃ 

1ρ8ὰ δάιμϊείαι ἀϊπιπίαχαί ργορυϊοία 5. {παβάαμι, {1185 αἰΐ 5ΘΟΥΒ 1 ἩΠΙΟΌ ΤΙ. ῬΘΥΒΟΙ 5 ΘΟΠ ΘΗΪΘ. 
564 αὐ᾽εμτιβ 6ϑὲ ἴρ56. ΠΠΙῸ5 Ἰρίταν [χδοο βιηΐ, ἑχάστου ὀνόματος τὴν τοῦ ὀνομαζομένου ἰδιότητα σα- 
φῶς ἡμὶν διευχρινοῦντος, καὶ περὶ ἑκάστου τῶν ὀνομαζομένων πάντως τινῶν ἐξαιρέτων ἰδιωμάτων εὐσεδῶς 

θεωρουμένων " τοῦ μὲν Πατρὸς ἐν τῷ ἰδιώματι τοῦ πατρὸς, τοῦ δὲ ΥἹοῦ ἐν τῷ ἰδιώματι τοῦ υἱοῦ, τοῦ δὲ 

ἁγίου Πνεύματος ἐν τῷ οἰκείῳ ἰδιώματι. Δοηεθτι ατείοιη φιοα νοι χιιαπιάαπι ἐ{{ἴιι5. φιιὶ τιοπιϊτπιαίιι" 

Ργορτγιθίαίθηι ποὐνὶβ πιαπὶ 56 ὀυρίϊοαΐ : αἰιιο ἐπὶ τἰπιοη το τι6 πιοπιϊηαίοναπι, οπιτεῖπο μὲδ ρϑοιεἰα 5 

ψιράκην ργοργίοίαίος οοποίεἰον αν", Ῥαίον ιϊάθηι ἐπ ρροργϊοίαίο ραίτὶς, Εἰ πι5 Ὅδνὸ ἐπ ρτορτὶθ- 

(αἴ {{ἰ, ςαπιοίτις ἀπιΐθηι δ ρίγἐ{πι5. ἐπὶ δια ἴρδῖιις. ργορτέριαιο. Υ ̓άουϊς ἐγρὸ Οοιηθθἤβιτιβ, φαοιηοάο 
Ποὲ ῥυοίθϑβιο, {ιι80 ᾿ὼς Το πϊταῖθ πο Παΐαγαη, 56 φπαβάαιη (απ πη οο Ῥγορυεϊθίαϊθβ ἀἰβεϊη- 

δαϊς, ταὶ ροβδὶν Τππιβίατ ϊο, {1 δ σοἰθγουιιμι δ αοθἀομ]απποστιτ ἐμ ας] ΟΠΘν παΐτιτοο ἀμ Ε[ὰ-- 

ἴον ἴθ Τυϊηϊζαίθ πϑρανοῖ. Οτιμ απιίθην ΟΟμ 6 ἢ ϑιτι5. 5616} ἴτ: ἀπίιτι πὰ ̓Ρ πἰχ 55δΐ βιππ|ΠῚ,  ΟΟΘΙῚ 

ὁμοούσιος ἴῃ: 'ιος 46 [εἰς 11}}6110 (6 6556, πθὸο δά α1α1 : Ομ ἰροὶ [πυϊοτος {τα οἷο ὁα ριἰς ριιΓὶς 
ϑογίριιθ ὐογ δὶς δίας αἰϊας αἰϊαδιιο ῥΓο οςδίοπος αὐονταναηῖ, Διοπίδιια Ῥαίνῖϑιις. ρτοῦσίαπι 

φόσθηι, {ιία οπιτιὶς Θογίηι διιωνυμία ἐπ ΤΡϊπιταἰὶς τη γοίογίο οἰ εν αίμι, τϑϑριιοῦατγιῖ, δοζιιθ ἱπιν οτεΐο 

οἰπρ τοὶ νιι5 Πιοιιηι Γαοὶ ναι : 56 σὰ σοηβίθς γόσθηι ὁμοούσιος ἴῃ ας 6] Ῥγοίδδδιομο τ ρου, 

τού 14 οι 6 51} ἀν θααμηθ τα οι 56 σπου γί θηΐ, ορίποιν, οἰ η65. Πϑηϊψαθ ει (οι θοῇ - 
5115 Ῥάθ]ο ροβὲ ᾿ποϊἰδβος ἰῃ 4}1ὰ 11 δ] ἀϑάζθιι {|06}}} νευ]υὰ, διόπερ παραχαλῶ χαὶ δέομαι, παυσαμένους 
τῆς περιέργου ζητήσεως χαὶ ἀπρεποῦς λογομαχίας, ἀρχεῖσθαι τοῖς ὑπὸ τῶν ἁγίων χαὶ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 

εἰρημένοις, φμαρτγορίον αἰἰ]ιοτίοτ τος οἱ ΤΌσΟ τιΐ τηῖσδα σἰγίοσα ἱπητιϊεί τόπο, τεϊϊοί αι ἱπαθοοπιῖ 

φογϑοτιη σοπίοπίϊοπε., ἰἰ σι αὶ ϑαποίις εἰ αν ἴρδο ])ονιῖπο αἰσία σιτιῖ, σοπίεπίϊ εἱς, τα 

Ῥουβθαιιίι8 εϑὲ : ϑοργίρίογες δατιοηῖοος ὑϑῖϊε θὲ ροςίοῖος, αὐ μος τἰπὸς ρτονοσαί, τεϊ 

εἰαπις υϑὶ Εοοϊοξίῳ, υδἱ Ῥαίγιι, ιιΐὶ σϑητιε στιῖ, αἰιοιογίαιῖ. Ῥυϊπητιὴ, οὐι ΒΟυἸΡίου" 086 

γόσο ὁμοούσιος τιϑι15. 511. ῬΟΥΒΡΙ Οὐααπ 1 Οδῇ Θαμ} 05 Δ(] τπ05. ΒΟ Ρίο 5. σα ΠΟηἴΟῸ5. ΡΙΟνοαν. 



ΡΆΔΕΑΤΙΟ. ΧΤΠ β 
᾿ ΑἸϊοχαΐα. δαϊηῖ βθοιαι ᾿ρ88. Ριιρπανοῦ, οὐπὶ γοῦο ὁμοούσιος τιδίτι" : (1188 ΝῸΧ ἰαμθ. Ὠτι8-- 
᾿ «παν ἴῃ Βου!ρῦαν 5 σον. Ποῖ 46, φαοα αἰΐ πος οομ θηιο5. 6556 εἰεῦθνθ ἰδ, Ζι6 αὶ ϑατιοίῖς 6 

αὖ ἰρ5ο ])οπεῖνιο ἐϊοία ιν, 14 ἴα ἀοοὶρὶ ορονίοί, τ ποι ἔθηιθνα ἴῃ Θχρ Ἰοαπμα ἢ αιϊήσηιιαμι δά- 
ἄαίαν γευθ5 αὶ ΠΟΙ Ϊηὶ, διιΐ βου ρίονιιΣη οαποηϊοονιν. Εἰ πὸ 45. πᾶπο ΘΧΡ] παι οπθὶ 
ΟΧ δι! πηθί ΠΟῚ ΒΟΥ ρίοΥ 5 6556, 866] 1681, 1{Π1{π||8 νου θα ἀρροηαμ. 816 ἰρίταν Ἰοχυῖίαν : ἕως μὲν 10. ν. 

22ή. ἃ. οὖν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὰς ἐπανισταμένας χατὰ καιρὸν αἱρέσεις ἐχρῆν, ἑπόμενος τοῖς προειληφόσιν, ἀχόλοηυ-- 

θοὸν ἡγούμην τῇ διαφορᾷ τῆς ἐπισπειρομένης ὑπὸ τοῦ διαδόλου ἀσεύείας, ταῖς ἀντιθέτοις φωναῖς χωλύειν, ἢ 

] καὶ ἀνατρέπειν τὰς ἐπαγομένας βλασφημίας, χαὶ ἄλλοτε ἄλλαις, ὡς ἂν ἣ χρεία τῶν νοσούντων χατήνάγχασε, 

καὶ ταύταις πολλάκις ἀγράφοις μὲν, ὅμως δ᾽ οὖν οὐχ ἀπεξενωμέναις τῆς χατὰ τὴν Τραφὴν εὐσεδοῦς διανοίας" 

τοῦ ἀποστόλου πολλάχις χαὶ “Ἑλληνικοῖς ῥήμασι χρήσασθαι μὴ παραιτησαμένου πρὸς τὸν ἴδιον σχοπόν. Νῦν 

δὲ πρὸς τὸν χοινὸν ἡμῶν τε χαὶ ὑμῶν σχοπὸν ἁρμόζον ἐλογισάμην, ἐν ἁπλότητι τῆς ὑγιαινούσης πίστεως, 

τὸ ἐπίταγμα τῆς ὑμετέρας ἐν Χριστῷ ἀγάπης πληρῶσαι, εἰπὼν ἃ ἐδιδάχθην παρὰ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς" χει. 

φειδόμενος μὲν καὶ τῶν ὀνομάτων ἐχείνων, ἃ λέξεσι μὲν αὐταῖς οὖκ ἐμφέρεται τῇ θείᾳ Γραφῇ, διάνοιάν γε 

μὴν τὴν ἐχείνην ἐγχειμένην τῇ Γραφῇ διασώζει " ὅσα δὲ πρὸς τῷ ξένῳ τῆς λέξεως ἔτι καὶ τὸν νοῦν ξένον 

ἡμῖν ἐπεισάγει, καὶ ἃ οὐκ ἔστιν ὑπὸ τῶν ἁγίων χηρυσσόμενα εὑρεῖν, ταῦτα ὡς ξένα χαὶ ἀλλότρια τῆς εὖσε- 

βοῦς πίστεως παντάπασι παραιτούμενος. 7λιίηι ἱφίίιτ αἀνόγδιις πθγοϑος ὉαΤΟ ἐθτηρογ Θιχογίας μι 
δπαπάϊπει δ55θῖ, πα ότι, θα θηρία 5θηάι5, σΟΠπϑΘητθπ5 6556. θχιδίϊηιανὶ,, μὲ 67π|5 ψιι ἃ ἀϊα- 

«ϑοίο Ξϑγί ἐμ ἱπιρίοἰαἰὶς μανία ταϊϊοπο, θα 5 ψίθ ἐπα μοιιπίι" ὑἱαςρἠοηιὶας υοσανιιὶς ΘοτίΓ αΤὶ ἰς 60-- 

μιθοτθηι, αἰ οἴΐαπι ὀνογίθγοσι : οἱ αἰϊὶς αἰημο αἰϊὶς σοτνὶς ρῥγοῖί ὡϑτοίαπίϊεηι εἰ ας οορεναΐῖ, 

᾿ς ΜΙΘΓΟΤ ; ἡπι οἰϊαπιεὶ σιρ τιον ἱπὲν τι ϑπιιτ' σογὶ μία, αιπθτι αὶ ρὶο δον ρει σθτιδῖί τιοπὶ αὐ ιογγοθαπί: 

᾿ς Πιιοαῖ “Τροσίοίια ψιιο,ιί ποτὶ ΤαΓῸ Γεοὶ!, χιιὶ ατιθοογιιηι θεὶς ΘΟΤΙΒΤ ΘΠ 6 5.0 ργΟροσῖίο οοτινο- 
γιϊθπίθΓ 16 τὶ ποτὶ Καδιϊα ἐνὶ. Λιιτιο ατείθτνι οΟΠιατιτιὶ 5ΟΟΡῸ (ἀπὶ τιοϑίτο ἡτπίαπι Ὁ θ5[τῸ ὁοπν ΘΠ ΓΘ 

Ρμίανὶ, 5ἱ ἐπ᾿ βατιθ Παοὶ οἰπιρίοἰία 6 5 τ 6 ΓΙ Ὁ 6578 ἰδίϊι5 ἱπ Ορϊοίο αἰ θοιϊοπὶς πιαπεαίιη ; 6α-- 

ιι6 αἰἴσογεηι, {6 ἃ σαογα δογίρίιμα ἀσοορίδδθηι, δε οἷο, τι ραγοιι5 οἴτν ἴτὶ ἱἰϊὶς πιοπιϊπίϑιι5 οἵ 

φογδὶς τιδιιτρανπεἶϊδ, φημ ἱροὶς ἐἰ{ογὶς οἱ 5... {1αὐὶς ἐπ ἀϊνέπα δογίριμτα τιοσὶ Γορουἰπιπῖπι, (απιθί δὶ ὁατη 
ἡτάπι δογίριειτα ρυ[δγ᾿ σοπίθηζίαιηι σογναπί : {16 ϑὉΓῸ ργιθίοτ" εἰϊοιϊοτεῖς τιον ἰ[αΐθηι ποντίπὶ θἰΐα πὶ 

δι ρόγθογ πεν 56 ηϑιεπ ποὺ ὶς θυ ιίδοηῖ, φιεθητθ ποι ἐπιρ τ ετεΐτι τιδιιτραία ἃ 5ατιοίἴ5, δα τε ροΓ- 

ἐρτίπια οἱ α μία "66 αἰΐοπα ομετῖτιο ἂν γ 56. Βαβ.Π 115 ᾿ρὶταν,, Ζιιαϑὶ ρυθν Ἰϑδοῖ ποὴ ἀδἤμπτανο5, «αὶ 

Αἰ σοῦ 5118 ῬΥΟ  ββιοἶβ γυῖα ἴῃ πα ]ατ ρᾶνέθην πιο ρυοίανθηίαν, ἅμ οἷαγα (ἀπ π6 ΑἸ] πιο 6 
τθηίθη δι8} ἤοο ἰοοῸ ΔΡδυα, ταῦ Ομ ηΐα Π]Δ ΠΟΥ. ᾿πίθυΡυθίτθμι ἀν δα θη τα Ῥιφοςοιραν. Αἰ 

ΘὨΪ 1, 8565 οἵα ρ ἴα πἊἰτιπι τ{1}1{ὰ5 οοροτοῖ, 1115 ἀί6 ἃ}115. νΘΥῚΒ. τιβῖι} 6586, ΠΟῚ ἀμ θὴ 1Π6}1- 

ΒΟΥ Πλϊ παί τι Ομ ΠἾθθι15, 564 1ϊ5 ἀπιπίακαί, αι. δἰϊαιδὶ 5θ ρα. ΠῸ ἢ ̓ μγ αἰ ΓΘμ ται" σου ρία, (ἀπηθη ἃ 
Ῥίο ϑουῖρίανο βθηϑιι πο ΔΌΠοΥ το υθηΐ. ϑουϊρίον ἰρὶσαν ΠΟῊ 15 ουαΐ, Ζαϊ, πὶ ἔα ]50 ρῬαίανι οι θ6- 
ἤβιπι5, διιὰ5 Πα δὶ ρυοίθβϑϑιομθ5 ΘΧ ραν 5 Ῥα115 ϑουιρίπνο γον 15 πα! ἰουιαὶ Ασα που ΘΧΘΠΊΡΙΟ δ - 
οὐπᾶτα γο]]δῖ, οαπὶ ἴρ56 αὶ θιιβάαι γϑυ ἷβ, {τι 5θρ6 ἰ βουιρίανα πη ᾿πν θη] θα ἢ τα", ΑΙ -- 

ἀο πὶ ποι ἀπθὶζανουῖς. Οομβίαι φαοάιια ὃχ 118 {πὸ τη 060 τϑῖα}} γ θυ 15. ἀπιοίουοι. ΠῸΠ ΟΠ ΏΪΠῸ 
ΤΟΒΡιιϊθθ8 γοῦθα 111, 4τι80 ἴῃ Βουιρεανῖα ἤθη ἰορουθπίθιν, 5 τὰ. [18 ΔΙ ΒΘ 15. ῬΡαγοιαηλ [1}|586 ; 
6χ 410 ἢϊ, τὸ πο δὰ τιο5 βου] ρίου θα Θὰ ΠΟ ΪοΟ5, τ [150 5101 Ομ θοἤβιιι5 Ρϑυβιιαβουαί, ργογο- 
οανῖί. Ναο νϑυΐτ8, αιιοα οι 5115 αἰχὶῦ, βου ρίονθια μ1}}}} «6 1556 διποιου αι, θαι Ποο! οϑῖῷ, 
ΠΘΩ6 δου" 4] 564ιια{ὶ σης Ῥαΐνιιια. Οἱ δηΐηι θὰ βοἷα γοῦθα, απ: ρυίθι ἀἸοτο μβ πον ϊία- 
ἴθ ΠΟΥ τα Θἰϊδιη δἰ ΡΟ ΘΡ Πα 56 ΠΒ11 ΠῚ ῬΥδοδυ απ, ΤΘριϊαΐ, 18 οθυῖ οἱ Προ οϑιο. οἱ Ῥαίσιμ 
ποίου! αΐθν βο 1] ραγαίιι5 εϑὲ. ἴΠητι 51 αἀάϊάθνο, ἀα οίθνα ρευραια. Πα ᾽ζαί νἱν Θυ 1{|551- 

1115 ΤΠ Π]Θι πο 115, τΐγιιπι θα, ἀ6 {πὰ σοπίτογουϑία δϑί, δὶ Ῥγοίθββιο, ᾿ρϑὰ 511, 4πὰτὶ ΒΑΘ. ΠἸπ|5. Υἱὸς 5. 
ΒΟ ΊΡΒου τ, ἃπ 4118, 4τιᾶ5 ἴῃ. οἾτι5 Ἰοούι μι 5 Ὀδιϊτπίὰ 510. ατιϑα αὐιξθιμ, σαν ἴζα ἀπ ἀνθεῖ, πη ἃ]1ὰ ἫΝ Ἐ: 
᾿δϑί, πἰδὶ φαοά μος Πάοὶ ρυοίδβδϑιο, ροίϊτιβ ρβοι]ανο φαοάάδμι ορτιβ, 4ιιαιη ΔΙ Ιου] 15 ΟΡ 5 οοηἶ- Ὁ 

Ἠϊιδῖϊο ἃς 56}165 6556 νἱ ἀθαίιν. Εδίθοι: θροὸ παὰς ΕἸΔ6Ὶ Ῥυοίθϑϑι μι ῬΘΟ Παγ 6. Οριι8. 6886 : βοΐ 
ὩΘΡῸ ἰπ6 φοποῖ πα] ρό586 θαμὰ δα Αβοθίϊοα ποθὴ ρουτίπθνο. Ναμπι Αβοθιϊοουαιη ραγίθβ ρθομ] ανία 
6586. ΟΡΘν ἃ, {1186 αἰγ δι 515 ἐθι ρου  θτ15 βουὶρία διῃς, οβουστι ΠΟῚ δέ. Ετθη μὴ οὐπ ἴῃ πο Π1Π6}}} 
ἦο «πιάϊοῖο Τ)οὶ τι] δβοῦ χιιθάαμπι. Αροβίο] γϑυθα, δὶς βου ρϑιυ, ἀκόλουθον ὁμοῦ καὶ ἀναγχαῖον ΠΩ ΡῈ ΡΣ 
ἐλογισάμην, τὴν ὑγιαίνουσαν πίστιν χαὶ εὐσεδὴ ξύξαν περί τε Πατρὸς χαὶ γἹοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύιματος 
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παραθέσθαι πρότερον, καὶ οὕτως ἐπισυνάψαι τὰ ἠθιχά. (ὐοπεεηιίθης οἰπιιὶ εἰ πεοθσαγί μη θυ δεϊπιαν, 

μι βάπαρι {θην αο ρίαιπ ὁ Ῥαίνο εἰ ΕἸ ο οὲ ϑρίγίει σαποίο ςθπιθπίϊατι ργὶμι5 ὁ τροτιόγθι, δὲ ἴα 

«ἰδνιιηι πιοταἰϊα αἰἰοαόγθηι. Τὰ ααϊάδινν δχ 1ν15. γθυθὴβ ρουβριοὶ ροίθϑέ, ΠθΘ! απ 6 ΕἾ 46 οοάθπι 

7ανὸ αἰεὶ ρόβδὲ οριιβ ρθε] ανθ, 40 ΜΙονα Ϊα, {τι οὐ ᾿ρβὰ αἰτθχιιῖββο 56 αἰεὶ 1) β.Πππι5. ὅτναι ᾿δῖσαν 
Μοια]α οριιβ Ῥϑου] αν 6556 ἃ} Ομ Ὠ  λ115 ἀἸοαπίαι;, πο σ]ά6ο οὐ εἶς ἀ6 ΕἾΔ 6 106 }}5 ῬγῸ ορενα 
Ῥοοα]ϊανὶ Πα] λονὶ ποῖ ροϑδῖς. Εχ θοάθηχαια 110 ἰοοο ραίοί, Βαβι! αμι, οὐππὰ Προ βου! θογοῖ. πῸ ἢ" 
ἄπαια  Θρα α5 σοι ροβιιῖδβθ, αὐροίθ «ππάσια τι πιδατο πο Π0ὴ ἔαοϊαῖ. Οπανο, πἰ ἀἰχὶ, Αβοθείοοσιιιν 
Ραιίοβ ρϑευ]ανῖα δια Ορνα, ΠΟ πΠῸ ἰθιη ρον οοηβουρία, 566 φαουγίαιι ἀἰππα ροβὲ αἰ, θυοαΐ 

Θοραβῖο 88 ἀἄαθαΐ, σοπίοοίιιι 511. Δα πο οὐ Πποάϊοχιι ᾿ς ΕἸ οὶ ρυοίοβϑιο οὐ ἴῃ Ὑ ὁμοία ["41- 
τίομθ οἱ ἴῃς γοίουῖθιι5. ΠΡ ΡῚ5 δοάθιι οὐ ϊπο πορθυϊαΐαν, 410. θάμ νιάθναί ῬΠοιίι5, πόα νἱἀθίαν 

ἐααιβα α]ΐα ε556, οαν' ρα ἰητον Αβοθιϊοα πιπηοναμία ποθὴ 510. Οὐιπι δαΐμ δχ [ἷ5 γοίου]ιι5. ΠΡ ν15, 
ἴω. 4αΐθιι5 ᾿αν ϑηϊίιιν, πο }}} δ᾽ ηΐ, 4] 5ὶ ἀπε! αϊταίο πο Ομχαΐπο ἐαΐθι ῬΊΟΤΙ αἰτηραηῖ, αἵ 

δα ὁδμι ἰαμιθη ἀοοδάδηί ργοχίμιο, ἀπ ᾽τανὶ τπθυῖτο ποπ ροίοβὲ, 4αϊη 6] δι μα] ΕἼ Δοἱ ρνοίθβϑιο 11 
᾿ρϑὰ 5ἱῖ, Ζιαπι Ρ]ιοιϊτ5. οἱ νἱάϊε, οἱ ἰαῖου Αβοοιῖοα τϑοθηβαϊ - {π04] ἀπιΐθην ἃ}} ορίϊμηο Πμάνάμι 
τϑυτιμι Πα ἴοο ῬΠοιϊο ριὸ Αβοθιϊοουιιν ράνίθ Πα ἰζαμι εβί, 14 πιο ἴῃ Αἰ Ἰθηἷβ Ρομὶ [0116 
ποι ἄοθοι. Οιοά αἰειμιιιαι οϑὺ ἴθ πὰς ααωϑίίοπο, Δοναϊϊαιη. βουὶρίονθηι βρθοίαι : 864 
οογίθ ποιοὶ πλυ {15 νου ῖ5. πθάτ16 πᾶρηο, ἰα ον ΟΡτι5. δϑί, τι Θουττ πη ΨΘΙιι5. ἁπιοίου οοσ ποϑβοᾶπ 

ταν, Οὐἱ φαΐ. πονὶξ ἀποίογθμιν ΠΡΟ] οὐ ἀὸ Δ πάϊοῖο Ποῖ ἂς (6 ΕἸάθ, Μίονγαϊμαμν 5ο}1- 

Ρίονθινι βίμνα! πους. Το. απ ἴῃ ἤπ6 ΠΡ} ἀθ Ππάϊοῖο 1)οὶ Ἰοσιαπίαν, τπδη δβίο οβίθη- 

ἄἀπης Πουῖιν. {τἴπαι βου ριογιι πὰπτιηῖ ὁ Θα (δι ποίου. 6588 : 4πῷ γοῦθα οαμὶ ρασΐο 
ἀπῖθ γδι]θυΐη., δὰ ΤαΥϑι5. πος ἰἴοοο γϑίδυσθ Ὠ1Π1} Πδοθϑβθ οϑί. Θυϑίουθα πὶ ΠΡΟ! στὰ. (6 
ΤΟ. οομβουρδῖς., ΔΜΙΟνα αι 56. 6556. ἁπιοίουθ ἀρουῖθ ἀδοϊαγαῖ. Τα δηΐηι 5}}}} ἴπθιὰ ἸΟαυϊαΓ : 
τὰ περὶ τῆς ὑγιαινούσης πίστεως ἐν τοῖς πρὸ τούτων αὐτάρχως εἰρῆσθαι πρὸς τὸ παρὸν λογιζόμενοι, ἐντεῦθεν 

τὴν περὶ τῶν ἠθικῶν ἐπαγγελίαν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πληρῶσαι σπουδάσωμεν. 

“Ὅσα τοίνυν εὡρίσχομεν χατὰ τὴν Καινὴν τέως Διαθήχην σποράδην ἀπηγορευμένα ἢ ἐγχεχριμένα, ταῦτα, 

κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν, εἰς ὅρους χεφαλαιώδεις πρὸς τὸ εὔληπτον τοῖς βουλομένοις ἐσπουδάσαμεν συναγαγεῖν, 

εἴς. ἐμὴν εἶδ μὶς χει αὐ «απαάπὶ Πάδηι ρμογιιονιί, σαι ᾿ΓῸ θηιροῦθ ἵπὶ διιρογίογίθιις5. κα πιοδὶς 

εἰϊοίμσπ {ιῖ556 ρεθηιις, απὶ Μοραϊία, ψια ργοπευῖςίηιτις, ἦτ ποιεῖν 1) οηιίτιϊ ποτὶ «965 ΟἸιγι δε ἰσα- 

ἄἰογὸ οοποηιι, Οἰδοιηιζιιθ ἰσίζι" Ἰἰαοίοπιις ἐραγδίηι ἐπ Νονο Τοσιαμπιοπίο αἰιὶ ἱπιϊονἀϊοία αἰιξ ἀρ -- 

Ργοϑαία ἐνυυθτείηιιι5, θα ΡΥῸ γιοοίγα οἰν ἰϊ ρατίθ πὶ τορπίας φιιασάαηι σοηιρονἑαγίας, ψιιο Καοϊιις ἃ 

4"ονὶς ἐπι} 1 βογθηάι,, οσοἰ ἰΐρογὸ οι ανίπεις, οἷς, 

δ. ΧΙ. ὼς ἰογιΐα, απ Πα ϊμις αἰοίοῦ οἷς ὑγρονίμηι ἀπογισι ἱγασίαίιιιπι, φεὶ ροοὶ ογαϊϊα 

οοἰϊοσαπίκιτ,. 

92. Βνόνοβ. εἰ (ναοίαίιι5, φαουιι ἰάθιη δὲ τἰζα]ιιβ, τοῦ αὐτοῦ λόγος ἀσχητιχός, Ε)ι5άθηι 5ΈΥ πιο 

αϑοοίίοιις, αα ᾿Αϑοθιϊοα πα}1}0 πιο ο ρου θης. Νά, τ δῦ ἀρὰ ῬΠοιίαμι, ΠΡ} ἀς δ πάϊοῖο Π)οὶ 

ἂς ἄς ΤΊ 46, Μοναὶὶα, οσα]α ἰαπὶ Ἰομρὶονοθ ἀαμι. ὈγΘνΊΟν 65. ῬΥΌΡυΪΘ Αβοθίϊοα οοπϑυϊπθθδης. 
Ουιαιη πιά ἀπιΐθινι πο ᾿νὶ βουιηοπθ5 δ ἀσκητιχὸν, φαοα νοσδίαν, γϑίθυυὶ πο Ροβϑίηῖ, ποὺ ρτὸ- 

Ῥίδυθα (ἀμ δ 605 5. ΠΘ πιο Ῥυφτου ον Ἰἰοθε. Ὑ Ἰἀθαιῖβ. ἰδιταιν θα5}}}} δας, πθοπο. (θνίθ 5ὶ πὰ- 

Ἰνοαίαν γαιϊο ἁὰΐ γθίθυιπιμ ΠΡ ον τι, αὐὰξ ΠΟΠΒΘβιι5 ποι ηπταμι ΘΥ Ια ἀἸου τιμὴ, πο «11 010 αιῖπ 
1ν80 οὐαί τα ποι]. ἃ ΠθαΒ: Π ἴπαινν τπαριιαι ρου πθαμῦ, ΝΡ δὲ ἴῃ Δῃ τ τΠ15. ΟΠ μ Ρ115 ΠΡ ὉῚ5 ΠΟΙ 

Βαβι ρυίουινηῖ, οἵ 0 δα 115 ον 115, 51 ἴουτο βου (θίτι5 Θχοϊρίαίαν, ῬγῸ ἔθει δ βάθια σϑπαὶ- 
πὸ παϊνθαίαν. ΔΙ ομθυ τἀπῖθὴ ἡναΐ, ἰη τι δυιιἸτο5 1105 Ποῖ 65, 405 αἰχὶ, ἀπτιζασαθιι πα Ππιλὶ 

Βουρίονοιι Ἰπγ Θαἶνὶ, ααὶ πιὸ Πτοο Οριιβοι!α ἀπὶ πνηψααιη ἰδ ἀα νου, αὐπ ὃχ δἰ5 αι ἀαιατ Θχ- 
σου βου : «παρα ποίαν!, πο τι 6] ον αυθ τϑοθη ἰόν ἁιιοί οὐαί θη, 566] τ6 4115 [αἴ σὺ ἀνθ νατὸ- 

τὰν ᾿Ὸ5 6 αῖ]ιι5 ἀρίμτι5 ΠΠ06}105. ἃ} Ια] ι5. οίϊαιν νδίθυ! 5. Πθ4 51} 10. ἐὐἸΠιϊ. ΛΠ νιθ ἀπιίθι 
ΠΟ νἸἄθυὶ ἀοηοι, δὶ Γι του ρου Ἰθιι5 ἀοοιἰβδινηὶ φαΐ ιιθ Ἰγὰ5 ογαιαποι!α5. Ἀα αι Ἰοαγίπι ΒΑΚ Ϊο. 



ΡΒΈΡΑΤΙΟ. ΧΙΥ 

Ναιὰ, ταῦ γϑυιιτι ἔαίθαν", οὐαπῖῖ Ῥυ πτιηὶ ᾿δρτιπίτν, ΠΘΖιιΘ ἐπὶ γ υΒῖ5, ΠΘά 116 πὶ ΒΘ ἴθ π 115 φυϊἀ ιιδιι 
ἀρραγοῖ, πη 616 βιβρίοϊο Αἰ ψιια οὐϊαίιιι : 566 5ὶ 5616] δὲ ᾿ζθυιιμηι ΘΟ} 15 [πιβί θη τιν, ἀ [ῖ5, ορίπου, 

Αἰϊτον Πα Ἰοα Πῖσαν. Τα 1Π15 δαῖτ τθρου ὰπίιαν ψΌο65 4αδραπι, 4ιια5. πὶ ϑΘΠ]Η15. 0651} Α5ο θα οἰ 
παιπαδπι ἰδσίπιιϑ. Απιοῖουν ἰσῖταν, 4 54 1115 Θϑξ, σαπὶ 515 αἸ ἤσαν γα]Ὸ [γαΐυιιτι σομν δα τι}, τα Ἰπι 
Ἰιῖβοβ νοοῖθθιιβ, συνοδία, συσχηνία, πλήρωμα : 4αῖθιι5. ἰΔμιθη ΒΑ 51}1πι5, οαπι δάμη θηι γθ 5᾽ σα]ῇ- 

φανεῖ, πιιβάιιαιι, 404 Ξοϊαγη, π5115 Θϑῖ. Νδο Ραίϊαπάμμηη εϑ δ] βίη! γοςαθια ἴῃ ἀπά ]θιι5 [15 1ὰ- 
σαθναϊια ποι} 15 σατο ἀμ} 6 τὶ, ἴῃ ᾿ἰάιιο ῬΟΠΙ 4αϑὶ ΟΒΙΐθι : 5664 Ῥοί τ15 βου ρίου γοοῖθιι5. 1}1|5. ᾿ΐα 
ἀο] βεϊα!ναίαιν,, ταῦ ᾿ρ5α5 5 Ρ 5 πιβανρανῖς. Νάλα τοῦ 5} ]6ὰπ ἀ6 γοσδθθι} 18 συσχηνία εἴ πλήρωμα, 4188 

ΔΙΊ ίῖες τὰ ἴατα Ὀτθνῖθιι5 Οραβοι 5 Δα θα], νοσθι συνοδία «ἰδοῖε5 τθροιῖτ. Ἐκ ἀπ] θι5. ρευβρὶ- 
οαπτη δϑὲ γοοθπὶ πᾶπο συνοξία Ργὸ οἰρίθυῖβ ΟΡ βο ουτατη 5ου ρον [ἀμ} Πα σθινι [ἰσβθ. ποιοῖ ο 
Ἔὐῦο Βαβι 5, δῖ πουατῃ ΠΡ 6!Π Οὐ ται ἀτιοῖον Ἔβϑβοῖ, πὰ αὰηὶ Θὰ πιϑι15. [ἰδϑθῖ., ῬΥ ΒΘ υ 11 ΟἸΠηῚ 
46 τοθιι5 ἀϑοθεῖοῖβ αι σΟρίοϑ6 βου ρβουι ἢ Νοο 5115 δβδὶ αἰ χ 556, ΒΟΥ ΠΡ 5,558. Βαβι ᾿πιμ ΘΟΡΙΟΒΙ551Π16 
ἀκ ἀϑβοθιϊοῖβ γσθθιιβ, 5ε δὶ ἀἐθεῖ βυπινλα τι {ΠΠππιπ ν σι σΘ [165 ΠΓαΐγιιῦ σοη γδπίατη ῬΙΟΡΥ 5 

«υϊθιυιβάδιη τεουη  ἶθθι15 5: πὶ ἤοα558, οἴ ἰἀιηθη Π6 56:06] «αϊάθιη γοοα συνοδία τιϑῖι1} ἔ11556. ΠῸΠ 

ἴΐα [ἀοξαντιβ, 51 πουατη ΟΡ βο Οὐαὶ ἀιιοῖου Ἔχϑβι!ἰ55θί. ὙθοῈ5. ΘΠ Ἶμ}, {1125 561}16] ἁἰϊοιὶ βουϊρίουι 
Ρἰασπθυαπέ, βέθρθ, ἀξ ὀχρουϊθμεῖα ἐοοοῖ, ἴῃ 1ΠΠ1π|8 ΠΠὈγῚ5 Θοσαγγιιηΐ, πα χῖιηδ 5] θάσαμη Δ] 6 η- 

ἀαταπι οοοᾶβῖο ραϑϑίμι οἰδυαίαν. Αοοθά τς δταπὶ φαοα αι] ᾿ῃ Π15. Οριιπο 15 βϑυιηο ᾿πϑεϊ(αἰταν 46 

[ναίσιινν ργεθροϑβιίο, 101 γόοθϑ 1{|45, χαθηγούμενος, προηγούμενος, προχαθηγούμενος, 520 ὈΙ5511}16 ἸΙΒῚΧΥ-- σαν. 
Ῥαΐαβ ᾿π ΘΠ μη 115, 510 πὶ ΠΟΥ 65 αὶ ἀθοὶθβ ἰθραμπίαιν : ΟΕ 115. Τὶ πΠπιτὰ διιΐ Αἰ θυ τ ΘΧΘΏΙΡ ΤΙ ΠῚ 
Ῥγοίδενα ΠΡ οι. [τὰ Ἰσίταν Ἰδρίταν ἴῃ Οριιβοι]ο ῥυΐιηο : ἣ δὲ ἀληθὴς καὶ τελεία ὑπαχοὴ τῶν ὑποχειρίων Τ.2.Ρ. 357. 
πρὸς τὸν χαθηγούμενον, εἰς. ΖἜγα ἀπείδπι οἰ μετ εεία 5ι αἀϊζογιιτη ἐσ σα ργιθ[εοίμπι ον οαϊοπίία, εἴς. ἴῃ “" 

5Θοιη60 διιίθιν 5ῖο : ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐξουσία τοῦ χαθηγουμένου ἣ χρῆσις ἔστω, ἐχ τῶν χοινῶν τὸ χατάλληλον Ρ4Ε.322, ς. 

ἑκάστου χρησιμεύειν, χατὰ τὴν τοῦ προηγουμένου ὑφήγησιν, 56εἶ τι515 εἷἐ ρεπες ργ[δοίιίηι, ἴα τι φιοα 

ομίψιθ οοπνοπῖ!, τὰ δα: σοπιπεισεῖνις ἐγίβιιαίτν ἡαία τποάεγαίοτγὶς ργιβοορίκιπι. Τὰ πΘ Πα Π 15. ἀταΐθι Γιε5ὸ παπν, 

ΒΑΒ1Π1 Αβοθιϊοὶβ, δίϑὶ πὶ ᾿ρϑὶβ θη τ165 5θῦηιο Πα] γδίαν ἦ6 τη οῃαβίθυϊουιαιη Ῥγθδοιῖβ, ππιβιαιῃ ἴα- 37: 

πῖθὴ δα 605 5 σα Ποαπο5. οὸ 4185 αἰχὶ γοοθ5 πσαγραπῆιν. ΝΟΠΉ1}}} οδὲ {αοηιθ, αιοα κουϊρίου 
τ πδοπουαηι σ νη γαςτοπθη γοσαΐ νἰΐατα Ρἢ ]οΞορ ἢ ΐσαμ. Νά ᾿ρΡ50 Ἰμτ10 5θοιιηἊἢ] ΒΥ ΟὨἷβ 
1ϊὰ βουϊρίαμι εϑί : οὕτω χαὶ τοὺς τῇ ἀσχητικῇ πρησερχομένους ζωΐ, πάσης ὕλης βιωτικῆς γυμνωθέντας, Ραᾳ.323.6. 

ἐντὸς τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν γενέσθαι βίου, ἑκα οἰἴαηι χε «ὦ ἀξοθίζοιεπι αἰ! σόπιις ασοεάϊιπξ, οπιτιὶ Τὸ 

ϑδορομἶὶ [μι7 15 δατε!ῖ, υἱΐαηι ρ]ιϊοξορίοσαπι ἱπαστγοάϊαπιι. Βαβι τας. αὐιΐθι, οἴδὶ τη τ} 15 Δ τα 

Ἰοεῖὶβ 4δ τπηοηαβεϊοα νἱΐα Ἰοαφαϊζαν., παιηηιιαι [ἀΠΊΘ... αἰ αἰ] διϊαιὴ. ποίαθρο., οὰ ἀἰϊοθπεϊὶ 

Τουιλταΐα πιβιι5 εσῖ. Αὐιίγου ἰδίαν. Ππα5. πο θγατι ποι] α5. Βρατία5. 6558. δίαιιθ δ αἰ τθυμᾶ5, ἤ6ο ἿΞ ῥταΐ. π. 

9} αἰΐανην σα αδατι ἰη του Β.5}}}1 Αϑοθεϊοα ἃ Πρ αν 115 ῬΟΚιτα5. [π|556, {τα πὶ φαοά δά ἰάθη ἀυστππθη- δ΄ 
τα Ρευ τ προ ηΐ. 

δ. ΧΙ. Ραγς φιαγία, εϑδὶ οςίθη ιν Ἐ ὁσιεϊατιιπε ἰοτισίογιιπι οἱ ὑσονϊοντπι τέσιαίτα δὲ διίηιἄθπι 

ατιοίογθπι 6556. 

99. Εποτα {αὶ τναπιάδυιας δρα]ας Ἰοπρίονοβ ΒΑΒῚ ΠῚ ααϊάθη 6556 : 56] θγθυῖογο5 αἰτεῖ {Ἰ]} τὶ 
ΦΡουίον ; 81 ποθὴ αϊχθυιηΐ, αὐ μυΐαββα ἰαπιθὴ οὐθΐ ροββιιηξ. Ῥγεοῖριια αὐιΐθιη οαιιδα, οὐ ᾿μὰ5 
5:ι5ρθοία5 μα θυ Ἰηΐ, πο δϑῖ, {οὶ 1ρ515 νἶβεθ βἰης βθυθγίογθθ, τπᾶρίβηιιθ ἃ τποογαίίομο ἀΠ δι. 

886 51 βϑιμδὶ ἀαιηποηίαν θραϊα Ὀγθνίογθα βονθυϊτα 5. πα] ον ῖβ ΟΠ 6, σΟΗΒΘ 65. δυὶς τπιΐ εἴ 

Ἰοπρίουοβ Ζαοχια δοάθηιν οθίθητα ὈγΟΥῚ τ] οἰ τπν", ἔποϑί δπμι ἴῃ αἰγίβαιιθ Β Θρα 5 ται Ὀνονῖο- 
τρις φασι ἰομρ ον  νιι5. δαάθην ᾿μο]65, Ἰάθιι ᾿πσϑπῖιηι, δαάθαι ππουαιπι Ῥιοοορία, ἰδ γ ΘΓ 
Ῥἰ ἰδεῖς ἁτηον, ᾿άθιι ὙἸϊ δὲ ρϑοσδίὶ οαϊιτη : τιπὸ γϑυθο, ᾿μ6ϑῖ πὰ τπαϊνυβαιιθ πομ «αὶ θιη ΠἸᾶ] ΟΣ 56- 
γον 5, οἴιαι βαγθιϊαΐα Εν ησ6 }}} πια]οι Ποη 5ἰζ, 564 τα]ουῖβ βου ον ἴα {5 ιαϑὶ πτηνὰ πιεθράδη. 

Ἐὺ᾿ νεῖὸ (ομηθεββιτιβ ποῃ αἰΐαιη ΟὉ οατιβαι Β Θρι ας. Γαβίουθϑα βιπι]} δἰ τπϊ ΠΟΓ65 ΓΘϑρατ, ἀιαλι 
4πος πἴταιιθ ραν ϊίον ϑιοίοσπι φαϊ ἀπ ρυαίογαπ ; ἴῃ ΘΟά τι ΘΡῸ διὰ πὶ Πλΐπτι5 ΓΘργΘ θη θηκξιμι 



Τε56 Βα51}. 
τϑοθηβιί. ἴ, 

2. Ρ. τοῖν 

ΧΕΥ͂, 

ἔεξ.η.38. 

ΧΕΝῚ ΡΒΈΕΈΡΑΤΙΟ. 

Ῥαΐο, σα 18 ἴρϑα αἰ 116 ὃΧχ 10 βου θυ 6858 σι θαμζαι. (δνΐ6 5ὲ 4115. ἢ τὰ βθηζιγοί, αἰ 

Βαβιϊανη φαϊάθηι παρ πᾶσαι ΠΟΘ Ϊαστιτ ἀπιοίου  ὶ 6556 [ατουθίαν, Ἐπιβίαι τι συ ΘλῸ Ῥαγνδσιιτι 
Ῥαγθηΐθιη 6556 οοηϊθημάοθγεὶ, 15 να] ταϊγασοίαν. ϑιίοῖςα σας απι ἀορτηαΐα ἴῃ τηᾶρτιΐα ἈΘΘα 5. ἃ 

Οοιμηθοῇβιο ᾿μνθηϊνὶ, οαη ᾿ρ58 πὶ οἷ ἈΠ} τὰ }6 ᾿μ 6856 σου πογθί. Ετ πὸ5 Ζποαιο ᾿ος Ἰάθη ἀϊοονα 
Βα μλτι5, εἰ, {αὶ ἴα Ἀδρα]αβ Ἰομρίογοβ ργοθαγεῖ, τὰ Τλϊ ΠΟ 65. Ὁ ἃπιβίθυοσθιι ἀοοίγ παπὶ τορτο- 

Ῥαγτοί, ν᾽ 6] σοῦ πῸ5 πιὰ ΠΟΡΕΥ τϊγαγὶ, ἃ} ᾿ρ50. ἴῃ ΠΛΘρ]Π 15. Ὀυθν ον θτι5 σθρουϊγὶ Βιοϊοιση. «αϊα- 
ἄδπι, οἴμπη δὰ5 ἃ ϑίοϊσογιπι βονθυϊϊαίθ ἰοπ 6 6556. ν᾽ άθαμηβ. Ἐχ ᾿ς απΐοπι, {πιὸ Πιαοίθητιβ αἀ1-- 
χἰμλ15, 51 ἈΠ} αἰπα, πιὰ χφαϊάθηιν οουῖθ οβίθπα ἴτ᾽, τπῃ]οῖιηὶ ἀΤΡ τη τα}, {πο δα ᾿ππρτο- 
Ῥαπάας Ὀυδνίουοβ Ἀδρα]αβ ργορυῖο αἰθιυὶ ροίοβί, {16 6558 δὲ γαπτιη : 564 τα γϑῦιπὶ αίθαν, ΠῸΠ 
ΠΘΟΘ5ϑαΓΙΟ βϑαυϊταν, 5ὶ αὐσοιιο Ἀθρα] οἵ Τα] Ὲ5 δὲ ΤΠ] ΠΟΙ Ὲ5. ΘΧ 5110 εν οι ϑιηΐ, ᾿ρβᾶ5. αἱ" 

τιπὸ δὲ δοάθμι βουρίον δ Ἰἴαβ [ϊ556. λαν δ 51] ῬΓΟΡΟβ [απ ἀβΒΘ 11 ν ]Ἰμγ115, 4}115. ἀΥ ατη ἢ {5 
ἸμτΆΤτ ΠΘΟΘ556. οϑί. Ῥυμητιηι ἰρ᾽ αν 51 {πᾶ ταῖο Πα θη ἃ 681 ᾿ἸΟλ  Πτ11}} ΟΠ 1111} ΘΟ ΠΒΘΙΒΊΙ5. 

οὐ] 5 ἀοθθὶ Πα θουῚ πηαχῖμια, Ρ᾽απθ σοπβίαὶ Ἀδρυ]ασγιιιι ὉΠ ΠἸτι πὴ πα παππι δὲ θα πηθπι ἀπιοίουθι 
6558. Νάϊῃ δηίο ποβίνγα [δι ροΥὰ ΓΘΡΘυΪα5 ΠΟΙ] ΘΠ, 4] ΟΠ ἸΟΓΘ5 ἃ ὈΡουἸου θιι5 Β ΘΘ α]15 ππ Ζι δ τ 
αἰξιϊηχοῦῖτ. Οἴηπ65 τοῖς Αβοθεϊοὶ, φαοὰ ἐδ ῬΊοΙΣ ςθητθπτῖα τπιΐγαβαιιθ Ἀδραϊαβ. σομηρ  θοιιταν, 
ἀιητατὴ οἱ δα δὴ ἃποζο Θὰ 56 Ρ 61 ἔδοθυιπῖ. (8165 σαηΐ Ἠ]θυομ Πλτι5, Πα Πτιβ, Οὐαββίαπιιβ, 

ΘοΖομπιθηῖβ, δαβιϊπίαηιι5., Ποία, ϑαϊη]α5, ΝΊΟΘΡΠοΥι5, διοίου. (Ομ θοἤβιαμτιβ, {αὶ αἱ 
Ἰοπρίονοβ., τὰ Ὀγονίογος Ἀθριαβ 510] νἱπάϊοαί. Ηος ᾿ἄθην δἰ γϑοθῃτογο5. ΖΠΌΖι6. Ὀγοϑε το 8. 
ΕῚ δῃϊηὶ ἴῃ βθπίθη 5 ἀἰβϑι θαν Ἰηΐθι 56, ἀπιθὴ ἴῃ 60 ΘΟΠβοηΓ πὶ Ομ π65, Ταοα πἰγὰϑ- 

416 Βδραϊας ππὶ οἱ οἰάθην ἀποίουὶ δάβουθαπί. Ἐπ, αὐ ᾿πίθυϊπη. τα} 105. ΟΠ Γτη. πομιϊ- 

πᾶροὸ ϑεοιοίαμι., Οομθοἤβιαπι., Ναΐα!ου. Αἰθχαπάσιιη, ΤΙ]θηομίιν., Τἀονίσσθα. Βαρὶ- 

ππιπ]. ΟἸτιοά 5ὶ τοῦ πομηϊμτιηῖ ἰοβυϊπτοῃΐα απ σθυδ πο. γἸδαπίτιν, 6] αβ δὴ τοὶ τθϑίθν ἀμ] Π. ΠῸ 
Ἰρϑιη Ἀδρα]αγιι ἀπποίογθι. ᾿ποϊρίαιη ἃ δὰ τϑϑτ]α, σι ἰητου ὈγουΊογοβ βεοηα δϑῖ, Ὁ] βἰς [6 - 
διζαν : τούτων δὲ ἕχαστον οἵαν ἔχει δύναμιν εἴρηται ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ ἐρωτήματι. Ομ αίεπι ἀπίοπι οἷπι 

μανϑϑαὶ πογιίτα τιτειπι τιοεἴιιθ, εἰϊοίτιι 65: ἐπὶ θα, χμ αὐ πος ρεγιϊποῖ, ἱπίογγοσαίίοτιθ. ΟἸ σοι αι 

ἀαΐθη ΠΟῊ δϑί, αὖ Ἰαπὰ ρυϊάθηι “ΓΙ Θιοπεϊι5. ποίαις, ᾿ς ἰοοο ἱπαϊοανὶ γϑο αι ]ατι ΠΟ Τπᾶρμα5 
Οοἴανδμη, σα ἴπ δὰ βθοιιπάδο {ΠΠπ|8 ὈγδΥοΥῚ5 γϑϑιιϊορ ἀνα πηδ πἴθμι ΘΟΡΊΟβ6 ἐγαοίείαν. Ναας Ρτὸ- 

ἔδυδηι Π105 {γ65 Ἰοθοβ τ] πι6 ἀπ 105, “που τιμὴ ΡΥ Πλτατ άπ ῬτΟ ας 5. Φπθιη τποάο αἰϊχὶ, νἷν 
ΘυαΠ{ἰββι ηλτ5 ᾿ΓΠΠ Θπηομίῖπ5. 15 απαΐθηιν ᾿Οοῖι5 ΡΥ Ί πη τι5 Ἰη νη τιν ᾿ν ὈΓΟΥῚ τϑστα Ξβορίπαρϑπα Ζαδγία, 

ἘΠῚ ἴΐα βου ρίππ Ἰηνθπιίαν, πληρέστερον δὲ περὶ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς χατὰ πλάτος εἰρημένοις ἀπεχρι- 

νάμεθα. ΖΘγιίηι εἰ ἰἰς, φηιὶ Πα) δηιοαὶ σιιτιῖ, ἐπὶ φιιοσιϊοπῖϑιις ἔμ56 ἐσρίϊσαιὶς πιὐετττι5 Τδϑροπαϊπαις : 

480 ἴπ Ιοοο πὰρ πᾶ ΔΙ πιαπὶ τΘρ]άτὴ οἰζανὶ γι άθπί ἀαϊουτη τι οθοὶ ποθὴ 5ιιηῖ. Δίαρμα ἀπίθηι 
τϑραϊα 111, αιιδο Πεὸ οἰζαῖαν, ἴῃς ΠλᾶρΠ15. Τθοτα βΘρίητπιηι ἴθηθῖ, ἴῃ Θά π16 ἔτπι58 Ἔχ] οαῖαν φαρά 

ἴῃ Ὀγονιοῦὶ ραποὶς ρουβίεϊ σῖταν. ΑἸΪὰ ἀπιὸ Θχθιηρ]α ον Ἰ θη ἰδία ῬγΟρΟΠαπι. ἔὐΠ1 ΠῚ 5.1} δ 
τϑρα]α σθηζοβίτηα τοῦτα, ἰῃ πὰ ΡῬυοροβιζο 510] ας ομὶ ᾿ἴα απιοίοι γεβροηάοῖ, περὶ τούτων εἴρηται 
σαφῶς ἐν τῇ πλατυτέρα ἀποχρίσει. 726 Πὶς ὁπιιοίθαίε εἰϊσίιιπι 65: ἐπὶ ἰαιογ 6 τεδροπβϑίοπθ. ως δαίθῃι 

Ἰαϊϊοι γ βρομβ10 τϑρι]α οϑ νἹροβιπια βϑρίϊμια ἰμπΐθι τπδ]ουθϑ. ΑἸτθυα τι Θχθιρί απ βαρ ρα ταῖς 
Ῥνθνίου σορα]α ἀποθηςθβιμια νἱρϑβι μη, {αι 5ὶς ᾿ποϊριϊ, περὶ τούτων εἴρηται ἐν τοῖς χατὰ πλάτος. 6 

μιὶς αἴοίιπι δϑὶ ἐπὶ φιιοςιϊοπῖνιις {πιδῖτις Θτρίϊοαιῖς. ἵιορθ με απιΐθην Ἰοπρίονοβ Ἀθρα]αβ, οσσαντεί {τἰ- 

δδβίπα (ογϊα, πὶ {πᾷ πλ} 115. γ θυ 5 ἀθοϊαγαίαν. χαρά ἴῃ πὰς Ὀγονίουῖ Ὀγονῖζον. ἀϊοΐαιη οϑὲ. Ροβὲ 
ἰεβεϊμηοηΐα ἴδπι σογία ἰα 6 ̓π π ἰαἴα, Ορ᾿πἰοπδ ἢ ποβίγαμ πᾶ οἷ ΠΟ ΠγΤΑΥῚ Π1}}} σα! θιη π6- 
6586 ἄπο : 864 ἰλιηθη ποὴς ἱπαἰρπαμι μιιΐο, 4ιιο ποίδίιν, δαβάθμι ἀἸσθη] ἐουμνα αβ, απ ἴῃ 

τη] οΥτι5 ΠΘρα}15 Ἰπν Θμ πα πτπγ, ἴῃ ΤΠ] ΠΟΥ] Ὲ5 ΠΟ τι6 ΤΘρϑυ τ. Ομ }15 οϑὲ 1Π1ὰ, πα βουὶρίου ἰία 
Βουιρίαγαιη εἰζαΐ, αὖ Δάνουθῖα αεάδηι ργροπαῖ, τοῦ Κυρίου δριστικῶς εἰπόντος, οἴο. οτέπι 7) οηνἴ-- 
τις ϑεγϑὶς ἀδογοίοτιῖς ἀϊτογὶῖ, εἰς. λασϑιιβ οα ἀβιηο αὶ οϑὲ 11, ιχα ἴῃ πιβὰ ὃςὲ ἀρπά ΒΟΓΙΡΙΟΤΘΙ,, 

σὰπ αἰ σαοά σαπιβ ῥγείβεϊανδθ χρυ τιν, ὥστε τὸν μέν τινα ὀφθαλμοῦ ἐπέχειν δύναμιν, τὴν 

ἐπιμέλειαν τὴν χοινὴν πεπιστευμένον, ἐξα πιὲ αἰϊιις φιίάίοηι οοιεἶὶ οἷπι οὐεϑαῖ, ομμὶ σοἰἐἴσοὲ δσοπογο- 

ἀϊία πὶ σοπιηιιτιὶς ΤΌΤ πὶ σα  ὉΒῚ ΠΟΠ 51} ]Π]Ἰοἰτου ἀἸοϊταν, τὸν προεστῶτα, ργι[δοίτις σοἰϊίοοῖ, 

564 ρδι ρου ρ]ιναβίιη, τὴν ἐπιμέλειαν τὴν χοινὴν πεπιστευμένον. ΑἸ ΘΓΑΙῚ Ροΐοδὲ οαπ [5 οἱ ΠΠ|ὰ 
4υοάιῖιο, {πὰ γοροβ πληροφορεῖν δ᾽ πληροφορία Ἰῃ 515 αἰ ΠοαιἸο 6. ῬΟΓΒΙΙ ΒΙΟΪ5. Βα Ρα ἢ αι, τὸν μὲν 
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πληροφορήσας, ὅτι ὃ, εἰς. 5ἷο κί αἰτετὶ φιίάεπι ρογσιαϑογι[, τι οἱ, εἴς. ἘΠΊ, Πα δα ἀϊ ροίοϑβι, αιιαβάδιι 

γοοθ5, οογίο φαοάδπι πθ0 δεοορίαβ, 4155 παβάαπη ἢ Β ΘρταΠ5 ΟΠ ΊοΥ θτι5 Ῥομιμζα", ΠτΙ564 1181} 
4ποααδ ἴῃ Ὀυθνίουθι5 Δ ἢ] Πουὶ. Αὰ ποα σ 6 μι {65 [180 γοο65 γϑίδυιιπίιιν", φιλοσοφεῖν, φιλοσοφία, 
φιλόσοφος. Αἃ Ἰάδιην ρευεϊποῖ νουθιιμ ποιεῖσθαι, οτῖη ἴΠ ΤΘΠΊΡΟΓ ῬΆΒΒΙγῸ ΡΟΠ ιν, δὲ ἰάιηθη βροϊ- 

Βοσίίοποηι αοεΐναμι γοίϊπθῖ. ἘΠ βάδην σΘμθ 5 βαπί εἴ αἰϊα φαθάλῃν νοοῖ ]α, αι σα Ζιιθ 110 
Ἰοοο ἰερϑῖα Ἰἰοεί. 

δ. ΧΙ. ῥαγς γιϊπία, ἐπὶ ψιια οσίοπαάϊειτ εἰταδηι6 Ποριιίας οἰ (οποιτμἰΐοπες πιοπακίϊοας τινὶ 

εἰ οἰάεπι ατιοίοτὶ (τι δι ποτὶ ἀδθογε. 

84. Ποοιίββιμγιιβ νἱν Ομ ΒΘ ἤβιιι5, οὰπὶ αἰχίββθῖ πίγασψιιθ Ἀθρι!ας οὐ Οπϑεϊτατοπ 65. τηομα- 

5(1οα5 τπιμὶ δ εἰ ἀθὴ βου! ρίου δάβουθὶ ΠΟ ΟΡοΓίθιΘ, νἰβιιβ δϑί τα] εῖ5 φασὶ ραταάοχαμι φορά δι 
Ῥτοΐδγγο : ἴῃ 4110 650 δἰχπὶ Ραυ τ ῬΓΌΒΡΟ, Ρανϊηι πὰ ριΌθο. ΔΙΠΠΙ θπὶμὰ γἱάδίαν, φαοα ὁ] πιβπιοιὶ 

βουρία Ποπ τπιηὶ οἱ ἰάθη ᾿οιΐπὶ αἰ θυ μα 6556. οθηβαϊί, τθοίθ ἃς νοι ᾿ππἸοᾶββ6 : 564 ἴῃ 60 

Ῥεοοᾶβ56, 4ιοα πϑηζγῖτι5 Ορουὶβ σ θεῖαι διιοίου ΘΠ ἀββισ παν. 5. 4 46 [5 ροβίθα. [ατῃ δπποίανϊ 
δῖ, 4πιθ μὰ τη040 αἰχὶ, γα 1Ἰ5ϑιπλιετ ὙἸ για ϑασαπη ΟΡ ἰοπθηὶ ἰΐα ἀδἰθπάθγο, οἱ ἀν ϑαμηθηΐα 581 
ἴδγε ομμηἶα δχ πἰ πα γοσα]ανατ βανθυϊαῖθ ρείαι : 564 θὰ [Ὀγίαϑβθ οἱ 5011 Πυμηἰζαιβ χα] Παθοιο 
γἱἀοβαηταν. Ἐπ γοτὸ αυιοαιηηιιθ ἀπΐμιο πὸ Ἀδρα]ας ἴαπι Ἰοπρίονθα {απ ὈΓΘΥΊΟΓ 65 ἰορουϊηΐ, 
1ϊ ςεσία 410 δειιπί ρουϑρι οαοίου 65, 60 ταΐπτι5 ϑίοϊοα {Π1ὰ ἀορπιαία νἹἀθθιηΐ, αι ἴῃ αἰτίβαιια 46- 
Ῥιεομ ἶββο 56 ἴαϊσο δχἰβεϊ πανὶ (οι θοῇσι. ῬΊαγα 510 ἰοοο ἀ6 ξουθυϊίαίθ 11 ϑιοῖοα γε] ρος 
Οοπιθεῆοιίαπα : πῆς (6 α]1ο υἱγὶ δυιι ΠπἸβϑῖ μι! ἀγσατηθηΐο γϑῦθὰ [αοίαιητιβ. [τὰ ἰρίταν Ἰοχαϊίιν 
ἴῃ 5110 Βδβ:]Π1ο σθοθηβιίο : 1950 σἰαἰίπι {{{π0 οἱ ατστιπιοτεῖο (οποεἰἐπετοπιπι τη οτιαϑίϊοαγιιπι, αἰϊιεπε 

56 ἀιιοίοτ' ρῥγοάϊε αὖ 60, οἰ} ιι5 σι ρογίοτα οπιπία (οὶ {οτί 6 ρτιθ[αιίοπεπι αἰϊφιίαπε [ἰ εἰ ιψπ6 αὐ 

ἄσχησιν δαποίϊδηιδ ἐπαεϊιείτεπι ἰδνῖτι5 ἐπι οττπ απίθπι Θαοοροτγί5), ϑογμπιηια Βακὶίεπι, ψιιΐ δἔ δος 

εγμαϊαΐ, ηεὶ ἐπ Ξοοϊθέαξ 6 οτεπι τοἰἰφιεῖς, δὲ ει ςοἰϊατίαπι ἤρ5ὶ 5ϑοτϑτιηι υἱίαπι ἀσατιῖ ; τι δ5ΐ πίταηιιὁ 

τιϊἰτεα Εδοίοσία ργοναία, ἀπιοοσιθ Παὐτεῖι οἱ ἀπίϊεϊί 65 αἰψιδ ομἰοτος υἷτος μίαπο ἱπιοϊ γος ; οτπι 

ῬΓίον {116 ατιοίοτ' ξῖς σοϊίατῖος ρογρϑίμο ἱπιδδοίατὶ υἱάφαίμτ, τιτῖστι6 ἐοπιππιπθηι υἱίαπι αροπίϊϑιι5, 

πιά εει (γί σἰϊατια ρίοιαιὶς αὐἀξογίδετε. Ἑαΐθον, «παρά [ιϊοναὶς ΘΟ ββῖτιβ, ἈΘρα]αυπιπι ἀτι- 
οἴογθαν ἈπδΟ ΒΟΥ Θ 5. 1 [6 5155} }}}111}} 6556, ΒΟΥ ΡΊΟΙ ὁπ Ὑ6ΓῸ (πβΕἸ{ππ ΠΟ Πτιηηι ΤΠ ΟΠ 5 ΕἸ σα τ} 65. [α-- 

νϑιθ, ᾿ρβουπ τι γἱ γα! γατοη θη ῬΙΌθαγΘ, [ἃ τα] υἱάθυὶ οἱ Πγμλῖτ5 εἴ στάνῖτβ, 4ιαπὶ οὶ 
τοία 11 τὰμν βθθρ8 ἃ εοάδθιιν (οιημβοῆβιο ἀθοαπίαϊα ϑιοϊσονιι βου ουϊίαβ. Ετθυΐμι ΒΘρα]ασιιμι 
ποίου ἴδτη γϑΠμθιθηΐθι ᾿πυ ΘΠ ϊτπιν" ἴῃ Δηδο ΠΟΥ δἴαβ, ταῦ εἴπ ᾿ρ515 τη {πιὰ πὴ αν ἶ556 υἱχ οὐθαϑ : 50 
ἰάτάθη π6 ἰος 4αϊάδθηι ἀγριιπηθηίαπι Δ ἰίγον δὰ ρουϑυδάθπάϊπηι τιμαὶ νᾶ]ογθ. Νά ΤἉγτμὴ 
ΠΟΙ αϑί, τιῖ {τιῖβ αἰ γα ϑ15 τε ρου υ5 δου εἰ ρυοθεί δἰ πριόθμοῖ. ΕἸθυὶ ἐγρὸ ροίαϊ, αὶ Ἀδρα- 
Ἰαυιιτα βουῖρίον., 41 15641158 οϑῖ, ἀπδομπουδίαγιμη νἱνθηαϊ γαϊϊομθιη να] 46 νἱρϑνανῖτ, 4ιαμ ἀπίοα 
ἰλιηθη πιαϊτατη ἰαιιάαβϑθέ. Οπομίαμι ἰαμῖθ ᾿ος ἴρ50 ἴῃ ἀγραπιθηΐο ψἱμ ἸΠΑ ΧΙ ΠΑ ΠῚ [6586 Θχὶ- 

βίϊιηο, 5ῖ αἰϊαπάδ οοπβιάθνδῖθν, ἃ} ἐὺ ποθ ἴδμι οἷΐο ἀἸξεθάδῃν. ϑεϊθηάτν εὐρὸ Οὐμπβεϊ ας πιιι 

πιο ϑ Ἰοαστι πὶ Διο Οὐ ἢν ἃ ΠΟ ΠΟΥ ίαγ τιμὴ βίδίθμ πο ΟὈ [δι σΟμ ΠΙΘ πδ556 ; 5θἀ ἐ6 60 οορῖοβε οἴ 

ΔΡαπἀαπίον ἀἸββογιιῖββθ. ΝῸπ δπΐμι 1 νἱνθπαϊ β6πτι5 τιπ0 δαί αἰίθιο ἰοοο ργοθαΐ ; 564 ἰοΐατη πιὸ - 
ἴδια 5111 Ορ θυ β ραγίεπι ἴῃ 60 ᾿που πὰ μ0 ᾿Π511Π]51556 56 {γ 141 056. 1τὰ δα μν ἰ 1010 ΘΔ 15 χυττι 
Ἰοφαίϊζαν : περὶ μὲν οὖν τοῦ χαθέχαστον ἀσχητοῦ χαὶ τοῦ τὸν μονήρη βίον ἀσπασαμένου ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, 

ὡς ἐνῆν, δεδηλώχαμεν" ὅπως τήν τε ψυχὴν πρὸς τὸ χαλὸν ἐξασχῶν, χαὶ τὸ σῶμα πρὸς τὸ δέον οἰκονομῶν, 

δύναιτ᾽ ἂν ἣμῖν τὸν ἀχρ!6ἢ χαραχτηρίσαι φι) όσοφον. ᾿Επεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀσχητῶν χατὰ συστήματα 
΄ ,, ν ΄, -- - - 

πολιτεύονται, ἀλλήλοις τὰ φρονήματα πρὸς ἀρετὴν παραθήγοντες, χαὶ τῇ τῶν κατορθωμάτων ἀντιπαραθέσει 

χλησιν εἰσενέγχασθαι. “10 46 αδορία σιιίάοπι, χιιὶ Ξδογϑιιη αρῖΐ, υἱταπηιι φοϊϊατίαπι απιρίθαιι5 ἐ5ί, 

αϊϊιιοί 6, χιιαπίπηι ἐπι πος Ἔγαί, σιρογῖμι5 εἰ δ οτιείπιτι5., ψιιοηιοεῖο οἱ ατιϊηυιτα δα Θτ ότι ἀεὶ δοτιίηι, 

δἰ σογριι5 ἀρίδ οἱ τε σοπιροποιις, ρμἰιἰοδορἤιιι μοτ δοίτιπι τιον ὶς δυργίπποτε ροϑϑῖῖ, (411 ψιιοπίαμι 
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φογςαπίι" αἰμυμὶ γι σΟμιτ γαῖ μἱιισὶεὶ ἀδοϑί αν. ατεϊηνετι τ πεμἴπι0 δα αο Θ᾿ 5 ἀιὶ νἱγιμίεηι, εἶ 

τοῖο [αοίοσιιπι σοπιραταἰΐοπθ ςοῖρδος α ργοσγθϑσιίπι ἱπὶ ὕοπο Καοϊοπάϊιπι οοποί(απος, (ϑῇ εῖεη 6556 

Ῥιιίανίπιις, ἰὸς δίΐαμι δογηιοπῖθιι5 τιοςίτὶς αεἰποτγιατὶ. Τὸχ ααϊθιιβ ρθυβρίοὶ μοίθσῖ, ἀποίογθμηι τὰ 

Βασι ΟΡτι5 αἰν βῖββθ, ταῦ ἢΠ1π|5. τοῖα τηθ ἴα ρὰνβ ἃ ἀπας πογοίαβ, αἰΐθγα δα ομΟ ϊ45. βρθοίαγοί. 

Αἵ νόγὸ ταμίσμι αθοϑί, αὶ Ἀδραϊαυιην διιοῖου τπῃϊοιιι νου πὴ ἀἸχθυὶς ἀθ Ἰαιιάθ ἰνα}τι5 δίδίιισ, 

τ Θαμν δἰϊαθι πιοάὶς οὐ αΐθιις. ὀχαρίίθι. Τιοοὶ ροίθεῖς βθρυϊθνθμι σαρας Π ρα ανιιμι Πια] ΟΥΊΜΠ 

τοίτμνι, ἴῃς 480. ΒΒ] οἰηϊβϑιιπι οδὲ θοῦ, ἀΕΙ 115. Πα] τπι5. Ἰπιδιϊτπιτὶ ρουϊοι!α ἱποουμοάαιιθ 

οβίθμαϊ ροββίηι. Ηἷς Ἰοσιιι παπιμι, 41 Ἰηβῖαι. Οπιη αὶ 6558. μοϑϑὶῖ, Ἔχβουῖθαπι. ὕπιμι Ἰδῖτπιν 

Ἰησομηηοία ΑἸ πἃ - νος μαης νἱνθμάϊ γατοπθιν σΟΙἰ ἀμ ἔπι, Τϑι α] ἰββοῖ, ᾿τα Ῥειϑεααϊιαν, ἄνευ 

δὲ τούτου, χαὶ ὃ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρισ τοῦ λό γος οὐχ ἐπιτ οέπει τὸ ἴδιον σχοπε 
᾿ ἘΣ Ὲ εν ἀν 9 ; 

φησὶν, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. Ὃ δὲ ἀφι διαστιχὸς βίος ἕνα σκοπὸν ἔχει, τὴν οἰχείαν ἑχάστου τῶν γροειῶν 
Ι 

ἴχαστον. Ἡ ἀγάπη γὰρ» 

ς 
Ξ , ἘΞ ες ᾿ Ἄ ΒΔΕ ἣ Ξ 
ἴλως μαγόμενόν ἐστι τῷ τῆς ἀγάπης νόμῳ, ὃν ὃ ἀπόστολος ἐπλήρου, μὴ ζητῶν θεραπείαν. Τοῦτο δὲ προδὶ ι 

τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν, εἰς. δεώ ργοίετοα εἰϊΠροπάϊ ΟἸιγισιὶ ταιῖο εξ 

πιοάδπις. τιπτιπιηθηιχιθ ητιοε οἰ ὶ ργορτίπνη ζμογῖϊ, ςροοίανὰ τιοτὶ οἰ πεῖς. ΟἸναυῖτας ἐπέπε, ἐπισεῖξ, ἀῸπ 

4υδεῖξ αι 5 βαηῖ. 7ίία ἀπίοπι δοἰϊατία δἰ σϑουϑιιη αὶ οί οὶ 5 σιππῖνιις αἀοία σοοριί τεπῖοσιέηι 

παδεῖ, τιξ 5ιεὶς φιειίδητι τεὐϊλιταιῤτις ἱπσοννίαι. Ποσ απίομν ἀρογίο ἀνογσαίμ οἰιανιαιὶς ἰοβὶ, ἡπιαπε 

ἐπιρίοἶναι «Ἵροκίοῖιις, ιεῖ τιοτὲ σία, »θα πειίιοσιιπ οοπιπιοίία ἡτεγθῖ, μὲ σαἰνὶ ἤογεηῖ, εἰς. Νεχυο 

ΤΥ 6γῸ ἀποίον ἰπ ΟΡ] ὈρδνἸοΥ ] 5 πὰρ 5 ̓μ α ρ 6ἢ5 [πἶσβα ἴῃ ἀπο μου ία5 ρας Πα τ|5 δϑῖ, οαλμ 1 

ἱρϑὶς γθραϊαιη βορίπηαμι πα ]ογοιν, απ Φαΐβια βοααὶ ἀθθθαῖ, εἶτθι. θαπ ανοὸ αὶ ἤθε Ρὸ- 

ἀὰαδυῖτ, ας ππτι5 δὲ ᾿άθι μοιο ἴῃ ἀπὸ ΟΡΘΓΘ γϑίπιανῖς ααιτὸ ᾿ῃς ἰ ΓΕ ’Ὸ 51 ρ5ιββθῖ. δα [Ογίαβϑθ οὰὰ- 
Ῥίαι ἴῃ ππθαΐθηι γϑηϊοὶ {061 αἰ απο ἀητὸ αἰχίμιτβ. γ ἀθ}ῖοθε ΠῸΠ ΓαΓῸ ΘΟΒΓ ΠΡ ΈΓ 6, αὶ 45 
Αἰ του ἀΠ 15 τι ρου θιι5 βδητῖαι. ΝΊΠΙΙ οὐρὸ πηροάις, πνχαϊοι Αἰ 4 αῖ5, αομλπτι5. ἀαοῖου ῬΥΪΏ θαι 
Οὐμβιυϊτατομ 85 πιο βϊοὰ5 γα] ρᾶβϑα ογθάαίαγ,, ἀθἰπάθ γοιὸ δρτίαβ, ἴὰς α θιι5, σαι ΘΧΡΘΥΙΘῺ - 

τἰὰ «ἰοοιῖον οἰΐδοιιιβ [αἰββοῖ, αν ταββοῖ βϑαιθπτίαι. ροὸ φαϊάδιν ἕαίοθον τὰ τὶ ΡΥ μη ἃ5- 

Ρδοῖα νἰβαμι ἔμῖββο : 864, τὸ αἰ ἢ τι5 τον ἧς, αἰϊτον ἡπάϊοανι. ΔΒ δηαὶπι Ραγϑαα- 
ἄονο ποι ροῖαϊ, ἀιοίογθιν ἴαηι οομ γανία βου Ὶ θο δ Ῥοζιῖββθ, πθς τἀτηθη (6 θη θη για το π 6 
γαϊϊομδηι αΠ]απν τϑ ἀἸάϊοβθ. ὐδγίδ 5ὶ αιῖς πού ἀὸ που πιαμ 15. ἁπασπουθίασιιμιν του θτι5. ΠΡυαὴν 

ΔΠΠΙΦαθιὰ δάονοῖ, πα αιαμ ἰπ ]1ὸ ΠΡνὸ Γαμ ἀἴτιι5 ον ουίογοῖ δουαμιν 1πϑιϊτατιαι, ὨἾδῚ ΘΕ 5. τος 
παιϊπϑθῖ 58 Ὁ ϑύαν85 σαιιθαὰβ 6 βθηΐθητὶα ἀδοθϑβῖσβο : ιο οὐππὴ [αοίτη ΠΟ ἢ 510 ἴῃ 115. 8 {αῖθι5 
ἀϑλμιιβ, βου ρεῖβ, ᾿π46 Θἤϊοὶ γιά θεν ο] σιμά! βουῖρία ποη τιηϊ, 5οὰ ἀποθθιιβ βου ριον θι5 τυ] θὰ] 

ὁροιίονθ. Δ θο, φαο τπὸχ ργοροβιῖ, ἀγραπδηῖο πο πχαϊται ἀθ τι τς {ΠΠπι4, φαο τὰὸχ Ῥγοίδ - 
γὰϊ. ΝΙομθυ εὐρῸ Ἰαναῖ, τχα]α σΟματιἶα ο556. ΠΕΘΡ 5. σαμὶ πιο πμαβιϊοῖς ΟΠ Γα ΟΠ Ίθπι5. 
Οαἰδ εϑὶ 4υοα ἀιοϊταν ται πὶ Πἰδρ 15 φάδην 1ὼ ΟΟπβεϊτατἸοπ θῈ5. 46 ΘΟ  Οα10 οτλμὶ πλα  ΠΠΘυ ιι5 ; 

ἀδ οἰϊρομὶς 115. ορου 5. 4: βίαταὶ πο πδομόγαμι οοηγϑϊαῃς ; ἀθ ορϑαἸθηκῖα ; ἐδ Ῥυςθροβεὶ οἵ- 
βεῖο ; 46 νϑβιλιθητὶβ, ἄθάαθ ἀ}115 Θ᾽ αβάδιη σϑμοεὶς ρὶ ανὶμῖ5. ΕΤρὸ δὶ λδραϊανιν ἀἴααο (οηβεῖ- 

ταιϊομαιι ᾿άθην ἀπιοίον δββοῖ, απ ΠλΘρα 5. ΟΟπδε τα ομτατ τ θηηϊἶδβθῖ, πὶ ἴῃ (Ομ τα θα 1- 

γ5 τηθητοπθιὴ [ϑοῖσβοῖ Ἀδραϊαγιιη. ἔσααδ τναρὶβ, ἀαοα αποίου, 46 0. ἀρίντβ, Φαϊοα 118 

1116 (αὶτ, τα ἴον οοηϑιονογαῖ, αὐ νἸάθυθ δϑὲ ὰ Θρα]5. Ὀγον ον θιιβ, ἴῃ ἀΠΠΡι15. ᾿ρ586. ΠΟῚ ΤΆΤῸ 
εἶϊαι ας αἰλοὶ 46 δοάθιη ἀυριμθηζο βου ρβοναῖ. ΕἼ}Ὲ5. τοὶ σα Βα ρθυῖτιβ χη ρία ἁἰ]αοε γϑίι]6- 

ΥἸλιι15. ἴῃ 115 ἀἸ ΠΡ λπι5 ᾿μυ]ονα πα τατη ΘΟ Ῥιζαν ἸΠλ115. 
85. Οπαμηχιδμπι οη 6 αἰἰββθητῖο ἃ} 15, {αὶ διοίοιιι ἴῃ Ἰλορα β ἐπ ν ΘηἰΣῚ ραταπτ, Θάγτμ} ΤΠ 6 5 

ἀποῖου ᾿1}Π} ΒΟΥ ΘΕΟΥ͂ Υ ἰδ δίς {παι τ Ἰάδιη βἰτς 4] ΘΟμ ΒΕ ΓΜ ]ΟΙ65 ΞουΊρϑουῖς. ΗῚὶο τη] ΟΥ 5 Ρδυ- 

[δοιιομὶβ οαπιβα βθνευαΐθην ἀθΊψαο ρυωάϊοαι : 116 φαιοάαμι νἰϊα σΘπτι5. οἵ τα τ1π|5. δῖ σομΘἴτι5 

φγιοροιῖς. το ἀγοίδηι 1" Πὰν ναμ, πὰ αα νόγάιῃ νἰΐανα «ποὶζ, ν 6] μασι εἰΠαΐατα Βα ροὺ γὸ- 

γϑῖιι : 116 56 Ῥυβίαι θοαὶ πϊονγθηι βουριπτγαγιιν ᾿πτουρυδίθι, οἴ, δὶ παὰς νἴαὴὶ ποθὴ ἀἰαίδε, αἱ 

᾿ρϑάμῃ ἴδηχθι [οἸ]ΠἸου θα αἴχαα μἱαπϊονθιὴ το α1ι. (σαν πναϊία ἴοσα αἰΐουνθ Ῥόββθ, αι 5. Ρτὸ- 
Ῥανὶ ροβϑοῖ ψιοα πποίο αἰχὶ, ἴῃ τηθάϊιιπι ἰαιθ ράῖοα ἀππίαχας αὐάδισοηκία σθηβιαὶ : 60 Τηδρ 5, 

«αοά 51 αὶ Ρἴαγα οσπρὶαῦ, οἱ φαδιηρ] ατίιημα ἴῃ 1ρ515 Το αἰ θτι5 ᾿ηγθη τ λοι !8 5ιτ. [τὰ ᾿ρῖτασ ἴῃ 
Ῥαᾳ.553. ε. ΟΟΠϑΕ τας Ομ θι5 Ἰδριταν : χρὴ τοίνυν ἡσυχῇ μένειν τὰ πολλὰ, χαὶ χαρτερεῖν ἕχαστον τὴν ἰδίαν χαταγω - 

« ἢ. “ἣν, ἵνα ἔχη τοῦτο τῆς εὐσταθείας τῶν τούπ' Δ αν [ Σ θεῖογθ Ξυχδίπος πεῖ τὴν) ΑἪ τοῦτο τῆς ευσταύείας τῶν τρόπὼν αρτυριον ἡ πάντη μὲν χαθεῖρχθαι, ἀλλὰ τὰς τε ἄνα- 



ΞΞ- 
ν 

ΡΙΓΒΕΛΤΙΟ. ΧΕΙΝ 

Π Ν Π Ε. , -.ἢ 5 “ ἊΝ ᾿ ᾿ 5 ᾿ 
γλχιὰς προούηυς ευπαρρησιαστοὺς ποιεισῦχι, ὃν αἰς οὐοὲν τὸ συνειδὸς ἐπισκήπτει, χαι τοὺς βελτίστους τε 

᾿ 
χαὶ ὠφελιμωτάτους διὰ πολιτείας ἀκρίδειαν τῶν ἀδελφῶν ἐπισκέπτεσθαι, παραδείγματα ἀρετῶν ἐχ τῆς 

ὠφελίμου συντυχίας λαμδάνοντα, ἐμμέτρους, ὡς ἔφημεν, καὶ ἀνεπιλήπτους τὰς προόδους ποιούμενον. Πολ- 
λάχις γὰρ, χαὶ ἀχηδίαν ἐγγενομένην τῇ ψυχῇ ἢ πρόοδος διαλύσασα, πάλιν οἷον ἐπιῤῥῶσαι καὶ ἀναπνεῦσαι 
μικρὸν παρασχοῦσα, προθύμως προσιέναι τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας ἀγωνίσμασι δίδωσιν. αγ" 65: ἰρίμι ἐπ 

ιιθίδ τεῖ μἐμγίπειεγι τ ατιετ, δὲ φιθηνΐ εξ ἵπὶ ργορτγὶα σοί ρμογϑίβίογθ, ἐξ ἤοο δολι5ἰ ατιϊίιθ πι ΟΓΊ ΙΝ 

ἐεϑιϊπιοτείιπι ἰανοαξ : ποτὲ ἰαπιθτὶ ρτόγ σις πὶ οοἰἑα 5ιία ἐπιοἰπιδιίπι 6556, 5θα ἰἰϑογθ, οἱ ργορίονθα ᾿ἰιὶ 

δοποϊοπίία ἐαργοῦγαϊ, περοσδιίαί οοσεπίο ορτϑεϊ, [τ αἰτοοηιιθ υἱΐι ἱπιοοτί ταί δἰ ορίϊηιος οἱ τες εις 

πος ἱτερί 5676, 56 ἴα ἑαπιθτι, τι δα εἰ σοπιστοσϑι υἰτίπίμπι σαρίαξ ὀαθηιρία : ψιοα δοτιδοητεθίπ1", 

δὶ, μὲ εἰαίπει 5, ἵτὶ ρτοαδιιπεῖο πιοήτι5 ἐοπϑαίμτ,, τυϊδεϊψτιο {αἰ φιιοά γοργεμθπαϊ μοςοῖῖ. δθρο δπῖπι 

ἐποίξαπι οἰΐαπι ατιῖπιο ἐτραϊιεηι δαθατιάο εἰϊδοῖραίι ; τἄψιιθ ἐπι δαῖιδα 65ὶ στιν ἐίογιτη ὐδἰτειὶ σοπραῖο- 

ϑοαπιιδ, αο ρακιἐμζπι τοορίτόπιῖδ, αἰαογίἰογιιθ αε σογ  αταΐπα ργῸ ρίοίαις σεϑεμπάα Ὁδηϊαπιιδ. 
Οἰιοά ἰπἰτῖο ἀϊοῖταν, ΠΡΟ, 51 πϑοθϑϑιίαβ οοσαΐ, Θρυθάὶ ὁρουίουθ, ἰά [ογ 556 ΠΘη10 1η{6}]Οχίββοί, 
Ηἶϑὶ πίθου ργθίδἔιβ θϑβθί διιοίου ἴρ56. Νηι πθορββὶ (18. που λἶ 6 γα] 5 Ὸ 5] 58} Πα πτιν ἀγϑϑηΐοβ {αϊ- 
ἄἰδιὴ οαϑιιβ, σαὶ ᾿ΐα ρυθιμπηΐ, τὰὖ νἱχ αἰ ̓ἴον ἴλοθυο ροϑϑὶβ : εἴ ἰδιηθη ἰος ἰθο0 Αἰ Φα]ἃ ἰα]6 Ἰη16}}}-- 
δδγα πἰμ}} πθοθ586 δέ. (απ δῃΐηι βου! ρον τὰ Ἰο ιιίτ5 δϑὲ : ϑθρθ δπῖτπ ἐπιϑίζιπι θίΐαμι ἀπίπιο ἰω- 
εἴτι Θαϑιεπάο εἰσ οί ραΐιτ, πιοῦν Ο ϑοισα ᾿νε ϊοαν τ πππδοο δρτθαϊ Πἰοουθ, 5ὶ (δθϊπιμ ἀἸ5βΊ ραν 5110] 

Ῥιορομπαΐ : ἴῃ 40 τηᾶχί μα βου] ρίου 5 ἰθηϊία5 ἀρογίθ οβίθπ ᾿ξ ; 5 μια] 416. δ] αβυηοα! ορυθαϊοη αὶ 
[που] 5 ἀξίαν, {τα ἀτ{ἰ τα} ροϑβοπί. Πιοηρο σγαν τι οϑῦ 404 Ξοααϊξαν : εἰ δέ τις τὸ χαλὸν τῇ 
ψυχῇ βεθαίως ἐνιδρυσάμενος, καὶ τῇ χρονίᾳ ἀσχήσει τῆς τῶν παθῶν χυύδερνήσεως τὴν ἐμπειρίαν λαδὼν, 

χαὶ δαμάσας μὲν τὰς σωματικὰς ἀχρασίας, χαλινώσας δὲ τὰς ψυχιχὰς ἀταξίας, θαῤῥῶν δὲ τῷ τῶν λογισμοῦ 

χαλινῷ συχνοτέρας θέλοι ποιεῖσθαι τὰς προόδους εἰς οἰχοδομὴν χαὶ ἐπίσχεψιν ἀδελφῶν, τὸν τοιοῦτον χαὶ 

παρορμήσει μᾶλλον ὃ λόγος ἐπὶ τὴν πρόοδον, ἵνα τὸν λύχνον ἐπὶ τὴν λυχνίαν τιθεὶς, πᾶσι τὸ φῶς τῆς τῶν 

χαλῶν χαθηγήσεως χορηγήση " μόνον εἴ γε θαῤῥοίη, ὡς καὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ διδασχαλεῖον ἀρετῶν ἑαυτὸν δυ- 

νήσεται τοῖς συντυγχάνουσι παρέχειν, εἴς. δὲ φιιὶς Ψ6ΥῸ ρμοςίθαηιίαπε ϑοπῖιπι ἐπ ἀπῖηιο [ΟΡ 61 οοτιδία- 

δἱϊίνοτῖι, ἀϊιεισπάφιιε ἐαοτοϊαἰΐοπο σδενπαπάοσιπι αἰ δοίη Θαρογίθπίϊαπι αἀορίτις {μονεϊ, οἱ 

“οηιίξὶς σοΥροτὶς ἰἰδιαϊτνιις σοΘΓοιογὶ ἐπεπυμεί τις ἀπ αἰθ5, ἐππὶ εἰοπιπέηι ταϊϊοπὶς ἤγθθιο σοτ διις 

φεῖϊε ['δητεθτείῖιι5 ἀο οτοῦγίιις αἰαὶ (αϊοατιῖος υἱοϊίαπήοεηιο [Γαϊτὸ5 Θρτϑαϊ ; δίίπι, ἡτιὶ οἰ ηιοαϊ 65ί, 
γαϊϊο αὐ Ἔαδιπάϊιηι ροίἴπις ἱπαμιοοί, εἰ ροσίία φιιροτ σαπαοϊαῦγο ἱμσοσπα, «ἰοοίνίπι ϑοτι [πιπῖθπὶ 

ἐπιρογιϊαΐ οπετιῖϑιις : οἱ τποάο σοπ αξ ρο556 δὲ σογηιοτιθ δὲ Ὀρεγὸ δϑίρϑιιππ ἰἰ5 χεϑιιδοιιπι σοπρτοα- 

{τιτ, σοῖς χιιατηεῖαηι οἰγεπίιιπι σοἸιοίαπι δα νον, εἴς. ϑουϊρίου. δἰ! Ζααπίο ἀμΐθ, οἴμ) ΠΟΙ ΟΠ Ι15 

δργθάϊοηαϊὶ [αοι]αΐθιι Ἰοναμ αὶ (20 11 οαπιϑα ἀαγοί, [οἸΠἸταΐθινν ΠΟῺ ΤΠ ἀἸΟο 6. Οβίθη 1 : Ηἰς [(ἃ 
[δος δϑί, παι ποτ οὐ πθὴ ἐγαπ51ν νἀ θαίαν. Ναμη τόμ οτι5 Ζαϊν 5, 41] Ῥου θοΐανη 56. 81 
6556 ἴῃ ἀπ πλταη 5616} ᾿ππχουϊί, (ὁ απιοίουβ βοη θπίϊα ΠΟ Ροίθυϊξ πηθ40, 51 νοὶ, [Γοαθατιι5 

86 ΟΥΘΌΥτ5 δα τα Ποαη 105 γ᾽ϑα πἀοβήιια [γαΐγεβ. Ῥοιορτ ἀθῖγο : 566 ροϑβίυϊαί διϊδηὶ γαίϊο, τοῦ 
ἵζει βαξοϊρίαξ. ΕἾτι5 αὐιΐθιη τοὶ παπς ῬαΪο ΘΠ ]}τὶ ταϊοπθιι γθά αϊι, μέ ροσίία διρεν οαπαοίαῦτο ἐμι-- 
δοῦπα, ἀοοιτίπιθ δου ἱπηῖότι ἱπιροτγιϊαΐ οπιτιίνιις : φαοα ἰαπηθη Πουὶ ἀρεῖ δὰ οοπ το μ 6, ἀπμπιπιοθεο 

οοπἤάαι ρμο556 δὲ ὑθγϑὶς οἱ {αοίὶς σοίρϑδιεηι ἐς ἡιιίϑιιδοιιπν ΘΟ θα ι, οθῖε φαπιάίαπε οἱγιείτεηι 

βοϊοίαπι οαπίνοτθ. Οοντῖθ μος ποι ἱπ άπ! σϑηίία οί, 5864 θομὸ ἀἸβοῖρ πὸ Ἰηέθρτα θυθυϑῖο. ῬυἹμλτι 
[γθσσιτι Ῥα τ Οηἶβ, 4110 5οἷο βου ρίου οομίθπίιιβ θϑῖ, {παι 460 }}6 511 δὲ 1 ἢ μλ. ΠΟΥηΐ ΟΠὨΊΠ65. 

Τεϊμα6 5ὶ τποηδοο οἰ ΠΠ}6 1 5616] Ποῖ, απ ΠΟ ΌΪ, ἔγθα απ 5 ἂς ογΘθΎ τ5 δα ἸΠοαπάος νὶ- 
5 ἀπ οβάι6 ἔγαΐνοϑ ργορτθάϊ, αποίου: Ποῖα ἀῃδοΠπουθίδμι ᾿πϑεϊπὶς, ιθ ἴἀμχθὴ ᾿πβΕ τὰ πιμ 510] 
Ῥιοροβιοναΐ, 5ε νου νἱαίουγθιη ΔΙ Ζιι θη} βθιη ρον πιο {ΠΠπ|ηῸ Θυγα πίθι, ΠΙμΠ] 18} (1165 Θ Πί6 1, 

ἀααιν 5 Ροι 5 νἱίαην ἀσθηίθηι, {πᾶ πηι 50} 1ςτατῖατι, {αδμ ἰάθη ἀρ πδη} βιϑοθραναί. Ῥοβίγθηιο, 
«ποᾶ αἀάϊιαν, θεπι ταΐῖο αἰ δ θιισιάμει ροίληι5 ἱπαπιοοῖ, τὶ ροσίία σιιρδν οαγιοἰαὐνο ἱμσθνιια εἶο-- 
εἰγίπ ϑοπ ἰπιηιθη. ἱπιροτιϊαΐ οπιπῖϑιις, ἀππιπιοο σοπβαἱ μο556 οἱ υογνὶς δὲ [αοίϊς οθίρϑιιηι τἰς 

φιιῖδιιδοιίπι ΘΟ στ Θεϊετιτ', Θεῖι φιιαπιάαπι υἱν τίη 5οἸιοίαπι ὁπ ἠίϑογθ, Ἰοσιπὶ ἀιη ] ἰβϑίμυτιηι ρυαρϑε1- 
5115 νἱάθῦαν ἄανθ, οατη ἴΔο1]6 βθεὶ ροβϑὶζ, τι 510] φαίΐβαιιθ γον ρουβιια ἀθαΐ, (ἅ]6 πὶ 6588 56, {πα ἤθιι 
ορογίοί, πὶ ἔσθ ργφίοναι οὐ ηῖθιι5 αὐ θοπαπι ἀοοίτίπαηι, Ὁ Ἰάχαο οοπίμαί Γαΐπισιι, αὐ νὶν- 

ταΐτατηι ΟΠ πἰται Θχθμ ρα Ξθοῖιπὶ σΟΠρ οββανῖβ Ῥγοθθαῖ. Ἐκ αι 15 ρίαπο οοηβίας (ΟπδιϊεαἐἸο μι 
ΤΟΥ. τι. Η 

σ 

2) ς. 

Γνἱὰ, 6. 

ΧΕΥΤ, 



Ἄορ. ἠή 
Ὠ"8}- 

Ἀοξ. ὑγον. 
80. 

ΧΙΙΧ" 

7 πο. τὸ 

ἡτῦζῶς 

Ἰλ6 5.20. [ἀ5, 

᾿ ΡΙΕΈΒΕΑΊΙΟ. 

ἀποίονθηι ἰΐα ᾿π ]ρθιίοιν {{|556.,. τι οἰἰαιν γατ]οἶβ ἢ πλ65 ἐν ΒΡ ΓΌσδ115. 5ι{. Νισς ΤΟ ουμλι15. ἥτπι 

ἴῃ ΤᾺ ρΠ15 Ἰοραιαίαν. Πα ἀπίουν βαηι : τὴν μὲν ἀποδημίαν ἐπιτρεπέτω τῷ δυναμένῳ ἀθλαδῶς τῇ 

ἑαυτοῦ ψυχῇ, καὶ ὀφελίμως τοῖς συντυγχάνουσιν αὐτὴν ἐχτελεῖν. Ὡς ἐὰν μὴ παρῇ ὃ ἐπιτήδειος, βέλτιον ἐν 

ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων πᾶσαν θλῖψιν χαὶ στενοχωρίαν μέχρι χαὶ θανάτου ὑπενεγχεῖν, ἢ παραμυθίας ἕνεχεν 

σωματιχῆς, βλάῤδην ψυχῆς διιολογουμιένην περιορᾶν. Ῥεγορτίπιαπαϊ ἐἰθίιιν [ασιιἐξας οἱ, ηιιὶ οἰίγα ἀπΐπι 

δι εἰοιτἰπιθπίτι, δὲ οαιηι εἰ {ἱ1αἰ6 δοτγιίηι, πεῖ ει οτίηι συ {τιν {161 ρΘΡ Π 6 6 ροςο1ι. δίάπι οἱ πϑῆϊο 

ἑάοτιοιις αἰβιογῖι, ργιδοίαι ἱπι Τογιίηὶ "Θοο55αγίαγιι μεπμῖα αὐ ο οτιθηι, οπιτιθιη, αἴψιιθ ἀπιριίϊαηι 

τοὶ κα πιογίθηι πδήτι6 ρογροίὶ, σιίάπι συν ρον ῖς ἰοναηιθηιὶ σάτα οογ ἰδδίπππεπι ἀπιπιω εἰθεγί νι θη ἐπέ πιὶ 

τιθο ίσογο. Τὰ ααῖθιι5 αἰ βητι ὁδί {οι ποίθειιι, οἰ Π65 εἰ6 διοίου!β βθηϊθητϊα ῬΟΙΪτ15. θυ Ρ6- 

ππανῖὰ ρου το ἀοθούθ, Φιιάπι τα ἀὰπτι5 00 βιϑοθρίαι ΡΟ ρ Ἰ Ομ δι σουίπη αἰ χιιο ἀθιυἸνθηζινι 
ἴῃ ἀηϊηα ραιαίιι" : 4115 βθη θη(ῖα Ἰιι5086 Ξογ ΘυἸτα15 ῬΙθα δῖ, δὲ. ΑἸ Θ ἢ ἰββιλια 4]0 6115 Ἰπου θιι5, 
4πὶ (μπδυϊυιτοιαι ἢ υιατν δα τάτι. Θαοιοο δαῖμ ἀἴσθυο μοί αἰδβθί, δὶ πθιηὸ Ἰοηθιιβ ἰμ νη ΐα- 

{π||,). ΟὨλ 65. ῬΟΐϊτ5. [ἀπ ἰπ θυ ῖνο ἀθ θοῦ, “παι. ταῦ τιητι5. ΔΗ μγδ0 5118 ἀἰβρο πο ρογορτθ ἀθρθαΐ, 
οαιη ἴρθ6. ἀοοιουῖ Ἰἄοπθοβ. δὰ ρουορυϊ πη τη 6558 608, 411 οομ απ [αςγῸ5 50. ΘΧΘΉΡ]Ὸ ἴῃ 
᾿τϊηονο, 1155 Φα ]πιβοιην σοπρ θά Ἰθαίαν ἢ Ε δηλ δὶ ἰἀπία γθυ αι ῬΘητ Ια δϑϑθί, πὶ [γαΐγθ5. ΟΠ 68 
1 ν τα αἰδουίμαθιι νη ϊγθηΐ, ἀπ} τι ποῖ Θϑὲ {αὶ ἰὰ ΠΟ] δὲ σομνθμίαι ΒΘΠΊ ΡΟ. ΑἸ {αὶβ πιομα- 
οἰνα5 ᾿πν ΟὨ "δία", {πὶ 56 ἴῃ ᾿τπθιθ [αοϊο 0 νἱνεαςιαν Ομ ἴτι ΘΧΘιΎΡ]α Ομ 115 ἀἀιπαχιιηι οοη-- 

Πάδτεοι ; ̓ἀθοάιια οατιϑα ἤθη ογαΐ, οὐ ΒΟΥ ρίοι Ρυφοανι {ΠΠπ4 ἀθοδῃίατεί, δὲ ἑάοη οι. ποτὶ τορε-- 

τἰαίιι", τιογίθπὶ μοί ἰοίοταγὶ ἀθύθνο, ψιίαηι σογἐπηι αἰἰφιιοςί ανιΐηι «ἰατεγενη, τιθα ἰἴσογ6, οι, ταί 
νἀ ἴηλ1ι55 τἀο δια. απ Ζιιαιι ἀθοββϑοῦ, Δ ον ΠΠ|γοΐ οἵ αἰτπιιιν Ἰοοιιηι. (απ οὐ ρο ποίου ᾿ἰουτοσα- 

τοιταν αὐγιιι ἀπιβου (ἀπάξιμι 511 115. {πὶ 05 δα ργορεῖα γϑάπιοθυο νθ! ]θηῖ, ἃ τοϑροπεοί : εἰ μὲν διὰ 

οἰχοδουιμὴν τῆς πίστεως, ὃ δυνάμενος οὕτως ἀπελθεῖν, χατὰ δοχιμασίας πεμπέσθω. δὲ ἰώ παι οὗ Παεὶ 

«ρα οαιίοτιοηι, χε αὐτο μος πιοίῖο ρμοίε5ΐ, ἐς ργιδηιῖσδο ργῶνῖο ἐααπεῖτι εἰϊπηιϊ{αἰιιτ᾽ Σ ἈΠ} πχομδο]ιο 

πολ ῬΘυ (τι, ταῦ, δὶ νοἢλς, οστθάϊαιαν : 561 ρυῖτ5 ρουιοηία μα τι5 ὁδί, αΐσατα. ἸἀοΏΘιιβ 511. {πὸ 
νοῦθο, αιιοα ἴῃ ΟΟπβεϊταιἸομ θιι5 ἰδοὶ ἀπ ποίαν λῖ15, Οαα}Πγ6ἷ, 51 να, ὀρ σθαι ΠΙοθν γάμδῦ οἰ} 115- 
ἄδμι σου ἀοπεϊ οθίθατα, 4 δὰΐ φαϊάἀ απ βιλ}]6. ἴῃ. Π ρα} 15. 41 φαφγογοῖ, ορογᾶμι πάϑροι. 
Ουαγο 5ὶ Ἀδρα]αυιιμ βου ρίον τα δηι ᾿π πχ᾿ββϑί δηἸμλτ ἀπ Δ ΠΟΥ Οἴα5 ᾿ηβυ ποι, ΠΟ 10. 5Θοια 

1058 σοιιβϑιί το νοἰ ἰβδθῖ, ΠΟ δἰ. ῬΟΙ Πἰδιββϑί τί γαρανγθηζαιν πτι ἢ]}ὰις ἀπιουῖῈ5. τὰ ΠΡοροὶ : 56 
Ππι55ι5δοῦ ἴρ505 0 οηλῖη 6 βαρ᾽ θη 8 ΘΟμϑ᾽ ἔπι οΡ νυ 6, ἃ} οοάτι6 αιιςουθυδ, πΐτιιη ΟΡ Θ] οἷ8 χρο- 
αἰνδῖ, πθομθ, ὙΊάογο οϑ Ἰἰρίταν θ΄ ΒΟραΪ]5. βανουϊταίθηνλ, ποἢς 1ΠΠατὺ 4αϊάθιν Βιοϊοαμι, 564. αι 

Ῥουϊσατα παρ ἰδέσαι ἀἰθοθαΐ, σοπιβι]αίαιιο ορίϊμιο γθοίο οὐ] - ἴῃ ΟοπβεϊιαιἸο ἢ] 115. νουῸ, ΠΟ] ]1ο- 
τι πδιηάδμηι αἰἸβοι 1}, 4185 51 Ἰοοιιι Πα θονοῖ, γθοίαβ οὐ ο αἶπι βίαν ΠῸῚ Ροϑββεῖ. 

36. Βαιθ) ραν ἀὐραπηθηίαμ αἰϊα, αιιοι οἵ ἰρϑαθι Πα απ Ργοθαΐ αι μάθη ΟΠ δια π.16 1 6556 
δποίουθηι Ἀδϑα!αντην, 4ὶ (οπϑεϊεαιἸοιαιη : 56] ρυφίουθα ᾿ος οοιμμηοα! Ππαθβμθοῖ, αὐ πα}1}0Ὸ νϑῖ- 

Ῥουιιὴῖ ἀρρᾶνδίαι, αἴ 5010 ὁοα]ουιιηι αἰαῖ] ο ̓πάϊσοαι. Ὑ ο μη ᾿ριταν Θοα]}15 Παβίγθηίαν Ἀθρα] δὲ 
Οομβειατιοιθ8, σοι ραν θη αγ 116 Ἰηΐοι 5656. Πα5. ν᾽ ἀθα5. ϑουρι αγαγιι. (Θϑ. ΠΟ 1115. ΓΘ ΟἰΣῚ : ἴῃ 
1}Π15 ΘΠ αϑυοα! τϑβυ πηοπα ράϊιοα δἀιποίπι ᾿πν θη ϊαβ5. δου ρίου 5. διαΐθι ἰζὰ 5111 (Ἰ5511}}}65 6556 ΠΟ 

5οΙ δας, τ σαι δαβάθιη τὸ5 ἰγαοίαηϊ, αἰ νου β5. δου θΘ Πα] σΘμουῚ θτι5. πϊαπίπιν. σι ἰρὶταν οομβίθι 
ἐἰβείοιι 6 τ θιι5 ᾽ῃ ἈΘρα]15 αἴχιιθ ἴῃ ΟΟμβυ τα ἸΟ λι15 ΒΘ. ΟΠ ΘΙ 5.1 {π1.. ἴῃ ᾿ΙΒ6 16 αἰ ν Θ 581) 6556 
εἰτα πάντ ϑουιρυπνανιιι τας] ΟΠ ἢ. οἴα1} Θανιατ (Θϑ 0} ΟΠ Ϊὰ βθορο ἴῃ ΒΘρ]15, τατὸ ἴῃ Οοπϑίϊία- 

εἰσι ]τι5 ρυοἰδγα πίτι", πθοθσβθ ν άδίιν ἄτιο5. αἸδιϊηριαϊ ἀπποίουοβ, ΖΦ ουιμ τη τι5 πὸ, Δ] 1π|5. 110 
χτπθο βου ρβουῖς, ἂν φαοῃϊαμ ἀὐρυιπιθηζαιη. 6. νανιθίατθ οἰϊα δ δουρίθγοο. Ρδίθυ 5616} οορὶ, 

Ῥουϑδιν. ᾿ὔγθῸ ὨΙΟΠ ΘΙ 8 ΟΡΘΙ δ Ῥυδεϊπιι δβῦ, {Ππ4 1λιοο, ἡαγίδα, σοἰϊοῖία 65, οἵ ἐν ανὶς σσα ρὲκι- 

γἶπια : ΡΟΥΓῸ τἰγτεη 65. τιθο ςϑαγ πηι, δὲ ἴῃ ἈΘΘ 15 τορουϊνὶ οἵ ἴῃ ΟΟπβεα ἸΟὨ ἸΠιι5 : 564 ἰάη α1-- 

νοῦβ6, πα αἰϊΐον Πδυὶ πο ῬόΌβ86. νι θαίιν, ααὶῃ ἰλογυαι ΟΡ για 0 ἁϊιοίουοβ ἀρ μοβοδηίιν. [οτα 
ἰρ8ὰ ἴῃ πιθάϊα μην τη60 ἸπονῈ δά ψιιοδηι : ΘΟ ΠΟ Εἶτι5.,. ατιοά ἴῃ οἷβ ἀἰσθπιι. φαϊ άδιη. οαν]οϑὶ-- 
(αἴθ βιπἸοβουιμηι ἰμ 6556 νἸἀθαίαν. ἴταὰ ἱρίταιν ἴῃ ἈΘΘ α]15 βου ρίππι Ἰμ γϑη τι : οὐχ ἐπήνεσε τὴν ΝΜ άρ- 
θαν εἰς πολλὴν διαχονίαν περισπωμένην ὁ ἰΧύριος, ἀλλὰ, Μεριμνᾷς, κοὶ τυρδάζῃ, φησὶ, περὶ πολλά" 

Γ3Ὲ δὲ 
ὀλίγων δέ ἐστι χρεία, ἢ ἑνός " ὀλίγων μὲν, δηλονότι τῶν πρὸς παρασχευήν " ἑνὸς δὲ, τοῦ σχοποῦ, ὥστε τὴν 

χρείαν ἐχπληρωθῆναι. διεφάνη 1)οηιῖπτις Ἰαμε νὶς Δανιάηι ἵπ πυἱἰριθα πυϊγϊςί ον σι, αϊξίσα-- 
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εἰαπὶ : τοι, ΒΟ] ]ΠἸοἰία 65, ἐπε εἶ, οἵ ταν αν 15. εἰνοα χηπ]α. Αἰ4αὶ ραιιοῖβ, τ Εἰ τη ΟΡ 15 δϑΐ : ραπεῖς 
γεϊάοηι, ἡιίατίτειι 5οἰἐϊοθὲ πα αρραταίτπεηι, τἰτιο ΦΘΓῸ, τιθ τη }}6 {716 ἴρξο, τι υἱάοίϊεοι ποροϑειίαἰὶ αι 

σαίῖς5. Τάδο αὐΐθηιν Ἰὲθ. ῥράῖ]ο ἤιβῖτιϑ τθί}}, αὖ Ἰη16] Πραπί 4α1 ἰορθηΐ, γόος ηι ἕν ὃς Πὶς ΠΟΠ δροίρὶ 

να] σανὶ 56 η511, 564] ΡΓῸ τιπ0 ἔουει]ο. [ἢ (ΟΠ ΠΟ ἢ] 115 γΘΓῸ 516 Ἰερίταν, εἶτ δε φησὶν, αὐτῇ, ἵνα (3: τ. 

ἀναστῶσα συνδιαχονῇ μοι. Ὁ δὲ Κύριος, πρὸς αὐτήν" Μάρθα, Μάρθα μεριμνᾶς καὶ τυρδάζη περὶ πολλὰ, ἑνὸς τον τοίου 

δέ ἐστι χρεία. Μαρία γὰρ, εἴα. 1)1ς 1111, ἐπιφειῖξε, ταὶ Θαγ θη 5. τηϊπιβδίνας τηθοη). (μὲ 7])οπιίπιις, 

Μαγι μα, ΔΙΆυ Πα, 50} ΠἸοἰΐα 65, εἴ ὰυθαγ 5. οἶγοα τ}. ῬΟΥΤῸ ΠΠΠ11}} δϑί ΠπΘοθββαυαπι. δίατια 
ὁπῖπι, οἷς. Νδο φιβηπαμι ἀἰχουῖξ σογγιηρέιιι 6558 ἘΠ θοτίαστιτη Ἰσσοῦ : σφοά γιΐπιηι, αὖ 411ἃ 6}π|5- 

ἄδθιη σθθθυῖὶβ. Ῥ] αὐῖμια, απὶ ΠΡγαυἸΟυ τ οϑβοϊία πα, αὐιΐ 4|10 ΔΙΊ ΖιιῸ. οαβιι ᾿Ργθρβευῖζ. ΕΘ ΠΙηῚ 51 
τπιηἷοο μος ἰοοο ᾿ΐα Ἰορογθίαν, [ουίαββα [8 }1ὰ αἸοὶ ροββεηΐ : 56 οἴπὰὶ εἴ 4110] εοάδιη 1040 5ου!ρίπιμη 
Ἰηνεπϊαίαν, απ θ᾽ [Δ Υ] τπθγ] το ΠΟ Ροΐοβί, {αΐπ διιοίου ᾽ρ56 ἰΐα βουιρβουῖς. Υ οἷο δυιΐδθμη τπθιη 556 
ΟΥ̓ Π65, ἴῃ μος ΘΥἸΠἀἸῖ05 ᾿πίδι 58 ΠΟ 56 Π ΓΘ, πο τιπῸ σοπβθηβιι Νογα!α εἴ Ἀθρι]αβ πη] δἰ ἀθιητι8 
βουϊρίουϊ {Ἰθιιαπε. Ὑ Ἰάθδηλι5 ἐγρο, Ζαοιποάο Νογαϊνιμ διιοῖον., αὶ ἰάθη εϑὶ αἰπθ Ἀδραΐαν ἀπι; 
1Ππῶ4, φιοα ἀἰχὶ, [χπιοδ τοδεπομΐατη σοι] εὶς. 81. ἀαζθων Ἰοψαϊζαν ἴῃ ΤιΘρα]α χχχυπτ : εἰπὲ οὖν Ῥα5. 263. 
αὐτῇ, ἵνα μοι: συναντιλάδηται. ᾿Αποχριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὃ ησοῦς᾿ Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾶς χαὶ 

τυρδάζῃ περὶ πολλά" ὀλίγων δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός. Πῖς ἐγρο {{{1, τι πὶ αὐγινεῖ. Πεβροπάεπς αμΐεπε 
όριις ἄϊχῖϊ εἰ ; Ἤαστιμα, αγιϊα, 5οἰϊεῖϊα 65. δἱ τισνατὶς οἰγοα ρἰγίπια, ἰαπιοπὶ ραιιοῖς Ορις δεῖ, 

ἀιεξ τιο : ἘΠῚ ποπ δἰ οι Ἰθριταιν, {ππᾶπὶ ἴῃ 1ρ515 ΒΘ] 15 ; 6χ 4π0 Πΐ, πὶ οπ σοηβίαῃΐον ἀ110]}}115 
ἴῃ Ἰοοῖβ θοάθι πιο ᾿θρδίτν, δπιοίου ἴρ56. “151|15 δϑί, ᾿ἴα βου ρβῖβθα ραΐϊαηήτι5 5ἰς. Ῥγείδγοα, 
ΟΡίπον, μξδς βου ρίμνα, ραμοῖς οριις επί, απ τιτιο, ἴατη πογα δϑὲ οἴ πο τα, τ ΠΡ γα 15, Πἶβὶ ᾿ρβαμι 

ἴῃ 115 415 Βα θεά μΐ Ἔχθιθ δι! ι15 ̓πγ θη ἰββθπῖ, Π6 ἴῃ τηθηΐθηι {αϊίθιη τ θπϊβϑοῖ ; ΟὉ άπ πιαᾶ- 
815 πιο! Πρῖταν, ΠΒγανΊο5 6]115, {παν γεία]!, ναυϊθίδτῖβ απιοΐογθϑο ἀἸοὶ ᾿ατε πομ ρόο856. Ἐκ 4 θι5 
Ομ Ἶιι5 ΘΟ ποῖ] ἀοθεῖ, Ἀθρα]ανιιμη βου Ρίου δι ἀἢ τ] 6556 ἃ 60, 481 ΟΟπβεϊ το 65 ἴπ ᾿πσθηὶ 
δάϊάϊι, οπ Ττιοθθ γοῦθα Ὀὲ5. αἰτίου εἰίατις. Οποα ἀπίθη αἶχὶ. νόσθιι ἑνὸς ἀρια Ππποᾶ τ ϑιμμΐδ 
6588 ἃ} ἁοίοιο ΠΟ Ἰηγϑίϊςο 86 ηβιι, 86ἰ ργοόργιο οἵ παίμγα!ϊ, πΘΡ6 ῬΙῸ ἔδγοιϊο, 4 ἐχ θο, 
4θην τπ0640 οἰίαν!, ΔΙοναϊίν ᾿οςο υἰγῖβοθ. σοπἢνπιδίμν. (ται δπΐμὴ θα ΔΙ Ογα  παπὴ τϑρτ]α, 
ἴθ 4114 [προς Ἰοσιιπίαγ. ὀλίγων δέ ἐστι χρεία, ἢ ἑνὸς, Ταπιετὶ μαιιοὶς Ορτι5 65, ατιΐ τιπο, Ξοτιρία 511 ἠδ 
[πυσα! ατο, σον πὰ Τλασϑῦ ἐΘϑεποπίαη}, Ηἰβὶ νῸχ ἑνὸς 1δ] Ῥγὸ ΕἰΡῸ δοςϊρογθίιν, μῖ}}}} Ομπῖηο 

δα τϑμὶ οογοί. 
97. Αὐραπιθπία, {πι85 δοΐθπτις ργοροϑαὶ, [ογίασβθ υἸἀθυὶ ροΐθγιιν ΔΙ Πα Πτι5 Ῥάι]ο γϑηη ιν : 

παπο ΡΓΟΡΟΏ ΔΝ 41, 4115 Θχ ᾿ρ88 5{Π]1 γταϊΐομθ ρείαιηι. ὕπμι οὐρὸ θρτ]αβ αἴψιιθ Οοπβε ας] 0 η68 
«Πσϑπίον ἰθρουθπι, Θαβάιι6 ᾿ΠΊδυ 56 ΘΟ ραγΆΓΘῚ, ὙἹά6γ6 ν 5115 5011 1105 ΔΙ ΟΥ̓ 65, ΠΙΙΟΓΊΛΙ τ Π1|5 
ἴιπ0. Δ Π1π|5 4110 Ἰοαιιθ πα] σθπογα να 6 ἀεἸδοίαγθιν. Ἐπτ φαοπίαμι {τις ᾿ρ515 ΟΟα} 15 5] 1ο πα ταν, 
παβοῖο {ποπιοάο τηπᾶρὶ5 τπουδηΐ, σα 5} 061 ταὶ ἁΠΠΖαοῖ Θχθπιρῖα ργοΐθγαμι. Α {1 θῖ15 γοοῖθεισ Ἰη]- τ, 
ἀἴστη ἀποαιη, φιλοσοφία, φιλόσοφος οἱ φιλοσοφεῖν : τι σα ἴῃ ΟΟΠΒΕ τα ΠΟΠἾΡιι5 5θρα ΔΙ θθαπίιν, 
ὁᾶ5 [Ἀπ 6 ἸΏ  ΘΠΙΓΘ ΠΟῚ Θϑΐ τπιβατιδ η} ἴῃ Ἀερα]]5. 81ς Ἰρίταν Ἰοφαϊιαν Οὐπϑβεϊατομτιμ διιοίου ἴρ8ο 
ῬτοομΝ 58] ἱπιο, τὴν χατὰ χριστὸν φιλοσοφίαν ἐπανελόμενος, καὶ τῶν βιωτικῶν ἐπιθυμιῶν τε χαὶ ἡδονῶν 

καὶ φροντίδων ἀνώτερον ἄρας τὸ φρόνημα, εἴς. Ε φιο Οἠιτὶκιὶ απιρίοατις 65 ρίιἰ]οσορ]εῖαπι, ἐξ σιρτα σπρὶ- 

αϊαι65 πιιιτιάατιας αἰηπε υοϊπρίαϊος αο οἰτας ἀπίπιιπε δα (τς, εἴς. Ἐ7απάθπι παρὸ βιπῖ γευθὰ αἱϊο 3Ρ- 1: 
Ἰοοο : τί γὰρ βέλτιον, εἶπέ μοι, μιμεῖσθαι τῶν δένδρων τὰ εὔχαρπα.... ἐξ ἡμισείας δὲ τὴν φιλοσοφίαν ἐργάζεσθαι, δήδ. ἐϑ ἵν 
ψυχῇ μόνη, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τῷ σώματι; ζἤίγιιπι, ψιί5ο, ργισίαν εις ἐςΐ, ατϑότγεσπο {τισί ζεγας ἱπαϊίατὶ.... 
αἰηιι 6 αἰϊπιϊάϊα ἰαπίιιπι ρατίε, σοῖο υἱάοϊίοοι απίπιο, αο ποτὶ δίΐαπι σοΓΡΟΓΘ ρ]ιϊϊοςορ]ῖα ορεγαπι 
ἄατο ἢ Ἑοάδῃι 10 ἴπ οαρὶία 5ῖς βουῖθι; ταύτης γὰρ τῆς διαθέσεως ἐν ψυχῇ γενομένης, οὐδὲν ὃ μετέχων τῆς ΤὉ1ὰ- 5. ἡ. 

τροφῆς, τοῦ μὴ μετέχοντος δεύτερος εἷς φιλοσοφίαν φανεῖται. Ομς εἰς δπεῖπι, απιῖτπο σἷο αἤξεοῖο, εἴϑιιπε σιι-- 

παῖε, ἐπα πὶ εῖϊο υἱαἀεθίειι ἐπι ζοτίοτ' ποτὶ σιιπιεπεῖ, ψιιατείπιηι αἰπιθ! αὐ ρ]ι]οςορ]ίαπι. Οαραΐ φαϊητιιμι, 
δἴϑι Ὀγον ἰ5β: μη τι}, 6Ἶτ18 ΤΕῚ Βα ρροα ΑΒ ι {τα ὀχθηιρία. [πὶ δο ἰρίταιν ἴτὰ Ἰθρίταν : εἰ δέ τι δέοι διὰ τὴν Ρας.57ο. ε. 

ἀναγκαίαν χρείαν χαὶ ὕπαιθρον ἔργον ἐπιτελεῖν, οὐδὲ τοῦτο τὴν φιλοσοφίαν χωλύσει.Ὁ γὰρ ἀκριδὴς φιλόσοφος 

φροντιστήριον ἔχων τὸ σῶμα, χαὶ χαταγωγὴν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ, κἂν ἐπ᾽ ἀγορᾶς ὧν τύχῃ, χἂν ἐν πανηγύρει, 
ἤ- αν ΡῚ - πες. π᾿ - - ῃ 

χἂν ἐν ὄρει, χἂν ἐν ἀγρῷ, κἂν μεταξὺ πλήθους πολλοῦ, ἐν τῷ φυσικῷ μοναστηρίῳ χαθίδρυται, ἔνδον συνάγων 
ἐφ τς υτϑαδι Ξ Ξ Ε ξοῖ τας τυϑα σξρτος: 

τὸν νοῦν χαὶ φιλοσοφῶν τὰ αὑτῷ πρέποντα. Ομοί ςἱ ορογίπονῖι ο" ἱποντανΐοπι ψματπήκηι τιθοθ5ςἰίαί οι 

ΠΣ 



ΤΠ ΡΑΈΛΤΙΟ, 

οριις αἰϊψιιοί οἰίωπι σειν εἰϊο μον Ποῖ, τὸ ἰιοο ηιϊάθηι μ] εἰ ἰοσορ]ιί ἐμεμσιιλι ἐδ ἱπιροεϊηιοτιίο. (γε 

ὁπῖηι Ὁ6 16 ρ]ιϊ]οδορλιις5 ὁ5ΐ, οἱ σπίτι ΘΟτριι5 δἱζ ἰοοο σολοίω εἰ 47 πιπασῖϊ, σι οἰάίθηι ἀπὶηιὶ 5 θ65 
πηι δίπια : οἰἱαπιϑὶ μι ΚΌγῸ {ποτὶ 4, δῖρθ ἐπι σοτινθτεῖιι, οἰρθ ἐπὶ πποτιΐθ, δῖνθ ἱπ ΠΘΤῸ, δἰνο ἐπὶ πιθάϊα 

πιεἰεἰιπιαἰϊτιὶς ΓΓοφιιοτιίϊα, οθιι ἱπὶ παι αἴ πιοτια βίον ο ΘΟΠΙΤ ΟΤαἰαι1) : ἡπεῖρρε φιῖὶ ἐτείπι5 ἐπι 56 οοἰ φαΐ 

Ῥὰς.5θο. ἃ. ατίπητίπι, οἱ εἶδ γοντις, χιίῶ οἰνὶ σοπιυεηίαπί, ρ]εϊ]οςορ]ιοίιιτ". ΤΟ Τυϊτταμι Ἰοοιαιι ἀοοθυβαγη 6 οὰ 0. ΧΎ ΤῚΣ 

110] 5ἷς Ἰθρίται : δεδηλώχαμεν ὅπως..... δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν τὸν ἀχριδῇ χαραχτηρίσαι φιλόσοφον, Θιροπιιίηιιι5 
ηιιονιοῖῖο.... ρλϊ]οσοργιτα. ρον θοίτιπι τιοδὶς Θαρτ πιοτὸ ροσ5ῖ:. Ἐδπχ ἀπ] 8. ῬΘυβριοὶ ροίοβί, θᾶ8, 

4185 αἰχὶ, νοοθβ Οομβι νομὴ Διο ΓΟΥἹ ΠΟΙ ῬάΥΊμῚ [Δ 11} 765. [|556 : {αι ἰαπηθη ΒΘρα]αντμι 
Βουρίουὶ, το5 θαδάθην οἱ ἀϊσθηζὶ δὲ Ἔχ ροηθμί!, απὶ ἴῃ τηθημζθ} ΟΠ ψΘΠΘΓπΐ, ἅπιΐ, 51] ψϑπουιηΐ, 

᾿ρβὶβ ἰαυαθη αὶ πο] ας. Ηος τάδμι, {0 ΠΟ]15. ῬΥΟΡΟϑια 115... Πα γἱὰ ΘΧβθαὶ σοηθιαν. ΠΠπῶ 
Ἰδίσαν ποίαθάψιιμι, γϑυθιι ποιεῖσθαι ᾿ζα ἴῃ (ΟΠ ΚΕ τι {ἸΟΠ1]0τ15. ΠΙΒΊΠΡΥ], οὐ ᾿ρ515. οὕϊατι ἰοοῖ5, α}0}] 

[ΘΠΊΡΟΙΟ Ράβ51Υ0 Ροηϊίαν, ἴδῃ] 6 5] } 1 ΠοΔ ΟΠ ΘΙ δοίίγαιη τϑιϊηθαΐ. Πι 65 οασῖον ἤθὶ Θχθηρ}15. [τὰ 
ΘΥΡῸ Ιορίταν ἴῃ 'ρ50 ΟΟΠΒΕ ΓΟ μτιμ ῬΓΟΟμηΪο : πολλάχις μὲν πρὸς ἡμᾶς πολλοὺς πεποίησαι λόγους, 
πυνθανόμενος τίνα τρόπον δέοι τὴν τοῦ ἀγῶνος ἔνστασιν τελειῶσαι. ΛΌπ τατῸ πιο ίδοιιι ἰανειδιϊ ον πῖο-- 

(ἀρ. ἡ. ρας Π6ηὶ7 (Ὁ ρογοοπίαἰιι5. 65. ιιοτποάο σιιδοορίϊιη στ αηῖοηι αὐ ϑοῖνὶ ορογίθαι. ΔἸϊααδη ὁ ροβί ἁποίοι 

548. 4, 5, γ1ἃ 5ουἼ0 0 : ἃς πρὸς τὸν πατέρα τῆς ἁμαρτίας τὸν διάδολον πεποιήμεθα, τας [ ον Τἱραἰΐοπος 1 οιιπι ρέε-- 
Ῥὰρ. δή9. ς. αἰ ραγοπίθ ἄϊανοῖο σοτνακχίηιις. Ἐοάθμν 1110 ἴῃ οαρὶτο ᾿ϊα βουιρίθμη ᾿πν θη ϊίτ : οὕτω τὰς ἀρετὰς 

τῆς ψυχῆς τῇ συνεργίᾳ τοῦ σώματος ἀπελάμπρυναν, τὸν πραχτιχὸν βίον σφραγῖδα χαὶ τελείωσιν τῆς πνευ-- 

ματιχῆῇς πολιτείας πεποιημένοι. ϑ10 ατιύηιϊ οἱτίι{65 ΘΟΥΡΟΤῚς 006 ἐἰμοίταγιπί, αοἰτιοσάπι υἱΐαπι δεῖ 

δἰσίϊπιι αἰψιιθ ρμϑν[δοιΐοηοπι οριγι ας υἷα ργοίαπίος. Ἠουτιηι 5ιμ}}1α ϑαηΐ {πιὸ Ἰορπιηίαν 
Νάπι, 2. φΔΡ. ΧΧ: τοῖς μὲν οὖν συγγενέσιν εὐχώ!ιεεθα τὰ βέλτιστα, διχαιοσύνην, φημὶ, χαὶ εὐσέδειαν, καὶ ταῦτα, ἅπερ 

ἡμεῖς τίμια πεποιήμεθα. Ῥηθοθηιι" ἰαηιι6 ορίϊπια σοσπαξὶς τιοσί δ, ῬΡ ΠΟΙΕ, ἀρζτρλμῳ εἰ μ ΞΘ αι, 

Τα. 31. η. Θὲ (ἀύθτον πιαρτιῖ ἐοοίπιι5. Ναας αἀἴνθιβα, αι ἸὩοΧχ βθααππίαν : οὐ γὰρ ἐπὶ χαχία τὴν χοινωνίαν 
ἘΝ ἍΝ πεποίηνται, ὐγο τατε γιοτι τπαῖο σον ϊο ΕΠΒΕΙΝ δοοϊοίαΐεπι. Νοίαν] μοίεβί οἱ Πα, οὐ γὰρ οἴκοθεν 

Ῥαρ. 571, ἃ. δρμηθεὶς, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν θείων Γ ραφῶν ταύτην τὴν εἰχασίαν πεποίημαι. Λίοτσι ετιῖτιη ΡῬΤΟΡΤΟ πιά, 

564 ἴροὶς αἰνίτεῖς ϑογριτιγὶς ἱτιτπισίιι5 ἤατιο αα]ι δεῖ σοπιραναίϊζοπεπι. απο απίθμι Ἰο πιΘ πα] γα ]ο ΘηῚ 

4πιὰ νουθιιμ ποιεῖσθαι (ΘΠ ΡΟΥῸ Ῥαβδῖνο Ῥοβίττιμη δοί  γατη 515 1 Ποατ] ποι Παμοῖ, αὶ πὶ ΠΘρα 5 
«ιαώγοῖ, θυ ΘΡῸ, οα} 4} Θασιι ἰΘοί]ΟΠ6 ΤΘΟΘΠΒ 51Π|. {τιδίγα Πα β [σι Αἰ ἢ μᾶγ 6 ῬΟ586 γἱ- 

ἄθον. Εἰ βισαὶ νοχ πεποιημένος ἴῃ ΠΘραΠ15 Θσσαν εὶς, τἀ] τ ῖρϑὰ ἴῃ γϑρι]α οχχυ πὶ ᾿πν θην, ἔπη ς 
Β᾽ δ. Ποαι ΟΠ οι ραββίναμι ριον τ. [πὶ 60 θη ϊμ, 4 θηι ποίαν] Ιοο0, ᾿ἴὰ βου ρίπμη οβί: τὸ ἐρώτημα οὐ 
χυρίως φαίνεταί μοι πεποιημένον. Οπιρκιῖο ἤρα ποῖ πεϊἰιὶ γὶ 6 ργοροσίία οἱάφίιτ. (Ομ Πτηλαγ Ῥθυραμ 

«ποά τὶ ργόρόβι, πος ἀνρυμηθηίο : Οἱ (οπβεϊπἸοητι ἀιιοίου οϑῖ, Οὐ} ΠΟΙ ΔΒ ΘΓῚΪ Ῥτϑίο- 
οἴππι πα ϊοαγο νψα]ι, ῬΑΒ511}} ἫΝ γ ΟΠ ι5 τα{{{π|| 2 ἡγούμενος, ἀφηγούμενος, χαθηγούμενος, ὃ ὑφηγούμενος : Ξ 

Ναπι. 2... ΟΕ] 15 τοὶ Δ] απιοῦ Θχθ ἃ Π160 ΠΟ 511} 1οαπ}. Πα ἰσῖσαν βου 110 οαρ. χχπὶ: χαὶ μηδεὶς οἰέσθω με, 
Ῥηθ. ϑ ον: χρατύνειν ἐθέλοντα τὴν περὶ τοὺς ἡγουμένους εὐπείθειαν, ὑπέρογκα παράγειν τὰ ὑποδείγματα. Λοεψιια Ὑ6ΓῸ 

ὀχϊϑίἑηιοθί αιιδητίαπι, τῖ6, οὐ οαἰϊθηίϊαπι ρτιο[θοιὶς ἀοθίίαπι οἰανι6 υοἱοπίεπι, δποπιρία οὐ ϊἰπιίοτα 
παι Ρ. ῥγο ον. ἩΠανια Ἰοπρ6 ᾽ἴὰ τπιγϑιιβ Ἰοααϊιαιν, ταύτην τὴν εὐπείθειαν ἀπαιτεῖται ὃ χατὰ Θεὸν ἀσκητὴς τῷ 

τ ὑμα, ἡγουμένῳ εἰσφέρεσθαι. Εαϊ σἰειιτ αὖ 60, ψιιὶ ςΘοιιιάτει ]Π)ϑίαη ἀϑοθία 65ΐ, τι 50 ρυθἤεοῖο απὸ ργιρςίθὶ 
Νυπι ἡ. οδφεϊοτιίαηι. πὶ σα ρ 6 ὙἹρδβίμηο Ῥυΐτηο ᾿ΐα βου! ρίθμ οϑὺ: ὅτι δὲ δ ἀφηγούμενος οὐχ ἂν ἕλοιτο τὸν 
τρδι θῦνε: αὐτῷ μαθητευόμενον πρὸς πονηρίαν ἐναγαγεῖν..... οὕτως, εἰ δοκεῖ, σχεψώμεθχ. Ομοά «μέθην ρΓιδοορίον αἰ- 

ϑοὶριζιηι διείπι αεἰ ργαντίαίοπι ἱπάπσογο ποπι τοἶϊε.. .. πος πιοίῖο, οἱ ρίαςσοί, σοτπιοὶογθπιτς. ΑἸῖο 

(αρ. 55. ». ἴοζο ᾿ΐα βου !ρίια 1Π Κ ΘῊΠΠ118 : οἷδε γὰρ ὅ γε συνετῶς ἀφηγούμενος ἑκάστου καὶ ἤθη, καὶ πάθη, χαὶ ψυχιχὰς 

Θ73,Πο: δρμὰς ἂχρ οιδῶς ἐξετάζειν. Λονὶϊ οπὶπιὶ ψιιῖ δὐιδῥηίει ΡΓιδοϑῖ, μεταϊμιϑοα ιι5 16 δὲ ἤιοτο5. δἰ αἤήδοίιις, δἰ 

απϊπιὶ πιοί τι εἰ Πα ο πίον δα πτίγοσο. Αἴαιο δια σόσθηι χαθηγούμενος ἴῃ Θαμηἄθηι βοπ θη 86} }ι|- 
Οαρ. το ν. θυ] οοηϑίαί ΘΧ 115 480 πιοχ 5) απραμπν γεν} 15, πολλῷ μᾶλλον οἵ πρὸς τὴν μάθησιν τὴν εὐσεδείας 
563.4. χαὶ τῆς ὁσιότητος ἀφιχνούμενοι, ἅπαξ πεπειχότες ἑαυτοὺς, ὅτι δυνήσονται παρὰ τοῦ χαθηγουμένου τὴν 

τοιαύτην ἐπιστήμην λαδεῖν, εἰς. ἤμῖιο πιασὶς φιὶ αὐ αἰϊδοοηάατη ριοξαξὶς ςαποιαἰίσᾳιιο αϊςοίρίπαπι 

αὐοοθάιηι., τεὐὶ 5Θηνοῖ ρογ δι αςου τι οἰδὶ, 56. οὐδ ηιοαϊὶ δοϊ οτιίζατι α ργ εοῖο φιϊίδοοτο ρο556, οἷς. 86- 

αυϊίαν : πατὴρ γάρ ἐστιν ἀληθέστατος, πρῶτος μὲν ὃ τῶν ἁπάντων Πατήρ. ὃ δεύτερος δὲ μετ᾽ ἐχεῖνον, ὃ 
ρ. “20... ταν ἐπ ᾿ Ξ έτπς ᾿ ᾿ ἔ 

τῆς πνευματιχῆς χαθηγούμενος πολιτείας. ῬαΙΕΥ Θεὲ οπῖπι Ὁογιίςοίηῖτι5, ῬΤΙΗλῖ 5 φιιάοηι τιγεῖν ΘΓΣΟΥ 11) 



ΡΆΕΆΤΙΟ. {1ΠΠ| 

Ῥαίον : σϑοιενάιι5. θονὸ μοϑὶ ἐϊίμι, ς φιιὶ ργοὶς ἐπὶ οριγίμμαἰ» υἱίω ἐπιδιϊίμείο. Δαοίονῖθ πὰς δαμὶ 

νουθα δἰϊο Ἰοςο: καὶ ἕτερον δὲ σκοπῶμεν, ὡς εἰ φαῦλος ὃ μαθητὴς γένοιτο παρὰ τὴν αὐτοῦ ἀγωγὴν, αἰσχύνην οαρ. 21... 

ἀπαρηγόρητον ἕξει ἐπὶ τῆς οἰχουμενικῆς χατὰ τὸν τῆς χρίσεως καιρὸν πανηγύρεως ὃ ὑφηγούμενος. ϑοά οἱ 5" 
αἰϊμα ργιδίογθα οοτισὶἀογθηιιίς, φιιοά εἱ πιαῖιις ὀναδογὶς αἰϊδοίριεῖιις5 οὐ ἱρδίιι5 ἐπιδεϊτιιεοπόπι, ἱπιιιγοπεία 

πιαρίδίτῸ δὲς ἡμαϊοϊϊ ἰοπιροτὸ ἐπι οὐιὶς ἱρτιοπιϊμιὶα οολαπι οτὐϊς ἐοΓΓασιιπι με ϊϊοο οοπιρθπίιι. Ῥ]Πανὰ 

εἰ βάθη βομθυὶβ ἃ]1α, δὶ γθ]]θπι, δ ἢ ππρ 6 ῬΟΒ56} : 8641 οἴχηι οδΐθνα ἴῃ 050 [οπίθ γἱάθγο οι 
Ἰϊοθαΐ, ἴῃ [εἰ8 ἀἰαςπι5. ἰμπμουαυὶ ΠΟΙ : 60 παρὶδ, {04 δὰ 485 τί], 8815 βαρουαιιθ ῬιΌ Θης 
(Οὐοπβεϊευιϊοπιιτη ἀιιοίοσθι 115, {5 αἰχὶ, γοοῖθιι5 ΠΠΘμ ἰδδίμιθ ἀϑίαπι [α15858, {πα λιι5 ἰαμῖθῃ ἤθρα- 
Ἰάγιαιιι βου Ἰρίοι", οἴμ} πο μαβίθυ! ρυ δοίη ἀθποίανϑ να], ππιπι]ιιαιαι ταἰίτι". Δ Π15. ποὰ ἰίὰ 

᾿λ υαιτν ἀἰδογοραπς {πὰ δάἀβουιθαμι. ὅταν οὐρο Οοπϑιϊταιουαμν Πθυαι αἰίθηΐο ἸΘϑ θυ, ἰμ 
[ηῖ8. δηϊμηδ γον νόσθι σύστημα 560 ϑ5:116. τιϑῈ ΠΡ }} δ 510 αἰΠοαπάδμι [ναί νιμ βοοϊοία- 

θι : Ζιιοα 6586 ἰία, αἱ ἀἰχὶ, οϑίθπθης δὰ {δ ργοίοναμι ὀχθιρία. ϑιαίίπι οοουννῖι Ππ4, χαρά 
Ἰορὶσαν ἰπίεἰο οαρ 015 χ τι : ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀσχητῶν χατὰ συστήματα πολιτεύονται, Εἴο. ι 

Φιιοτπιΐαηι “ΟΥ̓ δαταίαι)" οἰ πειεῖ ἐγι σΟγγυγιτετϊ αἰ ῥ[ιἰϊπυὶ ἀσοοίαγιιπι, οἴο. 8} ἤπομι σα ρ 115 χχὶ ἴα Ἰθρῖσ 

αν: ἅπασα τοίνυν πρόφασις εὔλογος τῷ βουλομένῳ χωρίζεσθαι πνευματιχοῦ συστήματος περιήρηται, οἴο. Ῥαρ. 570... 

7ιάφιιθ (ἥτις οπιτιὶς ργιδίθαίιις 5ιεδϊαίιις 65: οἰ, ψιιὶ σε α εριγἐ αὶ φοοϊοίαιο 5οραγατὶ, δἴο. 51. δπ- 

δηλ ἱποῖρὶς σαριι χχαι : ὅπως μὲν οὖν προσήχει τὸν ἅπαξ ἑνωθέντα πνευματιχῷ συστήματι φυλάττειν τὴν 

ἕνωσιν ἀδιάλυτον, κατὰ τὸ ἐνὸν ὑπεθέμεθα. Ομοπιοίο ηιίάοπι ἐπα οοτὑϊ1ἰς στ ιπιοιῖο αὖ 60, σιιὶ 56 

δρίγι {αὶ οοοϊοιαιὶ φοηιοῖ «αἀγιαιχονῖε, οορναπάα οἱζ, ψιοαά μοίμῖπιιι 5, οεἰθπαϊηιιι5. Ἰὰοά οι 110 

ἰμ οαρὶ(ο τιαγϑιι8 ἴα βου! ρύπιπι δϑί : ταύτης γὰρ τῆς συμφωνίας ἐν ἀσχητιχῷ συστήματι χαθεστώσης, Νιυπι. 5. Ρ. 

ῥᾳδίως ἥ τε εἰρήνη, ἐν αὐτοῖς πολιτεύσεται, εἴς. δέατιίο ἐπίπι ἐπι ἀξοοίασιιι οοπνθτιίι ἰναο οἰ παίει 573. ο. 

Θογιδθιδίοτιθ, τιιῖϊο ποροῖῖο οἱ ραα ἰνίον" ἱρ5ος5 αἰνονςανίιι, εἰς. ἾΝΘο ἴζὰ μια] ἰμἴνα δῖ. Ἰορίταν : 

χαὶ τοῦ οὐαὶ χληρονόμος γίνεται, ὃ ἐν συστήματι ἀσχητιχῷ τοιαύτας αἰτίας ταραχῆς ἐνδιδούς, οἱ τοοὶς ἐ{{{π|8 Παρ. 25... 

νῷ λῶγος ἐναάὶι ἰσ, φιιὶ ἴηι ἀϑοοίϊοα δοοϊοίαί ὁ [αἰθ5 {μυν ατιίῖη Θατι5α5 56 γ1[. ΠΟοτιΒ 115 ἄπο δ] αβάθιι "" 

τοὶ Θχθηιρα ρυδθει. Πα ἰσιίαν διιοίον Ἰοχυίαν οὰρ. χχνι: προσήχει τοίνυν καὶ τὸν ἐγχαταλεγόμενον Ραφ. 576. ο, 

πνευματικῷ συστήματι μὴ ἐκείνους πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τρόπον μεθαρμόζειν ἐθέλειν, ἀλλὰ τὸν οἰκεῖον τρόπον 

τοῖς ἐν τῷ συστήματι ἔθεσί τε καὶ τύποις ἐξομοιοῦν. Τατ' ἰσίίι" {ογἰζ,, Θτιτη δίΐαηι, ψιιὶ ἐπι ορὶνἱτιαΐοηι 

“οοϊοίαίοηι αἰϊδοίιι5 65ΐ, ποτὶ ἐἶϊος αἰ σιίος ποῦς ἀοοοπιπιοίίαν ὑθ116, 566 5ιιο5 πιογ 65 δοοἰ οἰ αἰΐ5 πιο- 

τι νιιδὶ ἐπισεϊ τ σηιιο Θοπονπι αν. Οαραι νἰδδίμυθαιιι ποππιπι ἰθρ ον {αὶ γοἱοῦ, ᾽π 60 ἀαοας Ἰὰς, 

ἀο πὰ ἀρίταν", γοθοπι «ααίοι Δα ἰζατα ἐν θηϊθί. Τποὶρίαιπιιβ ἃ ᾿ρ50. {{{|0,. αὶ 5]ς Ἰοριίαν : 

ὅτι οὗ χρὴ ἑταιρίας δύο ἢ τριῶν ἀδελφῶν ἐν συστήματι ἀσχητικῷ γενέσθαι. Ομοά ποτὶ ἀθοθὲ ἐπ ἀδοοίϊοο 

ἐπιδεϊειεῖο ρθοιεϊϊαν θην φιιαπιάαιν ὠππϊοί ἐπι 6556 ἰγζογ" ἄμιος ἀμὶ ἰγ05 ἤγαιγθς. ϑααχυϊίαν : εἰ δὲ ἀποτε- 

μόντες καὶ διορίσαντες ἑαυτοὺς, σύστημα ἐν συστήματι γίνονται, πονηρὰ ἣ τῆς τοιαύτης φιλίας συναγωγή..... 

Προσήκει τοίνυν μήτε τὰς τοιαύτας ἑταιρίας συγχωρεῖσθαι ἐν τοῖς συστήμασι, μήτε, εἰς. δὲ Ψ6ΓῸ δδσαπ 65 

ἀο ξοραγατῖος ςοίρ505, αἴΐψιια, σοπυπιιιιῖίας ἐπι ΘοΠιηιιετε αι 6 Παπί, υἱίοσα 65: ἐ)τισπιοεἰὶ απυϊοί 

οοηιποιῖο..... Οματο οροτίθί ποητι ἐι5πιοαϊ φοααϊϊα ρμογπϊτὶ ἵτι οοπινθπεῖθιι5, τιθᾳιιθ, οἷο. {ι 

«παιάο ἔδμι τες ΘΟΏ ΡΟΥΘ 6 56] ορὶ, α]1ὰ δίϊαη δχ 118. 4πι5. ΒΘ Πα Πάν σαΡΙΟΡιι5 αἀάδι. 

Τυρο Πουιιηι ἴῃ ἀπο ἰΐα βουϊρίσπ ἱπνθηίϊταν : ταύτης τῆς τάξεως ἐν πνευματικῷ συστήματι φυλασσο- Ουρ. 35. ν. 

μένης, δειχθήσεται, ὅτι ὄντως ἐσμὲν σῶμα Χριστοῦ, εἰς. ἤωο ἀϊδοὶρίζια οἱ ἐπὶ ϑριγιτιαϊὶ σοπινοπίιι 56.- 579 

οί", μονα ρ οιιτεηη, οὐ τος ὍΘ 76 ΘοΡριις ΟἸιγισιὶ 6556, οἰ. ΑἸλα ἃ γοιὸ 8ῖς ἱμοῖρὶι: χρὴ μέντοι καὶ σιν 38, ν. 

τοὺς τῶν πνευματιχῶν συστημάτων ἀφηγουμένους τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀσκοῦντας εὔνοιαν.... μιὴ καταλύειν Ὅ72): 

τὰ ἀλλήλων σπουδάσματα. Ορογίοι ατιίθηι οἰ ρὶνἐ(ιαζίιιηι, οοὐἔπιτιηι ργΘἤθοίο5, πευμείιιαιη, θα ΘΓ Θι165 

νοπονοϊοπίϊαπι..... αἰτογιίηι αἰιονιις σἰπμάϊα ποτὶ εἰοδίνιιονο. Ἰὰς Ῥαι]ο ροβί ἴΐὰ Ἰθριίαν,, ἂν τοίνυν ὃ ται. 

ῥαθυμότερος ἴδη ἐξὸν αὐτῷ μετὰ ἀδείας ἀποφεύγειν τοὺς ἐν τῷ ἅπαξ αἱρεθέντι συστήμαντι πόνους, εἴς. δὲ 

ἐβίξιι" χιιὶ πιορ ἰσοτιὶοτ' οἱξ, ἴϊσοτθ οἱδὶ ἀπἰπαάνογιονῖί, ἱπιριίιθ ἰαθο 65 ἀοΙθοία βοπιοὶ. δοοϊοίαιὶς 

ὀἤἤιρονο, εἰς. Ῥιταϊαμι αἰείπιὶ οαρ 15. φαὶ Ἰοροί, ἴῃ 60 ἰΐα βουρίππι ἰμγο ῃ]οΐ, ὅτι οὐ χρὴ τὸν ἐν 

συστήματι πολιτευόμενον ἀσχητήν, Οἰιοά ποτὶ ορογίοι ἀϑοοίαπι ἵπι αἴΐψιιο ὀοπινθπίι ἀθροπίθηι, οἱο. 

Παιυα ρυόοι ἃ {ἰτα]ο οοοανεῖς ἢ], ὅταν γὰρ ὃ μὲν κανὼν τοῦ βίου ἔχῃ, μηδὲ χωρίζεσθαι τοῦ συστή- 

μᾶτος ᾧ συνήφθημεν, μιηδὲ, οἷς, ιν ὁπίμι οἱτ ποσίν ἐπι {πε{πετηὶ οἰ, τιθῃ 6 σΘραγαγὶ αὖ ἐ10 οὐ 

οἱ ιεΐηιτις απ τυλοιῖ, νι οτίο, οἷς. ϑαπο οἱ Οσμβεἰοπιιηι αἴχιιο ΠΘρα]αντηνι Ἰάοιχι ΒΟΥ  θίΟΥ 6586 56- 



ΠΥ͂ ΡΗΈΡΑΤΙΟ. 

116} ἀϊοαίαν, ταν Βα ὈΙ ῖς γοοὶβ σύστημα {πα ΟΟπβεϊαςἸομτμλν αὐτοίου! αν 5. ἃ]ϊὰ [ἀν] ]Ἰα τον 

ογαΐ, π νοϑεϊρίαιν. «αϊίθαν ἴῃ. Πρ] 5. Ἔχϑίανο. Νά ὀχρουϊθηιία ἀοοοῖ, ἁπιοίογεβ, 48] γῈ5 
δαβάθιη ἴῃ πιο] τι5 ΟΡ θυ ]ιι5 απ ἰναοίαπι απ Ἰπ ον Ῥυοα πίτιν, 51 1 ππῸ τὰ νοοο δα γ6ηὶ αἰ απιαλιι 
5 δ} Ποα πη ἀδι ΒΡ 5516 τιϑὶ δἰ πί, δὶ τι{1 80}1105 οἱ 1π ΑἸ θγῸ Ορθιθ, πιᾶχὶη]δ δῖ μαπς ᾿ρβᾶμι 

γ6 ΠῚ Ῥάβϑιι ΘΧΡΥ αὶ Οριι5 51. Πδρα]ασιατη. απιίθι διοίοι", Πα] 5115. Θϑῦ, οθη 65. φαϊάθπι 4}115. πὸ- 
ταὶ αι θιι5 Γπαΐυιαν ΘΟ γΘη ται ΧΡ δ] : 5641 1416} ΘΙ1 ΠῚ ΒΘΠΊΡΕΙ ἃ γΌ08 σύστημα Δ ΒΓ Πτιῖ556. ΟΧ 

ορϑιὶβ Ἰθοίίομθ Ραμα οομπβίαι. Θποιμοίο δρρὸ θρα]!αγιιι αἴπιιθ ΟὐπϑεϊτατἸ μια! πὰπτι5. οἱ ἰδ} 

ἁιιοίοι" 6558 ροίοϑέ, οαμι ἴῃ 5 δα οι απ “δι Δι ΓΘ ΘΧΡΕἸΘ ἢ 41}} γΟΟΘΠῚ τὰ πᾶτ {δ πα Θ ἢ ἰ5- 

5116 πιβαυραγὶ ν᾽ θα μλτι5, {1188 ΤᾺ] 6 1 ΥῸΧ ἴῃ 1115 δα δα πλθηι τΘ 1 516: ΠΟ πἰα 1 ΠτιΒ ΙΆ1}} τι5π1"- 
Ῥαΐαν} Εβδο ἴῃ ΘΧΘΠΊΡ} 15 6556 ΠῸΠ Ῥιιο, ΒΟ. ρ[ΟΥ ΘΠ ἰΐα πη τι} 5111 (Ἰ55᾽ Π1]6} {|556., τὰζ΄ οτμὶ 

τΘμ ΔΙ ἀὰλῖ ᾿ῃ ΠῸ ΟρΡΘΓῸ οογο αιιοάδη ΠΟΠ.ΐ 6 58 551 16 ΘΧΡυ ββίββοί, ἴῃ αἰΐθγο ΠΠΡνῸ δαιηάθιι 
γθι οοάθηι 10 ΠΟΙ 6. 5 τι} ΘΧΡΥΘΒΒΟυ, ΡΥ ΒΟΥ Ϊη}, ταὶ αἸχιηλ5, 51 τοὶ {Π1π|8 Ἔχρυ πθο 

Οὐραβῖο 5656 Ῥάβδι μη οἰουγθι. Εἰχ αι ]νιι5 ΘΟ ΒΘ] 1165. 6556. ἀΥ γον, ταί πιο απιοίουο5 ΕἸβιϊησπιδ- 
{πι. ΦΙΠΟΥ 11} τὰητι5. ἢ δοιι]αβ, αἰίοι ΟΟμπβεϊ τοι 65 ΘΟ βου ρβθυῖς. ἤς σουία 6556 οχἰβίιιπο {πα θη : 
504 ηδ οαϊ {115 ΒΟ ΠΡ] 115 Βα ρου βιί, ος ᾿ἄθν Ἰὰς ΘΟ Πγηπαγο βίαϊαϊ. 1λ0 σαηῦ ἰρῖταν, ατιὰ 
ποίαία νοΐο. Ῥυίμνι, Οοῃϑεϊταἰουτιι ατιοϊουθιη γανὶῖβ ποιὴ Ἰη θτ15 ταὶ ἀα] 5 σα  Ποα πάλι [ταΐγιιν 

βοοϊου ἴθι : Αἰ θυ τι}, [15 ΠΟΙ 1} 115. ΠῚ 510} οἰτοι πὶ, 5 5ἷο, τ νόσθι πνευματιχὸς [0515 δι - 
ἡπηρας. Τοοα φαφάαμι, 4αῖθιι5 ᾿ν᾿ οοαΠ15 βα] εἴαίαν, αἀάπιοαιι. ΠῚ δϑὶ σαρ εἰς χαὶ τἰτα]ὰ5 : ὅτι οὐ 
δεῖ τῆς πνευματικῆς ἀδελφότητος ἀποχόπτεσθαι, Ομο ποπ ορον εἴ ὦ ορινιἐαἰὶ [Γαϊογηίταῖο τοσϑοατὶ. 86- 

ἀυΐϊίαιν βίατιι ροβί τ{π]τιηι, χρὴ μέντοι καὶ τοῦτο πεπεῖσθαι σαφῶς, ὅτι ὃ ἅπαξ εἰς σύνδεσμον χαὶ συνάφειαν 
ἐλθὼν πνευματικῆς ἀδελφότητος, οἰς. πε εἰπε ψιοψιιθ ργὸ οογίο Ἰναϑοπάϊπεπι ὁσῖ, οιιπι, ιὶ σϑηιοῖ [τα- 

{ον αἰ ςρὶνϊαἰὶ αἰἰϊραῖμς 651 οἱ αεἰγισιοῖιις, εἴς. Ῥαιϊο ροβί ἰτὰ Ἰθρίταν,, πολλῷ μᾶλλον ὅ εἰς σύμόασιν 

ἐλθὼν πνευματιχῇς συμδιώσεως, εἴς. ἤοπσο ᾿παβὶς ιὶ [ἀπ ἱπιϊοτὶϊ οριυϊειαἰὶς εἰμι σοπιιιυογ αὶ, δἰο. 

Ησος ἰρ80 ἴὰν ἰοθὸ ἰΐὰ βευιρίπμι εϑῖ, πόσῳ μᾶλλον ὃ πνευματιχῇ χοινωνία συναρυοσθεὶς, εἴς. Ομαπίο 
πιαρὶς χιεὶ ερὶ γι (ιαἰὶ φοοϊοϊαιὶ αἰἰςοῖτιι5 ἐ5ϊ, ἰς, δος. Ἠδὰα πλατο ροϑὲ οἷς Ἰθρίταν., οὕτως ὃ λέγων, ὅτι 

σαρ. χιν α. διὰ τοὺς φαύλους χωρίζεσθαι τῆς πνευματικῆς ἀναγχάζομαι συναφείας, οἷο. 6 "χιιὶ αἰξ᾽ ὥΌΘΟΓ ρῥγΓΟρίοι" 
ἐθος πηιαῖος α ρὶγἰτιαἰὶ σοπιπιιπϊίαῖ σοραγατὶ, εἴς. Οροιὶ σὰ ἤπϑηι Ὀγονὶ ᾿μηροβιίανιις. ἁπποίοι", 51. ἰὸ- 

αιρ. 33. ». 4αἰζαν, ἢ εἰ ἐχεῖνοι ἐμμένοιεν τῇ ἀθετήσει τὴς πνευματιχῆῇς χοινωνίας, εἰς. «10π| οἱ ἰϊάφηι ἐἰὶ ςρίνίμα- 

ὅϑον αν ζθηι φο(αϊίαίθηι ρογϑαπὶ ἀϑρογπαγὶ, οἵο. Τανι νἰἀϊπιιβ γοσθηι πνευματικὸς νοςὶ σύστημα ααϊπααϊος 

ἁπΐ βοχῖοϑ σομ αηρὶ ; ΟὉ ᾿ἀατι6 θὰ Ἰοοὰ Πΐὸ σαι γβτιβ ΘΧΒΟυῚ ΠΘι 6 πθοΘ556 ΠῚ δϑέ. ΠΕ 15] ααΐθηιν Τλορα]α- 
ὙΠ} ΒΟ. ΡΓΟΥ Π.1}}{15 γα 156 116 ΠΟ λ Π0115 ταν ἃ 6] 5᾽σ. Πα π τατὶ Ὠιομδο]ονιι οΟΠ θυ ἰ τιμὴ. 

ἰαμθιι ἰ5 ΠΟΙ Ἰ ΠῚ 115 Ππ6 5616} αὶ θη νοθθ πνευματικὸς ἀἀμαηοῖῖ. Ῥᾶν οβὲ ᾿σιταν ἄτπιοβ ἁποίο- 
165 αἀἰδειπραϊ, Φαογιιι, τ 5ο]οῖ, ἀϊνουθα ογαΐ βου! ο μα γαῖῖο. 

98, Ἡαοίθητιβ 56 υ 110 ᾿πϑιϊτὰ{π|5 Θϑῦ (6 αὶ υιβίαμι νοοῖ λιι5. Πα σαι δ᾽ π0 ἔμ} }1αν Ἰββίηγο οι - 

διΠππὶοπιμι ἁιιοίουὶ, ππιβάιιαμι ἰάθη ἴθ ΘΡα} 15 ἀἀ ]λθαταιν : ππσς ἸοΖιιαπλτιν [8 Ἀ}Π115 απ γοοὶ- 
Ριι5. ἁππὶ ον] θη σας ομ ] 115, αιιθ. οαπὶ πῸπ τΐπτι5. [τη Πϊαγθ5. δα  ορα]ασιιμι βου ρίουϊ, δὰς 

ταπλθ ΠΠ πη} ᾽πὶ ΟΟπβ.{{ἸΟ ]τι5 πιβαυραΐαβ ἱπγθηΐαβ. Δα ἀπο βόπιιβ ρουτπθηΐ ἀπο {{Πὰ. 
πληροφορεῖν οἱ πληροφορεῖσθαι : 41 νΟΟ65 οααηὶ ἴῃ Π ΘρΡα]Ι5 σι ας {ΓΘ 6 ἢ ΕἸββι πγὸ. ἴῃ (Οπβεταιοηὶ- 

15 ἴαιηθιι ππιβζίαηι ἰδριιμίιν, αν ΠΟΚΙΣῸ πον ἀἰ᾿ιιοῦ 6]115. τοὶ Ἔχθιηρ!α Ὁ} Θοι]οβ Ρομπαμηῖ5. 
Πορ. ταν ἴα ἰρῖταν βουῖρίθηι δϑί ᾿ὰ ἈΘρ]15 ππα]ουΐθιιβ, τὸν μὲν πληροφορήσας, ὅτι ὃ, εἴς. δὲο πὲ αἰζεγὶ φιιῖ- 

Πὸς. 957. εἶδηι ρογ δια ονὶ, τι οἱ, δῖα. ΑἸ ἴῃ ᾿ἰβάθην 115 Π Θρ Π15 ᾿ΐὰ Ἰορῖταν, πληροφορηθέντες διὰ τῆς φανεοώ-- 
σεως τῶν οὐ μετ᾽ ἀληθείας ὑποπτευθέντων, τῆς ἐπ᾿ αὐτῷ διαχρίσεως ἀπαλλάσσονται. 7ρ5ὶ, ἰδ, σι ζαἱοσ 

διισροοία {μογαπξ, οορης, ἱΓα ἀθηιμπι οογ οτος [αοιὶ, αὖ α, φιιαπι 6 ἔρ5ο σοποθρογ αν, σιιδρίοἴοπο 

ἐν οναπι. Νὸς αἰτίου Ἰοααῖίαν απιοίου ἴῃ ΤΠ ρα 15. Ὀγθν του ιι5, αὶ] πο γϑυθνα γρουπαπίαν, ἐὰν 

οὖν τις πληροφορηθὴ ὅσων καὶ ἡλίκων χαχῶν γίνεται αἴτια τὰ ἁμαρτήματα, οἷς. δὲ οἱ ἰρσίειαν μοτοιακιιι 

δἷζ, ιιοῖ οἱ ψιιαπίογιηι τη αἰ οτιεηι Θαιιδα ρϑοσαία εἴπ, οἷς. ΑἸῖὰ γϑρια 5ῖς ᾿ποῖρὶῖ : πληροφορηθεὶς 

τὴν παρουσίαν τοῦ Δεσπότου Θεοῦ τοῦ τὰ πάντα ἐφορῶντος. δὲ εἰ ρογ5ιιαδιιπι οἷξ ἐδ ργιθσθηῖϊα 71)οπιίὶ 

δεὶ οπιπῖα ἱπδριοϊοηιῖς. ΔΊΟΧχ ἰΐα Ἰορῖταν : πληροφορείσθω δὲ, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ ἀντιλέγει, ἢ ὑπακούει, 
ἤδη δὲ χαὶ αὐτῷ τῷ Κυρίῳ. δὲὲ αμίθηι ρεγδιιαςὶςοππτίηι οἰ, 56 τιοῖὶ πομηυϊπὶ οοπίνακϊοεν, αἰ οδοαίνε,ς 

ἽΡΕ οὐ Ποοπιίνιο ἱρεὶ. ϑοααίθαν : μέχρις ἂν πληροφορηθῆναι δυνηθῇ, ἢ ὅτι ὁ Θεὸς χριτὸς δίχαιος, οἴο. Οποσ 



ΡΑΈΕΡΑΤΙΟ. ὮΥ 

οἱ μεγϑιακίογὶ μοσοῖῖ, απ ]λδιίπι 6556 }ι5ίμπτπ ἡ ΐεεπι, οἷς, Τυυ ον ]θουῖβ. πιά εἰς, βου ρίου Ἰοαιυίίαν. 
πόσῳ μᾶλλον, ἐὰν πληροφορηθῇ τις, Θεὸν ἔχειν ἐπόπτην τῶν ἰδίων κινημάτων ; Θαπίο πιασὶς ἑήεπι υἱΐα- ἘΠ ΤῊΣ 

δέμιιν", οἱ τις οἰδὶ ρίαπο ρεγσιιαςονὶῖ, 56 τποίμπιπι σιίοτιιπι ]λειεπι ἱπορθοίογοπι ἤαύθτο ἢ ΡΙατα «αὶ 

γοϊεπέ, ἰαρογα ροϊπεγιαπί γθριι!]αϑ8 ΟΧΧΧΙΙ, ΘΙΧΧΙΥ, ΟΧΟΙΧ, ΘΟΧΙΧ, ΘΟΧΧΧΤΙΙ, ΟΟΠΧΙ, ΘΟΕΧΧΤΙ, ΘΟΧΟΥῚ, 

δ σοοντ. αι γϑ ϊπι θαι τοροΐθης ϑυτι 11 που 65, Ππι πὰ ὙΘΥΙΒΙ Π}6. 511 Διιο[ΟΥΘΠῚ (ΠῚ ΘΠ ΡΊΆΤη 
πὸ γΈγΡῸ αὐ Αἰ! αϊ 5ιρηΠοαπάθιιη Ραβϑιι ἴθ ἈΠ πιῸ ΟΡΕΓΘ πὶ, αΐ τἀπθη δοάδθηηῃ 110 σεῦθὸ 

᾿θΙΏΖιδ 1 πιζαίτιν ἴῃ 110 Πργὸ δα δατηάθηι σϑπὶ ΘΧΡΥΠ ΘΠ ἄλτη,, ΠΙΆ ΧΙΠῚ6 51 ΥΘ ΠῚ 1Π181}} 52θρ᾽τι5 
ΘΧρυΐμηὶ ορουταθυῖξ. [πὶ Οομπβεϊ τας οι θτι5 απαΐθν νϑυθιιμι πληροφορεῖν παιβάθαι ᾿Θρτταν, οαμ ἴὰ- 
1ηδῃ δδσιι ποίου δαὶ ἐαιμ θη γθὴῖ βἰσ π! Πσαη απ 4110 γΕ 0 5: 115 τιϑ115 5ι{. Ετ Π6 4115 14 τε- 
τ6γ6 αἸοίταπν [ἶββε δα βιιπηδῖ, ἰοσα φιβάδτα αὐάπιοαπι, ἐνὸς ἀυθιταῖίο οπιηὶβ (οἸ]αίαν. Πα τι 
Ὀοποιϊεατϊομια διιοῖου 5ἰς ἰοαυίταν : γνόντες οὖν τὴν ζημίαν, φύγωμεν τῆς ἐπιθυμίας τὸ ἄτοπον. (ο- 

δαῖῖο ταψιια το τῖξος, μαάπὸ αδϑιτνάαπι οἰρίαϊπεηι {πεπίατπιις. Νος ἰΐα πλα] 10 ̓πῆνα 51. βουιθὶῖ : 

ὑνηδὲν ὅλως κατορθοῦν ἐξ οἰχείας λογιζομένη δυνάμεως, πλεῖ  οπατεῖπιο στεῖς 56 οἰγίντις τϑοῖθ ̓ ἔαοεγε ταΐιις. δὰ 

Ῥαυῖα βιαπὶ {ιια ρατ]ο ροϑὲ Ἰοσιιπίιν : ἀλλὰ λογισαμένη τῇ ἀνα!δεία τοῦ τῆς πονηρίας εὑρετοῦ τὴν τῶν (αρ. 

ἄρ. 9. 

, ᾿Ξ , , ; Ξ 5 3 Ἐξ ρ τ τὶ ἌΡ. ΕΤῈ ἘΣ 
ἀτόπων ἐννοιῶν φαντασίαν γενέσθαι, εἰς. ϑεε ἐμ Ξεσιιπι οοσίξαπις, αὖ ἱπιρτιάοτεῖε {ἰ10 ποιεῖ ἐπι: 58..1». 

φοπίογε αὐοιγάατιιη οοσίΓαἰοτγιεηι 5ρθοίθπι ἱπερτίπιϊ, εἴς. ΜΙαχίθηθ ποίαπάσπη αποά ἔξεσ τος - Ξ 

πολλῷ μᾶλλον οἱ πρὸς τὴν μάθησιν τῆς εὐσεδείας χαὶ τῆς ὁσιότητος ἀφικνούμενοι, ἅπαξ πεπειχότες ἑαυτοὺς ΟΡ τοΣ 

ὅτι δυνήσονται, εἴς. ἥἤμϊιο πιασὶς χιιὶὶ αὐ αἀϊξεοπήατη ριεέαιϊν» ςαποιαἰἰδήει6 ἐπε σις αοεράιπιπξ, 568. ἃ. 

εἰδὲ Ξεπιοῖ ρμογϑιιασογίτεί οἰδὶ, 56, εἴα. Θυϊμια σαρτἰ5 χχὶ νοῦρθα πᾶς βαπί: χοὴ μέντοι καὶ τοῦτο πε- 
πεῖσθαι σαφῶς, ὅτι, οἴς. «7απι ἐἰἐμε χιιοιιο ργῸ σογίο ᾿ιανεπάιϊιπι δε, εἴς. Ἐ]αβάδιη θη ΘΓῚ5 50 π| 

4υπ Δάϑουι θάμ 6 οᾶρ. χχιὶ : διά τοι τοῦτο προσήχει μηδαμῶς ἐναντιοῦσθαι ταῖς αὐτοῦ διατάξεσιν, ἀλλὰ Πρ. 25. ρ. 

πεπεῖσθαι, εἴς. Ομοοίνοα πιο πποῖο ἐἶπις σἰαιμεῖς αἀνετγεαπάϊπτη εσῖ, σά ργὸ σετίο παδεπάιιπι, εἰς. 573: ὁ: 
(εείο 5ὶ ψαὶ Β Ἔσο ]αϑ βου ρϑὶς, βου ρβιββοῖ οἵ (οπβεϊζατίομθβ, ἢ πιάτο ἴῃ 115. {τι85 πποΧ εἰζαν!, Ἰοοἰβ 

νεῦθο πληροφορεῖσθαι, τὰ Ομ ἴτιην 51}}] Ἀγ Πὰν Ἰββῖπιο, πι5115 Ἔββεῖ : Τα εἴπ» ΠΟ [ΘΟ τ, ᾿πγ6 
Ῥαϊαπάτι5 6ϑὲ αἰ ἴπι5 6556 ἃ δο, {πὶ (μβεϊτατομτιν ἢ γτιιι Θμ 5]ς. ΕΘαπιΘ Παρ 15 Ἀδρα]ατιιη δι- 
Εἴογθι νΈΎΡῸ πληροφορεῖσθαι ἴῃ 115, {5 αἶχὶ, Οοπϑετατ σιν. [0015 πα σαι ἔπ]556 Ραΐο, φαοα 
ΥΈυΡθὸ πείθεσθαι τιτὶ ποη 5οἶθαΐ ρτῸ 60, ψιοά 6ϑὲ, εογίο ὁγεάεδγο, απὶ ρογσιαάεγὶ. Ὑ Ἰάθηταν ᾿ρίταν 
ἀἰδεϊησαθμ αϊ 6556 ἄππι0 ἁτιοίουοϑ, {ιι γιατ τιητ|5 νΈ ΒΟ πληροφορεῖσθαι το 8 6] δοϊδίτι5 511 αα αιιδι- 
ἄαιη ρουβιαβίομθιι 515 αἰ Ποαπαπι, αἰζον γεῖὸ δ βαπιάθιη τ ἜΧρΡυϊππθηδιη ΡοίΠπι5 ἀ1}10 {ιιον 5 
γ ΥΡῸ τιϑιι5 51. Ὁ] δὲ {Πι|4 ποίανὶ ροίΐεβί, νοσθηὶ πληροφορία 5: Ὀ͵5βῖ 16. ΠΟ Ή τ ἴῃ Π Θρ 15. ἴατη 
Ἰοπρίουῖθιιβ αι Βγθυ ον θιιβ ἰδρὶ : {π|25 (ἀπ δ πὶ 5616} απίτι ἴῃ ΟΟΠϑἊ τα ΟΠ Ἰθτι5 ΓΘρου πν ; 6 Χ 
400 τ, τ ἀπιο διιοίον 5 ἀἰβιϊη σαὶ ἀθθεαπί, αυόυτιι τὶ γὸχ πληροφορία ἴα Ρ]ΔοιοΥζ, τι δα ρᾶ5- 
πὰ αἰογθίθιν, αἰΐον γεγο δδάδθηι βοιηεὶ ἀπηπίαχαϊ {πιαβὶ Του 100 τιϑ115 511. ΜΙ] τὰ Ομ το 5οῖδΠ5 : 

πὸς δηΐτι ποίδυϊ ροβϑθηΐ οπγηΐα, {αΐπ το ἀἴπιπι δἰπιια βαϊείαβ αἰουγοίαν. 5864 τάτηθη {πιά 5]]}Θη το 
Ῥυδζουῖνο ποῖ {πιθο, δάνεια ψυιοράδιη πὶ ΒΘ ] 5 ΠΟῺ ΓΑΤῸ Ῥγέοῖτα ΒΟΥ ρα ρα ΊΠῚ [65 ΠΟ Π1]15 : φαΐ 

αὐἀνουβίουτιτ τιβῖιβ 1} }π|5 δβῖ 'π ΟΟπβε πα Ἰομ θιι5. ΝΙαϑὶβ γῈ5. Ἰμτ Πρ θίιγ, 51 Ἔχθι ρα. ΔΠ] τα 
Ῥτοροπαπίμν. Ῥυϊπιταιι ἀτιζε πὶ Θσσανες {Ππ|| ᾿ῃ ΠΟΘ αα]Π15 τα] ον θιι5 : τοῦ Κυρίου ὁριστικῶς εἰπόντος, 
ὅτι Οὕτω πᾶς ἐξ ὑμῶν, εἴς. πηι ])οτπίπιις σογνὶς ἀεογοίοτιϊς ἐϊαογὶξ, ϑις. ΟΠ Ὶ5 Θχ γ 15, εἰς, ἤος ' 

ἶρ5ο ἴπ ἴοοο ἴΐα ἰδρίταν : χαὶ ἔτι δυσωπητικώτερον, Καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηχα, Εἴς. 

Εἰ, φιιοά εἰ οαοῖτις εἰΐαπε ρμοςσῖξ σοπιπιόνογε, ϑιοαϊ οἵ θρὸ ῬίγΙ5 τη6] Ρυρροορία ΒΕΓΨΑΥΙ, εἴς. (οη- 
ϑϑῃτξ οἴὰπὶ 115 Ζιια αἰχίμνιι, {Ππ4|͵ τοῦ ἀποστόλου φανερῶς παραγγέλλοντος, τὸν μὴ ἐργαζόμενον, ὑ᾿ηδὲ Βες 

ἐσθίειν, οἰέπι ΑΓ ροσίοἶτις ἀρεγί ρτιβοϊριαϊ, τιῖ ψιῖ τοτὲ ἰαδοταῖ, τιϑητι6 οἰΐαπι τπαπάποεὶ. Ἐδυπάθιῃ 2. 

ΒΟ Ἰθ6 ΑἸ νας! οηθιη 5ειιαίιι5 ἁπιοίοι" ἵπ ἈΘρα] 15 Ὀυθν του θιι5, ἴα βου ρϑι : ἡλίκον δέ ἐστι τὸ χρίμα 
τοῦ ἁμαρτήματος τούτου, ἔξεστι γνῶναι πρῶτον μὲν ἐξ ἀποφάσεως τοῦ Κυρίου χαθολιχῶς εἰπόντος, Ὃ 

ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ, εἴς. ῬόγΓΟ ιιάπι σγανῈ δἱΐ ἰιιζπσοθ ρϑοσαῖὶ [ιάϊοίππι, ἐπ εἰσὶ ρμοΐο5ὲ ργῖππο ψιίάοπι Ἐς. 8: 

ἐπ βεπίοπίϊα ])οπιϊτὶ, {: ἐπὶ τεπϊνογσιεπι αἰαὶξ - Οὐϊπαιῖβ ποι οθϑάϊε ΕἼΠΟ,, εἴς. ϑιαείμ τὰ βογὶ- 

Ῥύπι ᾿πνϑηϊίαν, οἷς ἐπιφέρει χαθολικώτερον, Οὕτως ὃ. θησαυρίζων ἑ ἑαυτῷ, εἴς. Οέδιι5 τπαρὶς Ξε πες 
ααὐγιεπρῖξ : 51. ψαὶ 5101 ἐπϑβαιιγῖζαῖ, οἴο. Τητου] οι 5 πο Ῥᾶτιοὶβ 510 Ἰοιτι5 ε5ῖ ἀαοῖο ν᾽, οἷς ἐπιφέρει μας. 115, 
δυσωπητικώτερον, “Ὥσπερ ὃ ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώπου, εἰς. Οιεέδμς πξο ἐ ἐβΠοαοίογα εἰ αἰ ρμεγοιιααεπαάμεπι 

αριογα αὐγαῖς; Οὐοιιαιποάτην ΓΊΠ1τι5 Ἰνουηϊπἷ5, οἷς, Ἠδυύν γθυτιη {Π1| ΟΕΓΊΟΒΙ 5ιιπΐ, 5: τ 11 ΒΕ 

Βες. 47. 

ξ 



π 5:26. ἴη- 

τοῦ Π1}, 

οϑ 

ΠΥῚ ΡΆΧΤΑΤΙΟ, 

ὀχοιρία νιον ρο(ουιαι ΓΘ ΡῚ 15 ΟΧΧχν, ΟΧΧΧῚ, ΟΧΧΧΎ ΑΙ, ΘΟΧτῖ, σοχ χα οἱ οὐαχιχ, ἘΠ ιβαιοαι ατι- 

ἴδηι ἀν ον] αν, “ιμονταμ τιδῖι5 ἴῃς Β ΘΡῸ]Ι5 ἔλθ πιθ 5. δϑ, τ πιβαιαμν. ἴῃς ΟΟπδιτατἸομ 15. Θοοαν ει ηΐ. 
Οιιοά αἰιίηιο ἰοοο ριοροποιὸ ἐθονονὶ, ᾿ πθϑοῖο φιαοιηοίο 16 τηδρὶ5 πον δῇ : ΠΙΘυΪ[0 ἃπ 1 ΥΪίο, 
ἡπατοαθαιαξ αἰτι. Ῥιο γα ν  ηγῈ5 ποδί ρυωθοίατη τὼ (Ομ βεταπ]ο μα θτι5. ̓ πἀἸοα ΥῚ ναγὴϊθ ΠΟΙ  Π]-- 
Ἰπι5, {πιὸ ἃ ΠΘρτ 5 ἀθδα πε : αης δα μγίθην αἰϊὰ αι ἤαιη ταιίομθ, Ζααπ ἴῃ Οὐμπβετατοθτιπι ἢ τῸ 
ΘοΥΠΘΓῈ ΠΟ δῦ, ἴῃ ἈΠ ρα]15 ἀδϑὶρ πανὶ οβίθηθηλιβ. ψαπ ἃ] ΘΧΘι ρα σοπ[ρίαι5. Απποίον ἰσίσαν 
οααπὶ αἰχιθβοί Πποιηθϑίαη 1Π|α1} 6556 οἱ οὐ ἀϊπαΐατν σιν θη γας Ομ ., δὶ ᾿πίου {Γαΐγ85. ΤΠ ὈΓΟΥ ΠῚ 
Ῥδιϊο βου νγοίπιν, σοι ραυδίΙΟὨ] ᾿ναῖς ᾿μϑἰβίθη8, 81. ἰοαιπαίτιβ οϑί : ὥστε τὸν μέν τινα ὀφθαλμοῦ ἐπέχειν 
δύναμιν τὴν ἐπιμέλειαν τὴν χοινὴν πεπιστευμένον, εἰς. Πα πὲ αἰζιι5 φιιϊάοηι οομἰϊ οἷμι οὐτίπθαι, οἰ κοἰ οοΐ 

. οοπογοάϊία οἷ. σοπιπιτίτεῖς τ Γιιτι σιγά, οἷς. Ἠαι ἰΙοπρα 1 ΒΟΓΙ 1 : διόπερ ὃ τὴν χοινὴν φροντίδα πε- 
πιστευμένος, ὡς ὀφείλων λόγον δοῦναι περὶ ἑκάστου, οὕτω διακείσθω. Ομαπιοῦτοπι οὶ «ἰοπιαπείαία εεὶ οοπι-- 
πεετεῖς Ομ, ἰδ τα αὐ οἰαίτιν, ἐαπιηιίαιι ει εἰ οἰπ σις τϑαἀαίττιι5 οἱ ἐ σιατίοτιθιι. Ῥουβθααΐταν ος 

Β]0 40: ἀλλ᾽ ἀπογυμνοῦν τὰ χρυπτὰ τῆς χαρδίας τοῖς πεπιστευμένοις τῶν ἀδελφῶν εὐσπλάγχνως χαὶ συμπα-- 

θῶς ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἀσθενούντων. δε εἰοῖνοι Πιἴδοο Γγαιγὶ δι, ἢ τεὶ τι {τινας "ὁτεῖσηι οἰ ̓ιιιανιθ οἰ απεἰῖς 

Ργω[δοιὶ 5ιυιῖ, οογεἰϊς ἀτοαπα ἀρετῖγο. Αἰλο Ἰοοο ἰΐα ἰορίταν, οὕτω χαὶ πολλῷ πλέον ὃ τὰ ἀσθενήματα 
ἐἿΕ τοὺς ἐφ ψ εξ ον , ξ διϑβς ἐπάν ἘΚ 
ἰᾶσθαι τῆς ἀδελφότητος πιστευθείς, εἴς. δὲς πιεῖιο εἰΐαηι ἈΠ] ἐοίτπι5 {Γαΐγιη Ξοοἰοίαίὶς δαπαπάι 

" «οἱοραία ρτονιποῖα 65ΐ, εἰς. ϑϑααϊίαν : οἵ τὴν ὁδηγίαν τῶν πολλῶν πεπιστευμένοι, τοὺς ἔτι ἀσθενεστέρυς 

διὰ τῆς ἑαυτῶν μεσιτείας προβιδάζειν ὀφείλουσι τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐξομοιώσει, εἴα. 7 φεῖδιις ογοαϊία 651: μἷκ- 

νην Γοσθπάου πηι οἰγ, ἐπ πιοτὸ 5 σία ἱρδογιηι ορόγα αὐ ἰπιϊαπάμιπι ΟΠ τι σίτιπι ργοπιόνεγὸ εἰν οπΐ, 

οἷς, Εχθηιρία πα]ῖο ῥ᾽ αν πλα]το θ᾽ νὰ 6 ΠΘρα]5. νον του ιι5. 51 ΠΡ τος, ργοίδθυγο ρόβϑθηι : 564 
1.6 ἰμλ αι ἰΘΏστι5 6856 γἸάθαν, ΑἸ τι βοί αι 5] Ἰοἴαπ, οοίθγα ἰηἀϊοαθο. [ὰ [εἶ ρίαν τἴὰ Ἰορὶ-τ- 

115 : ὅ μέντοι ἐπιτεταγμένος τὴν οἰχονομίαν τοῦ λόγου, ἐὰν ἀμελήση τοῦ ἀναγγεῖλαι, ὡς φονεὺς χρίνεται, 

(ἰ«τἰόγιιηι ομΐ ἐσαςἰοηίι ἐἰοοἰγίτει παϊετῖις σοπιηιδδιιπι οί, ἐς δὶ απιπιιιίίαγο τιοδϊεχογίι, ρογίπι μΐ 

Ποπιϊοίάα ἀπηιιαίην., ἘΠ αβάίθιν ρϑπθυὶβ βιηΐ πος : καὶ ταύτης οὐχ ἐν ἰδία ἐξουσία κειμένης, ἀλλὰ παρὰ 

τοῦ ταύτην ἐπιτεταγμένου τὴν φροντίδα οἰκονομουμένης., ἐν τε καιρῷ χαὶ μέτρῳ, εἰς. αι [ οἶδτι5} ἐπὶ 

ἰρϑῖπις μοϊδοίαίθ ροσίίιις ποτὶ σἷϊ, σοὶ αὖ θὸ οἱ {πἰἰξ οτἰτα καὶ ουπογοάίία, οἱ ἐπ ἐπι ρογὸ δὲ ἐπὶ πιο πσατα 

ἐρδὶὲ 5ιεδηεϊτιὶςσθίι, οἷς. (α1] 115 ΘΟ ραν ἂς βΘΙλἰμται 65. {ΠΠπ4 : φαίνεται ὅτι οὐχ ἐπληροφορήθη τὴν 

ἐλπίδα Λαζάρου, οὔτε ἐγνώρισε τὴν ἀγάπην τοῦ πεπιστευμένου τὴν πάντων χαὶ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν. “ρρατοὶ, 

ἀπο ρογϑιιαδιεηι τι π 6556 «(6 506 7,.ατατγὶ, τιϑίιιο ἔρϑτενν εἰναι αἴθοπι ἐἰ{{πι5, οτεὶ οπιτεΐτιπι δὲ δερϑῖιις 
3 οἰιστι οοτιογθαϊία δὶ, ρογρθοίαμι ἰκαϑ ον. ΝΊΜΙ] οπγηῖηο αἰ υτιπὶ {πιὸ βου θαι : εἰ δέ τις οἴεται 

χρήζειν τοῦ πλείονος, εἴτε ἐν νηστεία, εἴτε ἐν ἀγρυπνίᾳ, εἴτε ἐν ὡδήποτε ἄλλῳ, ἀποχαλυπτέτω τοῖς τὴν χοινὴν 

ἐπιμέλειαν πεπιστευμένοις τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν, δι᾿ ἣν νομίζει τοῦ πλείονος γρήζειν. Ομοά 5ἱ φεῖερίαπι οατ- 
διαί ορτι5 δἰ δὶ 6556 ἀδρογίίαί 6 πα ]ογ, σἰνο ἴλι ἡ ο)ινιϊὶς, εἶν ἔπι υἱοὶ 5, εἰν ἐν φυροιιπιη τ αἴϊα τὸ, 

Ραιεξαοῖαι τοὶ σοπιπαεπὶ ρτ δος απο ἴρσαπι ταξίοτιθηι, οὗ φιίαηι ἀορογίαΐο πα] οὐ ἱπἴσογ 56 αννὲ- 

ἐγαίτιν. Τὰ} 5 γ ὶ ἄτι ὀχ θηιρ]α ΘΙ θ6 ὈΪς τϑρααϊα τὰπα, ἴῃ {πὰ 5ῖο Ἰϑρίταν : δύο ταγμάτων χαθολιχωτέρων 

ὄντων, χαὶ τῶν μὲν τὴν προστασίαν πεπιστευμένων, τῶν δὲ εἰς εὐπείθειαν χαὶ ὑπαχοὴν τεταγμένων, ἐν 

διαφόροις χαρίσμασι, λογίζομαι, ὅτι ὃ μὲν τὴν προστασίαν χαὶ ἐπιμέλειαν τῶν πλειόνων ἐγχεχειρισμένος, τὰ 

πάντων εἰδέναι χαὶ ἐχμανθάνειν ὀφείλει. οἴο. 7210 οτεηι 5ἰτεῖ τπαρὶς σόπογαῖος ογεϊπιθς, εἰ δογίεηι., αι 

αἰϊὶς ρτι οἰιιτιίπι, δὲ δοτιιηι, “ποτ ιιπι ραγίδς5 διτιΐ ΠΟΤ Θηὶ ΘΘΤΈΤΘ δὲ οὐθαϊγο, σθοιπάμιν εἰΐνοῦσα 

ἄζονια, αγϑίιγοῦ., οἱ ργιοζθοίμσα οἱ οπισα μἱμγίμιν σοπογείϊα ὁδί, διωγι., {τι οπιτεῖψιις σοπι Γιατί, 

βοῖγο αὐ δαΐξοονο εἰν θγο, οἵο. Τλ151 πνα]τα ἤαμι ποίαν!, ὨἸΠ]]Ουΐπτιβ ἰαηθ ἃ]1ὰ ἄπο Ἰοοὰ δα Πϊοίαιι. 
Ῥυΐηνιβ οϑὲ : ἀλλὰ τῷ Θεῷ ἐντυγχάνει περὶ τούτου. ΚΚαὶ τὴν ἀνάγχην τῆς ἐνδείας αὐτῷ ἐπιδείξας, οὕτως 

ἐσθίει τὸ διδόμενον παρὰ τοῦ μετὰ δοχιμασίας ἐπιτεταγμένου ποιεῖν ἐφ᾽ ἑχάστης ἡμέρας τὸ, Διεδίδοτο ἑχάστῳ 

χαθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. ϑο( διίπι [ μαπιοηι} α [260 μοηϊϊ. «16 ροσίία ἱρεὶ οἱ οοιῖος ἱπαϊσοπίϊω 
5 πιδοοϑδίίαί, οἷο δεῖ φιιοί ἀαίμτ αὖν 60. οἐεὶ στην ργοῦ αἰϊοτθ θα οἰ σοπογοεϊία 65ΐ, τεῦ φιιοιϊδ 

{αεῖαι ἐπι, Ἰλὶν ̓ ἀοἸραῦαν βαρ α} 15, ρτοιΐ σα 4πι6 ορὶὶβ ογαΐ. ΑἸίθυ, παρὰ τίνων δὲ χρὴ λαμθάνειν, 

χαὶ πότε, χαὶ πῶς, ὁ τὴν χοινήν φροντίδα ἐπιτεταγμένος δοχιμάζειν ὀφείλει, .Ζ] φιεῖψει5 ἀπιίθηι ἀοοίρογο δοπ-- 

νθηίαί, οἱ φιιαπείο, οἱ ψιιοπιοίίο, ἐπςρεπάογ ἐοἰνοἱ ἐς οἰ σοπογοίϊα ἐπὶ σοπιηιεηῖς οἰγα. ἘΠαϑιιοάϊ 

ἀαίομν οἰγουιη] αι, {τα Ἰλοσα] στιν ἁπιοίου 5191 υἱοὶ ἴσο ῥ]αοι, ππδααμ ἴῃ ΟΟμβε πα Ἰοπ1- 

θὴῖ5 πιβυθαζα ἡπυ ΘὨἾτι. ΟἿ οὐρὸ μου ϑιιδ ουὶ γοίουῖς, Π Θρα]αγιιν αὐιο (ομβεἱππιϊουτιὴ τὰπατινι 



ῬΡΆΔΈΛΤΙΟ, {Υ}Ὲ 
᾿ 
οἱ οπνάριι ααοίουοι Ο550. 5 Ο αϊε 4116 ΟΡτι5. (δι ἀἴνουδε. βουῖρίμμ 5ι1} θρο φαϊάοιη ποι 
ταπίορονα ᾿πιβιβέθπ τι μι 6}, 5ὶ ΘΟ γον οὑ βία βϑϑοί (ὁ δἰ ϊάτια γ6 {120 ΓΑΥῸ ἰδι ἴῃ ΒΘΡῚΠ15 4ιιδλὴ αν 
ἴῃ Οὐπϑε αι] οπθ115 ΟσΟμ ΤογΘῦ : 56] οαλπ ἴπ τἰιοηιι8 Ορογ 6 48 τποῃδο ΠΟΥ} Ρ ΘΟΡΟΒΙ[Ὸ ῬΆΒ511 
ΒΘι0 ἱπϑυϊτιιαίπιν , ΠΟ νἱάθο «{ὶ βου μοι δββθί, πὶ βεαίσιινη ρυϑοίδοιπιβ θα, αιαπὰ αἰχὶ, γογθο- 

σαμὴ ΟἸΡΟ ΠΟ 6 ποπ ΔἸ ᾿{τιοὐϊ65 βα θη ἴῃ (οπβ ΟΠ ι15 ἀδβὶ πανία, 81 δάσια [61 διιοίου 

εϑϑθῖ, φαὶ Βδρα!αστνη. Αἰιοίογθϑ θη μι, {πὶ σΘΥΕ15 αι  ιβάδμ ἀϊσθμϊ ἴον Πλ1}}15 δα Δ] 181} ΓΘ ΠῚ 
ΘΧΡΥΪπππάδμι τὶ σοπϑβιιθυουιιηί,, ἰἰβάθην, δὶ θαυηάθηι 1ΠΠὰηὶ στθ ἴῃ 8118 ΟΡ θιι5 5 ρα ἐχ- 

ῬΥΪηΘτ πδοθθϑα Ππαθϑαπί, ἁἰ 4 πο βα]ΐθμι γ6] ἱποοριἰαπίθθ αὐπαπίπν. Ἐπ αιιοα τηὰρ}5. αίαιια 
το 1]5 πογογα ἄθθεῖ; δὰ, {πᾶπι ποίανιὶ,, γϑιθουτμ Οἰσου 10. ἰδιν [ιν αν ὶ5 ἐγαί ΒΘρα]υιμὴ 

βουϊρίονὶ τι πόα βοϊττη οαπὰ Δ] θουδὲ ἀπ εἴμ τοί τι8. πο μαϑίθυἹϊ ρυφοροβίζαση. ᾿πά Ἰοᾶγ γ6}- 

δῖ, 5ϑ ἔρϑαιη θεϊδη τιβιι ραγοί, ΟἿ 56.110. ΠΑ Θγθίαν 46 ρυϊγαιῖβ φαϊ θυιβάαπι πο πμ8 6115, 4] 4αϊ- περ. 87. 

Ῥαβν β τοθιι5 ρυθηςογθηίιιν.. Πρὸ 6}115 τοὶ δχθηρία βιηΐ : τὸ διδόναι ἢ λαμόάνειν εἰ καὶ κατ᾽ ἐντολὴν, 

οὗ παντός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ μετὰ δοκιμασίας πεπιστευμένου τὴν οἰκονομίαν. 7) αγὸ απ ποοίρογ θἰίαπι 56- 
ομπάϊτπιπι τπατι αἴτημα, τεοτὲ 65: οι ἰδέ, σ6( 671ι5, οὶ μοὶ ἐαοίτιπι ρογίοιείιιγι ἀφ᾽ αἰτίτη 65: εἰΐξρότι- Ἀες. τοο. 

σαηδὶ πιτίπισ. Ῥυγβι15, ὃ τὴν μετάδοσιν ἐπιτεταγμένος, μετὰ δοχιμασίας τοῦτο ποιείτω. (μὶ πιτέπιι5 

εἰϊοιγι ψειοτιαϊὶ {εξ ἀεί σπίτι, ἰς ἐπαπεῖτιθ ργιοπιῖσϑο {ϊιι ἱπιρῖεαι. ες β86οῖι5 βου! ρίιι δϑί ἃ}1- Βος. τή τ. 
«πηΐο ροβί, παρεχτὸς τοῦ πεπιστευμένου τὴν ἐπίσχεψιν τῶν ἐργαζομένων, ἢ τὴν οἰκονομίαν τῶν ἔργων, 

ὃς, οἴο. ὸ ἐχοθρίο ἡιὶ ορογ ας ἱπυϊσοπαϊῖδ, δἰ εἰϊοροπιδαπεῖς ορεγῖνιι5 ρτ[δοίτις5 {μἰϊ, σιισφιιῖς,, 

οἴο. 5: μ}}Π1α ἴοοο δα ἤΐσθυθ τα] ΠΙσοτοῖ : 564 δὰ ἸηαἸοᾶτα 5α115 μά θῸθο. Υ εἰϊπὰ ρίαν Ἰεραμπίαν γος 
᾿ΘΌΪα ΟΧΤΨ ΑΙ, ΟΠ, ΟΥΧΧΧΎΤΙ οἵ σουχχχυτιτ, Ληποίαπαάα ἰΔηὶ τητη]!α οχἰβεϊμμαν!, τι πιδρ18 ἸΏ {6}}1- 
σογοίαν Πδρα]αντιμ Οοπβευτομτιν ποπ τπιητιτ δὲ οὐ θη} ἀιιοί ΟῚ} 6558 5) ΟἸΠ παίαγαϊο ΠῚ 

5ἰ(, ταῦ ττατι5 οἱ ἰάθη βουὶρίον απ ἀἴνουϑβα οἱ βοπεϊαὶ εἴ βουιθαῖ. 

5. ΧΙ. Ῥατγς σοτία, τεὖι πιιῖεῖς ἀτὐριιπιθπίῖς ρτοναι" Β ασίϊπιπι θαι αγιίνι ατιοί ΟΥ̓ Θτα 6556. 

39. ὙἸάϊηνι5. ἤΟἢ πα} ΟΠ. ἰ111}} 56 ἢ ἐΘ ἢ ΕἸΔ1} 6586 εἶδ Αβοοίῖοῖβ. οι θα ἤϑια5 θαβιϊιι. Οομβι1- 
ταςϊοπ τι τη παϑίϊοαγιιν ἀιοίογθιη [αεϊί : 566] Τὰ Θρτι]αϑ ᾿ρϑὶτβ Θ556 ποραΐ, ΤῊ ]Θ θη πι5, Παρ μιι8. 
Ναία!β ΑἸθχαηάοιν δὲ ΔΠΠ1 δα Ομ μ65. αὖ Πἰδρτΐαβ, ἰΐα οἱ Οὐμπϑιϊ ας] 65. πιο ϑιϊοαβ. ΠΆ5}}10 {{Ἰ-- 

Ῥβαπας. αὐ Ἰνῶς δαπῖ, ἀπ ταν πουϊίο πο Ροίοϑε ααΐπ ΒαβΊΠπ5. νοϊαπηθη αἰϊψιιοά 46 στ θθιι5 
το πα ϑιϊοἷβ οοῃθοουῖί. Ναι δα, ατιᾶ το  α]Ἰμν115, γοίογιι (οϑπιομΐα ἀρουίθ οϑίθηπιμΐ ΑΒ} 11} Τιοθο αν, 97. 
ποῖ Ὀγονο οί αι, 5οα διρίιμ ἂς Ρεξροἰριυιτιν Ορτι5 (6 πιο πδοπουαμ ᾿πϑΕϊ{π||18 ΘΟ ΒΟΥ Ρ51586. 
Οὐυδχο απὸ ἤθραϊαβ, απ οολίθ τηοηαϑίϊοαβ (Ομ βε πη 65. οἱ δα Πα Ἰοαγὶ ἤθοθββ8 οϑί. Νοίαπαάιϊμι 

δὲ δυΐθην, πα] απ ᾿ναοίθητιβ γθίθγιαι βου ρίογιιν (οϑΈ πη ἢ ται ΔἸ] τιν 6856. πΘαι6 ἃ (οι θεῇ- 
510, ποι ἃ ΠΟΥ 5. δἰ1ο, 4110 οοηβίατος οἱἸμ ἃ ΔΙῸ βου ρίον ἀπίΐαιιο Οομβε το Π 65 μϊο- 
παβίϊοαβ Βα5}}10 δ ἰξουιρίαβ [μ1556. Εἰ σουίθ, αὐ πὶ υϊάθι νἱἀθίμν, δ] αϑιηοαϊ θϑεππομΐα οθνία 
εἱ ἱπάπιθιζαία ᾿γοίθυτ Ῥυουηέι τ ΠΟἢ Θιαΐ, οἵλΠὶ 5ἱ {πιὰ 6556 ν᾿ θαηίαι", θὰ ᾽ῃ οομ γαγίδην βοηΐθη- 
«ἴντα πίον ρυθίατι Ποθας. τη 4αοα Εἰ {ονάσιιιν πιο αι 15 ρυοἀ πτη δϑί, Ρ ἰβϑίπημοβ γῖγοβ, ΤΠθο- 
ἀοβίαμι, ῬΙΜΠΘυίταν οἱ ῬΙαίοπθι Οὐπϑεϊτυτῖοπο5. ΒΑ51}}1 βειἴοβα [Θρῖβθθ, Ἐχ 60. ὉΠ81] ΘΘΡ ΓΜ Γορο π. 97. 
«ΟΠ αα Ροίοϑι. Ετ νϑγο (οῃϑβεϊτὶομτιμ πομῖθη, τὰ ἃ]1ὰ ρ]θγάσιιθ, ἴα δὲ ἰρϑίην Φποάτι6 ἃιη}1- 
σασθαι δέ ; ἢ6ο Ῥ6ι 56. Ροζίτι5 θὰ5 (Οπβεϊ ΠΟ η6 5. ΠΟ ϑίϊοαβ, {188 ἴθ ΒΑ51}} δα οπ θιι5 ἴηγε- 
αὐἰπιηίαι", 5 αἰ Ποαί, αιιαιη 6) βάθη Τρ ιι!α5. Ομνπϊα δαῖτ ποιηῖπα Πδοο, {ἰφετ,, ἱπιϑιϊπεία., το ριῖα, 
φοπϑεϊτιειἴοτιος, Θἱ 6] αϑάθιη σ᾿ πθυ β5 αἸϊα, αι ἀμ] βου ρίονοβ δὶ Αβοθίϊοα θ451}}1 βἰβηϊΠοα μα 

ιδὶ δια, ΘΧ 58 Ομ ῃΐηο ἰάθη γαϊθηΐ ; ΠῚ] }4τι6 Αἰ τι] παίιιγα βιὰ 5 σα βοαηΐ, {απ {αδοήδηι Οροιᾶ, 
48 (8 γεϊθιιβ μιοπαϑίϊοῖβ θαβι τπ5 δ 110. Ηδθο διιΐθιη 60 ποίαν!, τι ὁδί θυθ δχ δ] ϑιηοα! (65ι1- 
τηο 115, ἴῃ Φαϊθιι5. θ451}}1 Οοπϑε(τϊοιτμιι πιθπίϊο ἢΐς, π181] ᾿ανανὶ ορ᾿ πἰοηθηι θογαμη, 4π| (οη - 
5{{πππιίο 65 πιο μαϑίϊοαβ, {15 γοσαπί, Βα5 110 (Ἰ πιιαΐ, οατη, αὐ αἰχὶ, σομβΕ α οπτιη ΠΟΠΙΘ ἢ ΡΘῚ 

56. ΠΟΘ} 51{ δἔ διμθιραιιμι. Ἐαίθον ααϊίοι πιοπαϑβίϊοαβ Οοηβε πο η65 ἀρίθ οἱ ΡΙΌΡΥΙΘ οομηϑίϊίιι- 

αἰοητιμ που π 6 5] 5 Ποαν} ῬΡΟ556 : 564 ὁ5 Προ ββανο πος ΠΟμλΪη6 ᾿παἰοανὶ πορο, Ομ οἱ ᾿ρϑᾶβ 
ΠιΘρυας τὰ αιιοαιιο ἀρροϊΐατο Ἰἰοοαι. (πνὰ δαΐμν σοί! ΙΒ} ἀ]τπι οἰπί, {παι ἙΟὨϑΕἰπ|Ἰ0 0 65 
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ΝΠ ΡΙΞΕΛΤΙΟ, 

ἀυξοάδμηι πηοπ αϑβιϊο, 5᾽η8 «010 ᾿ρ5ῖ5. στρα] 5. ἐσ ππεϊαἸουναλν. ποιθὴ «ἰαν] 1}}}} νοίαΐ. Ο ταν 6 Χ 
δ) αβηιοαδὶ Γοϑυ πιο 15, ἴῃ Ζαθιι5 νθίθυθϑ Αἰ χιιοί βου ρίονοβ θ.5}}1ι1 ΟΟπβε τα Ἰοπιιμ ππθυϊ πϑυιεηΐ, 

. οἴ Ποῖταν βόλι, θ᾿ 5. ΠΠπιιν 5ουρία ΠΠσπὰ, {το δα γδ5 ΠΟ Πα ϑ (105 ρου Εἰ πουθηῖ, γα] θαβ5θ: αἵ οχ Πβ ἢἰ- 

[1 ἀρ ΡΠ τι ΟΠ Πρ ροίοβε. ὕσπην ἜρῸ 1ἴὰ γ65 διὉ, ππσπο νἸἀ θη άπιηι {85 5]: βουῖρία 11 ἀβοθίϊοα, αι 

ΠΟΙ ΡΟ 556 Βαβι Πππιτ ἰοΐ (6δῖδ5 δὲ ἀπε ἰββίμεὶ τταὐἀ]άἀογιθί. Ερο αὐΐθι οσὶ βαρ ουῖτι5. ΕἸ χθγλ 
Πδρααβ βίμνα] οἵ (πε τα] 65 "πο παβίϊοαβ τ] δἵ δι ἀθηὶ βου ρίοσγὶ δάβουῖθὶ ποὴ ἄθρουν, θρὸ ρίαν 

αὖ ΠΡΟ Ι5βιπλ οσστὴ ΒαΚ 1} 10 ἀρᾶπι, ΠῚ [1] ἀπ ρ 15 ἴασθυθ {ιθο, {πιαλ ταῦ πουύστη ρου ἃἰ θα τ τι 

δὲ {Ἰ θπιαπι. Τὶ τασϑιϑ οἴη τη χ [ἢ σπᾶν ῖπι ππ}}}ὰ σ Θίθυτιτη 5ου] ρίουτιμη Γϑ πΟὨἶὰ ῬΓΟΟΓΕΙ ῬΟ556, δΧ 
ἀπ θιι5 ἐθυίο οοπβίος (Οπϑεϊατὶοπδ5 πποπαϑίϊοαβ οἰϊηι Βαβι ΠΟ {υἸ θυιΐαϑ [ϊ1556, νὶχ ἔθ πιά τι5 θββθιη, 5ὶ 

ΘΑ 5 51.110 1ΠΠ| γῖνὸ δα Ἰοασθην. παν Ἀδρα]αβ δἰ δου μοη 45 6556. ΘΠ]: 60 πᾶρ]5, Το οἱ 

ποίου 5. οἵ γαῖῖο, οἵ Ἰρϑιιμι ΒΟΥ θΘ Πα] ρσϑπιι5 ᾿ἴα σααάθαης. Ἐπ᾿ φαϊάθη σοιϊηροβιιῖσϑα Βαβι παπι 
ἃπι Αϑοθιϊοιιι 5] 1οἰζου, αὐ ΤΑ αὶ ἀβοθίϊοιι, απ Πδραϊαηι, αατ Οοπβεϊτατοποβ, απὶ φαϊά- 

7. Φπάλὴ 5ιπ}116, [οβίε5 σαπί ἩΠΘοη γμλτι5, ϑιιϊα5, αστορουῖας Τ γομδθηβὶβ, Βοπϑάϊοιιβ, Τ᾿ Πβοάοβιτιβ, 

ΡΙαίο, ΡΠ ΠΠθονίι5, Επρ θη τι5 οἱ ασορουῦίτ5 Ναζίαησοπις. Οομπίαμι αὐιίθιη ποιηϊπᾶ [μ856. Φα]θι5 

ἔνὶ ΒΟΥ ΡΓΌΡ 65 τ|5] βιιηΐ δα ἀϑοθιϊοαβ Βαβι} ας θνατοποβ ᾿πἀἸςα πεα5, 6χ 56 ἀμ θῖρτια βαπΐ, πο Ῥοι 

86 ΤΟΡ Ϊα5 ΠΡ 15, Πιᾶτη ΠΟΠΒΕ ΓΟ μ 65. ἹΠΟΠ βίϊοα5 ΒΡ ῃΙΠοαπε,, ΠΘη6 ἃς [6]Π]1οἷτογ γον ϑαση δϑὲν 

τι Θὰ 40 8115 διιοίου  θτι5 οἱ ἀμ ΤΙ ΖαΙ5ϑ πη ῖ5 δὲ Ἰο οι ρ] 6.155! λη15 ρίαπ οἵ ἀρογίθ θὰ! ]οαγθηταν, Ρεθαῖ 
τεϑι θη αν Πα αα] ἴῃ σα Ῥγρίαιοπο ἴῃ Π Θρα]αιη βαποιὶ ΒΑΚ} αὐ ἔἰτβϑῖθν. Δ] θαΐθμι 
810 Ἰοχαϊίαν : “14 ρος δ6ο, πὸ φιῖά εἰϑὲ παΐτιις ἀϊδηιθ, τιοτι εἰἶοο ψιίαπι σϑγίίιιτ, ἐοα ψμαηι βεγὶ ἀθθεῖ, 

ἐχροπέγοπι, ὃ. 2 ας ἰἰὶ Οαρραάοοῖ ἐριδοορὶ, οἱτὶ Πεϊδ οἱ ορετγίϑιις δὲ οπιτιὶ βαποίαϊο καϊὶς οἰατὶ, 

71ηδι{πία τποπιαοϊονγιεηι, {πιιΡ ἐπι! ουγοσατγ ὑτι5 56 πιοτιαο]ιὶς σδἰπι σαποίὶ οτιδάαπι τὶς τ δροτδα 

διαί, ργοιμῖϊ. Ἐνρο ἀθ ΠΗ βοπίθηζια Ππϑεϊταϊα πο πμδ μου πὴ, Ὡ1Π}} αἰα βαπῖ, 4αδπι 
ΛΌΒΡΟΊ 58 1Π|ὰ. αι Βα. } 15. ἀθα1ς πχοπδο ἶβ, πὶ ἰρβατη ᾿πἰθυγοραγθηΐ: θυ οϑῖ, ᾿ρϑῶ βαπῖ ἢ 6- 
δά]α, ἴῃ Ζαῖθιι5 ΒαβΉ 5 να] τὰ5 ἂς γαγῖαβ ΤΠ ΟΠ ΟΠΟΥ αι τ “5065 ἀοοίθ ἂς αἰ ποῖ βοῖνις. Εγρο, 

ὀοάύδμι ἰοδίθ, Ἀδρα]ϊασιιμ ᾿ΘρΊτπῖι5. Ῥάγθηβ θα. Π1τι5 δϑῖ. {ΠῚ ΟὈϊίου ποίαμάπιμι, ὃν Πὶβ ορίϊμηθ ἴπ- 
16 Ποῖ νόγιιιν 6556 Το αἰχὶ, νι ἀθ!ιοθῖ, ποιῖπα Πεθο, δογδεϊεϊοτιθς, ἱπισεϊῖα, οἵ Ἰνουτιμ 5: πλ1]}1ὰ 

αἰἴνουβο ΘΧρ Ἰοατὶ ρόο556, δὲ ἰ}1ὰ 6556, τιῦ 5ια παΐτιτα ΠΟ ΡΟτΐτι5 ΘΟΕ τ] 65. πο παϑίϊοαβ, ΤΣ 
τ Ρα]ὰ5. βιρπαιβοθηις, Ετνογο πἰβὶ Ἀπβτητιβ ᾿ρϑο ἀοου πϑθῖ αϊα ᾿πι6}]}Οχιββεῖ ρον ἐπϑεζμία πποτια- 
οποχιίηι, ΟΟπβεϊατοηθϑηθ, ἀὴ Ἀδρα]α πος ποιηΐπδ 5:5 Ἐ 1 βοα δ ηταν, ἸΡ᾿ ΠΟΥ ΑΓ ΘΙ 5. : 5641 οὐ πο 

ἁἀά άῖι, σι ἱπιογγοσαπιίνιις σὲ τποπαο]ιὶς ϑϑῖτει ςαποῖὶ οἰ δάαπι ἡμνὶς τοσροτσα σαι, ρτοιεῖϊ, 
ἀπθιταιϊομθι ῬΓΟΥϑι15 Θχθηλῖτ, Ν᾽ ο ΑἸ ̓ τδν ἀπ βϑηβῖῖ, αὐ βουῖρϑιι Οαββία ππιβ, οὐτπι5 γουθα Πος ἴοοῸ 
ΥἼΙΘ115 ΤΟ ΙΟΛ ΓΘ ΠΟ ΡΙ ΘΙ. Θαης αὐαΐθιν δ᾽ αβηιοαὶ : ἤλμο ἀοοϑαϊί, φιιοι σιιροῦ πα τὸ υἱγὶ εἰ νῖία 

ποῖος, δι δθγπιοτα δοϊεπἰαφιιε ρειοϊατὶ, πειῖία γάτα οριιδοιῖα ἀφοάαταμπι, 8. Βακίϊίια εἰ Ἠϊεγο-- 

παγππτεηι εἰἴσο, αἰϊούψιιο ποητιεῖ!ος., ἡ μΟΓ ματι ογ ον σοἰ σοι ατιιϑιις [ιαἰγί τις διιρετ αν εν ῖς ἐτιδίῖ-- 

(ιἰἰς νοἶ ἡιιρπιϊοτεῖδεις ποπὶ δοἴπιπι ἐαοιιιάο, σϑγιιηι θέΐαπι αἀἰνίπαγιι ϑογίρισαγιτα ἐοσιϊηποτεῖς ο0- 

Ρίοσο ςξογπιθπθ τϑεροιαϊί. Οαλ]ιῖ5. νου ὶς Τλθρα]αθ. πον πθηῖοὸ πὸρ γἱάοῖ, οαπὶ ἴῃ ᾿ρ515 

“ιδϑιϊο 65 ἔγαίσιι ἢ αἴ ψαδ Ἰπ!ογοραῖοπε5 αὖ ἰλοιιηδ δἰ οορίοϑβθ, ἴα σοηρτιιθηῖον ϑουρίανο Θ0Π- 

γΘὨἸθα θυ Θηοεθηταν. ΠῸὸς ᾿άθιι αλἰν ἤςθ οοῃ Πνμιαν Πππρϑγαΐου δ αϑυϊ πᾶ ητι5, ον ἢ Θρ ] σαι 

Ὀγθνιουιιηι δὴ οἰζανῖς, πος τοάο, Βασιλείου ἐπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, ἐχ τοῦ χανονιχοῦ 

αὐτοῦ βιδλίου. ᾿Ιζρώτησις. Εἰ ὅπου μὲν λέγει, Δαρήσεται πολλὰ, ὅπου δὲ, Ὀλίγα, πῶς λέγουσί τινες μὴ εἶναι 

τέλος τῆς χολάσεως τοῖς χολαζομένοις; ᾿; πόχρισις. Τὰ ἀμφίβολα καὶ ἐπικεχαλυμμένως εἰρῆσθαι δοχοῦντα 

ἔν τισι τόποις τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐν ἄλλοις δμολογουμένων σαφηνίζεται, εἴς. δαί 

ὀριϑοορὶ (ιΘεαγθῶ Οαρραάοοῖίω, ἐα ὁἼις {ἰὔτο Πσιίατχιπι. Ππιϊογνοσαίῖο. δὶ ἔτη ἀϊοῖς, Ὑ ἀρα]αθὶς 
μα }{|5, ἐτεπι, Ῥάπιοὶβ : {π0 ραοίο φιιΐάκαπι αϊοιιτε πτεππι Πποπε σι ρρίϊοϊὶ Γοτὸ ἰὶς ψυι ρῶπα αἰῇοϊιμι- 
ἐμ Ἀοοροποῖο. Ομ ἀπιϑισιια σειτιῖ, ἀο σία οηιτιν' οὕ οι 6556 αϊοῖα ἐπ φείνιισάκπι ἰοοὶς αἰνί πες 
ἐπορίγαΐα δογίρειτι, αἰϊδὲ αὖ αἰτὰν φι σοπίεςσα εἰ ἀρογία σι, ἀδοϊαγατπίμ, εἰς. Ῥρα]ασαιπ 

᾿δῖσαν ΠΠλδι Τπιβεϊ ἴα πὶ αἴαιο ΒαΒ1]Π1ο ὐἸ ιιθθαιαν.. ΤΠῈαπς ορὶ ποπ δι ἃ τα] οΥ  θτ15 ἀοσθρίδιη δὰ ρο- 

βίδγοϑβ ἰγ  μβη]5ὶ: ῬΏΟΙΙΙ5, [115 γ θυ 15 : εἶτα οἷον Ὅρους τινὰς ἀσχητικοὺς, ὡς ἐν ἐρωτήσει χαὶ ἀποχρίσει 
( , βεος πον ἘἜΧΕΤΟῚ ν ᾿ τ ΄ ἿΞ Β , 

γ)1:}.493. προηγουμένους, ἐχτίθεται τὸν ἀριθμὸν πεντήχοντα ἵἱ πέντε. Καὶ πάλιν συντομώτερον ἑτέρους Ὅρους τιγ΄. 

Τοῖνάο φιαςὶ Ποριῖας χιιαςάαηι ἀξοοίϊοας, ἐπίο τ οϑάπεο κὸ τοβροπάσοπεο ὑγοροσίίας θα ρους πιι-- 



ΡΆΈΒΕΑΤΙΟ. Τ1Χ ] 
᾿ 

ΠΣ ψιϊπητπασίπία ιιίπη τ : ἐξ Γι γ  τι6 ὕτδνίο τ 5 αἴϊος ἱγδοοπίας ἱγειϊεοί. δὶ ἰδῖσαν νει πὶ οϑὶ 

Ὶ Ἀδρα!αβ. δἰπμα! εἰ ΟΟπβεϊτυτοπος. Βαβ1Π1ο τπᾶρ πο {ὙἸ}ὶ ποῖ Ρόο588, ἰοη 6 ΠΙΕ]᾿τι5 οϑῖ ἀίαιιθ ρυδο- 

Βα Π1π|5 βυαμανια τ πῃ ς νἰγα ιν Β Θρα]άστιμ ἁπιοίονθι ἴλοθυθ, αια μι (Ο 5{1{π||Ἰοπτιῖ, οἴλὴὶ ᾿ρϑῖπὶ 
Ἀδριι ας. σομιροβΐββο ἁΠντηθηΐ ἀμ ΕἸ Φα βϑί ταὶ οἵ σαν 5511} ΒΟΥ] ρίονθβ, (πϑεϊ 100. 658 ἀπιίθηι ἃ 
ποιηΐπδ οἱ οθυίο {Ἰπαπίμι. Οτατθ, 51 ἀποιουϊα 5 μὰ θα ταίϊο 510, Ζιιο πιαχίμηᾶ ἴῃ 115 ΓΟΡῚΙ5. ὁ νει. 

Βμαθουὶ ἀδθοῖ, ορογίθε ποὰὶ (πϑεϊπτοπθ5, Φαανγιιηι π6 πηθητῖο Ἁαϊάδηι ρουβρίοιια [λοΐα οϑί ἀριιὰ 
ἀπίϊααοβ, 56 δραϊαβ θαβη}1ο {ἰαϊ . πϊροίθ φαδτγιιπ Βαβ.Π1πι5 ιχοίου [1586 Οἱ ἃ ῬΥἾβοῖβ 50 γ1-- 

Ῥίουῖθιιβ ἀἰοίτι5 510, {πὶ 6115 αππὶ οι παϊοβ, πὶ ἴουα Ὁ ια]65 ἔπονο. ν 

40. ὅὑμι {ΠΠππ4 «ααβὶ ρυϊποῖρίαπα σογίαμι ῬΟϑι θυ 5, Πρ ]άσιανι αἴχαθ (πβεϊἐατοπυι Ποῖ 
ἀπ απ οἵ δα ππε θπν ἀπο Ἐπὶ 6586 ; ΠΟ ΠΒΘ 6 Π5 δϑΐ, 51 ΓΟ Π ἢ. 56 41 ν οἰ ασηι5, ας Βα5"] 1 πὶ ΠΟῺ 

Οὐοπβεϊξατίοποϑ, 564 Ἀθραἠαβ βου ρβῖσϑα ἀϊοαπιιβ, Ἐϊθαΐηι 5ἱ 4αΐβ Ὠιοηαϑίϊοαβ. ΟΠ. {π{] 0 65 ΟἸα πὶ 
ἈΘρα]15 σου ρανανουῖῖ, 5ἰαιίπι ἀπ! πα νογίοί ἑαπίτιπι μὰ5 ἃ 1}Π15 αἰ ἴουτθ, φαχηίαι ΟΡῸ5. ριῶ- 

5[δ ΠΕ Ιββι πλπὶ ἃ ΟΡΟΘ, 51 ΠῸ ἢ τηα]ο, αἱ ᾿ηΐδι τπθάἸοονῖα ἰαμλθη αἰτίτηο αἰἴονε. Εἰ νοτὸ τοίου 

βιπ| Βοραϊα Ρυϑοθρεῖϊβ Βα θ υ τ 5. ἀί6 ὉΓ}|55ϊτ15.. σα θι5. ποῖ πο ηδοπου πὶ πιοάο, 56 

εἴα ΟἸνἸϑεϊαπογαν νἱΐα οἵ. πον δ5. 58 ΠΟ Ιββῖπθ. ΘΟ ΡΟΠΪ Ῥοββίηΐϊ. ἴῃ [15 πλα]τα ἂς ἀπο} 
ϑουίρίαχοο Ιοοὰ ἀοοιἰδϑίπηδ ἂς ἀἸΠοϊ ἰβϑῖπηθ θα ρα παπίαν. Υ Ἰἰθὰ5 πομιΐπθηι 86] ᾿ῃ Π Πἰτὰ5 Ῥγαγ ἐσ. 6 
ΟἿ ΒΟῸΣ. ΤΠ 6 σΘΠΘΥ 5 Πα δοβίϊο 65 50 θη α5 βθιροι Ραγαίαμι, οἵ ᾿ἴα ἀρίθ δὰ βίπροϊα γοβρομάρη- 
ἴδηι, ταῦ ΠῚ Π}} τι θ! 05 ἀξ σοι δ θμἰπ5 ἃἰου νυ] ροβϑὶί. δε ορὰβ ἴαν ἀθβοϊαΐσιι. ἤθη ἴπ 4 υθηι- 

Ἰῖθειὶ οομυθηΐϊξ, 5θα ἴπὶ σίγαμ, {αὶ τί δον ἠπἀἸοῖο, ἰΐα Ομγ πὶ δος Θβϑιαβϑεϊοοῦ βοϊθη ἴα 5. ΡΠ δ 6 ἰμ- 

βίσποϊι5 Ἔββϑί. ἘΠ βποαἱ ἰρτταν ΟΡιι5 ΡΟί 5 {ὙΠ} 1] ἐἰοἰγοῖ ἀοο ἰββίμο σσαν 5 6 βουρίουὶ Βὰ- 
5:10, {ιαπι Οοπβεϊαἰοπαιιι {06 νυ, ἴῃ {πιὸ πἰ 1} τὰ πιαρθτιμι, Π1}}}} τὰ παι 116. 1 8}}} 1ἴὰ Θχμΐπαιι 

οουτπδίαν. Νάιη, αἰ αἰπιηΐ, τη 11} Τρ ηἃ ἀξδερηῖ; Ῥᾶγνι Ρᾶννἃ. Οὐδ ΘΠ ΟΠ ΘΥΤ[τ|-- 

σαπ μαΐῖο, {αὶ ΠοραΪα5 Δι Ζυια τη θυ οοβία ΠΕ ἰβϑὶ ὰ5. ῬΓοσβία ἢ ΓΙ551 10. ΒΟΥ ΡΙΟΥῚ Βα51}Π10, ΟΟμπβειαιῖο- 

185 γῈΠῸ πηοπαϑίϊοαβ ἰδ τα πι τη Ἰοο 65 τ θἸοουὶ σαν διιοίουϊ {εἰ θπιθῖ, Αο πὸ αιιῖβ οχἰβιϊηοῖ, 

Ἰλορυίας ἔα !5ο αἰοὶ οχϊπιῖας, πθὸ θυ ΐτι5. τη παβίϊοα ΟΟπδιϊ πο π 65 ἀἰοὶ τη θάϊοογθβ, τη θι ἢ ΠἾ556 

ΟΡονῶ Ῥγθίϊι πηι δϑί, τη παβίϊοας. (Οπϑε το π65. ππιβαιαπι ἀριιἊὶ ἀπέ! 1105. οθυο οἵ ᾿π θιαηίον 
οἰτανὶ. ϑαπὸ  αβτητις οἱ (αϑϑίαπτιβ, σαὶ ΤλΘραϊα5 ρουβρίοθ ἰαπάαγιιμέ, ργούβιιβ ἰατηθη ἄθ Οοηβεῖ- 

ταςιοη θιι5 βίου. ἘΠ χιιοαά πναρὶβ πϊ γα θονο, ΡΠοίίτ5, {αὶ στρ θυ άπ ἴα οορῖοβϑο 6 ᾿Αβορθιϊοὶς 
Ἰοσιιαῖιι5 δῖ, ἴάπιθα πθ αν ατὴ Ζυϊἄθιι γϑυατι 46 Οοηβεϊται σθαι ΠΡνῸ ἀἀἸάϊε, οἷς τας Ἰά οριιβ 

ἀππὸ ποθ ΠΟΥ 556. δὰ πιο ἰοοο [πα θεαἶβο6 ν᾽ δαί. ΝΘ άιι6 νΘΓῸ πη μαβιϊοα8 (ΟΠ ΒΕ π||]0Π 65 Παρ 15 
ἀγα γθοθπίίουιοϑ ἰαιι αΐαβ ᾿π νϑπὶο, οὐππη Π Θρτια ἰἀπχθα ΒΡ οἰϊθπίαν, Ῥτοίθοίο 51 {ῃθο]οσὶ, δὶ 

Αἰ Τὶ βου ρίουοβ Θοο δι βίϊοὶ δἰ χα ᾽ν ΟΟμϑε τ] ΟΠ 115 ᾿πν Ομ Ἰββοηΐ, {αοε 510] ΠΠσταὶ τιβιιὶ 6556 ΡῸ- 
{ϊ5ϑδῖ, δὰ5 ΟΡΘ ΤῸ οἰΐαββθηΐ : Ζιοα οὐπὶ ποῖ [δοουϊπί, 5α {15 ἀθοϊανασιιαῖ π1}}}} Θ᾽ αβιηοα! ἴῃ ᾿ρ515 
ἱπνθπῖβϑο, Οπαγα, τὶ αἰχὶ, οομβθπία πθιι δϑῖ γατοηὶ, Ποριι αβ αὐ ορτορῖαβ δάβου! δὶ δι πι1{Ἰ15βῖ 0 

βου ριον Βαβιθο, Οὐπβεϊτιτοπαθ. γθιὸ αἰὶ Ιοησο ἰπἰδυϊουθβ ΠΟμ πὶ ἰοπρα Ἰῃἰθυϊουβ βου. 

ΜΙαρὶβ. αὐπΐθηλ ἃς πιδρὶβ ἴῃ ἰὰς τπθὰ βθηΐθηϊία οοηβγμιοι, “ποίϊο5. Πδραϊαβ ϑουιρίανανιηιι 
τοϑιϊΟΠ115. ΤΘἴδυοιγὶ οορῖτο, σα ἰαμθ. Θ᾽ αβηιοαϊ ἰδϑι πο ηϊα τὰγὸ ἴθ ΠΟΙ ϑ.οῖὶα Οομ5{1- 

τατ᾿ομ θιι5 Δα πο αμίαν, Ομριι5 δηΐτη ἴῃ 40 Ῥαββῖαν ϑουϊρίινγα οἰϊαπίτ", ἀπιοίογθι. ἄθοθὶ ϑουὶ- 
Ῥίπγασαι ΡοΥ ἰδδι πηι, {ααα θα. ΒΑΡ Π πιν {ταῖ556, 5 πῸ ἢ δχ ἀπε Ζαουατι. (οϑι Ομ 5, αἴ σου 
ταμῖθη οΧ ἰρϑίιις Βασ1 ΕΠ] ἐπ αἰ τα 18 σου ρε15 σου ποβοθγθίηιιβ : ΟΟπϑεϊαἰἸο παι γ61Ὸ ἀπιοίογοηι αἰεὶ 

Ῥᾶν εβὲ ποιλῖπθηι., αἰ {πα πίθν δχ 6115 ΟΡ οι ΟΠ] οὶ ροϊοϑί, δου ρίσπναβ ποὴ ἰΐα να! τατ σα] ]ογοί. 
Μαχίιηβ Ζιοάιια δα σϑιὶ ἴδοις αιοα ἰΘρίταν ἴῃ Βαβι Ερίϑίοῖα ΟΟΧΟΥ͂ : τούτου χάριν ἀπέστειλα 
τὸν ποθεινότατον ἡμῶν ἀδελφὸν, ἵνα χαὶ τὸ πρόθυμον γνωρίση, χαὶ τὸ νωθρὸν διεγείρη, χαὶ τὸ ἀντιτεῖνον 

φανερὸν ἥμῖν χαταστήσῃ. Πολλὴ γὰρ ἣ ἐπιθυμία χαὶ ἰδεῖν ὑμᾶς συνηγμένους, καὶ ἀκοῦσαι περὶ δμῶν ὅτι 

οὐχὶ τὸν ἀμάρτυρον ἀγαπᾶτε βίον, ἀλλὰ μᾶλλον χαταδέχεσθε πάντες, χαὶ φύλαχες τῆς ἀλλήλων ἀχριδείας 

εἶναι, χαὶ μάρτυρες τῶν κατορθουμένων. Οὕτω γὰρ ἕχαστος χαὶ τὸν ἐφ᾽ ἑαυτῷ μισθὸν τέλειον ἀπολήψεται, 

χαὶ τὸν ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ προχοπῇ;, ὃν χαὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ παρέχεσθαι ἡμᾶς ἀλλήλοις προσήχει, ἐχ τῆς “" 

συνεχοῦς ὁμιλίας χαὶ παραχλήσεως. απο οἷν οαιισαπι εἰδεϊἰεται ἰδ δίπειίν [Γαίτεπι τιοσί γείση, τηϊςῖ, τι δὲ 

αἰάαονὸς ἀϑποβοαῖ, οἱ ἰαγίῖος δν ςεπείει., οἱ πον ὶς ἱπάϊοοι τοἰπιοίαπί95. δαια ϑε]ιοπιθημίον σπρίο {μη 

υἱάοτο Ὅο5 οοα(ζιπιίο5, ἐηὶ ἰιοο εἶθ τοῖς αἰιαϊνο, χιιο υἱΐαιι ἃ [οσεζιην σοτιδρθοίις τοηιοίαπι ποπ 



.χ ΒΆΒΕΑΤΙΟ. 

απιαι 5, 56εἰ μοι οἰπιριιϊ υἱεἱιἰ5. οὐ πεμιι υϑείρ εἰ ἰρομιία οἱ γόλπι ριτδοἰ αγ6 «6 ὁδίατιι (6565 

Ποῖ. Πα δὀηῖπε τιγιδ είς μ6 οἵ ργορτγίαπι τπϑγοθάθηι ἱπέθαγαπι οοπδοφιθίμι", εἰ δαπι, {τ θα 7"αἱγὶς 

Ργορτόδϑιε αοοραϊξ : φιίάηι αἰίει' αἰτοτὶ ἰαπι συοτϊς ψτίαιη αοιἰς θα θὲ οοτι 5 ,θ55ιι αἰφιιθ οοτιδοίαιοπο 

ἀονοπιιις οοποίϊϊανο. ΠῚς ᾿ρῖταν 4511 Ισοοιιβ δ σθ να] 6 ρονεποι. Οοηϑίαϊ δαΐμι ἢ Θρα]ὰβ οἱ θοα- 
απ. ΒΕ πἰοπθ5. ἴῃ 60 τπμαχίηιδ ἰμΐου 88 αἀἸδβθητἶγθ, φαοα ἴῃ μἷβ ἀπδοΠουγθίαγιιι βζαίιιβ ργΟ θέαι", ἴῃ 1115 

νΘΙῸ θουατη γ ν θη 1 σθιιτ5 ον (6ι Γορι θη ὀδίαν. Οὐ οι 6Χ θὰ, {πῃ πο 0 οἰζανὶ; δρ᾿ϑίοϊα 

Ἰἰψιαθαι ποὰ Ῥγοθαίτιμι [τῖ556. Βα51}10 ἀπαοπουθίαγια πὴ Ὑἰ μα] ὅ6ηιι5, γατ10 5ιδάθι, αὐ Πλορα]α, ἴῃ 
«αΐθιι5 14 νἱνθμαϊ σοητ5. Πποὴς ΡΙΟΒΡαίαν, οἱ {Πα μία", πο ἢ ἁιιίοιι (Οπϑιϊ απο μι 65, ἴμς ΦαΊ]ι5 

1Ππ14 νἱτ ᾿πϑυϊταταα αν ρυουβιι5 ΡΙΌθαγὶ νἹ ἀἰηλιι5. Πα Θαΐμ. οἱ [θα51}1π|5 5:01 ρ88 σοηϑίδθι, οἱ Ρ ο- 
δαϊα σαμὴ οὐπιβάθηιν ΤΠ ριβίο 115 ἴῃ 60 ςομβομεἰθηΐ, {0 ἴῃ ἷ5 τι ἂς ἰμὰ 115 ἀπαοπογθίασιι γἱ- 

γ Πα] ταιὶο ἱμρτ οί", 

41. ϑαῖ15 φαϊάδθιη ὃχ ἀἰοιῖ5. οοπϑίαι ΠΘρ ] σι διιοίουθιμ. ΠΟΠ ΠπΠ Ζια ἢ}. ψΊΔΘΥῚ Ῥάι]0 5ονο- 
τἰονθηι : 5064 (θη, 4αο αι ἴα ἜΧρΘα ς, 6} 5 τοὶ δἰ ψαοῦ ὀχθιηρία τυ ϑὰ5 πος ἰοο0 Ργοίδυαμ. 

Δ7]α}ι. ν3. Ομχ ᾿ρίαν ἴα Πα] οὐ 115 Τρ 15. Ῥροια 155δὲ {Ππ|4 ΔΙ αΠνοὶ : δίπεῖο 65: Τοβηπίπι οιδί γι ἰιοηιϊπιὶ 
ΤΣ Υ͂ΤΣ πιδροίϊαιοτὶ, χιιοτθηιὶ ὕοπας πιατραγίίας, ἱπν θέα αἰΐθηι μι ο[ϊοσα πιαγααγίξα αὐ, οἴο.. δῖα. Ῥουβ- 

«αΐεαν, δῆλον γὰρ ὅτι ὃ πολύτιμος μαργαρίτης πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας παρείληπται, 

ἣν ἀδύνατον ἡμῖν προσγενέσθαι ὃ τοῦ Κυρίου δείκνυσι λόγος, μὴ πάντα ὁμοῦ τὰ προσόντα ἡμῖν, χαὶ πλοῦτον, 

καὶ δόξαν, χαὶ γένος, καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν πολλοῖς περισπουδάστων πρὸς τὴν ἀνταλλαγὴν αὐτῆς προεμένοις. 

Ῥίαπιίηι δὶ ὀτίτη, Γοσπτίηι ο(οἸ 6 5.6 μ6ν ρΓοιίοσαπι πιαγσαγίίαπι ἀὐμπιγατὶ : ψιιοοί τιος ἀϑϑθηιιῖ τι 

}ο556 ἀδοϊαγαπι ΤΠ οπεϊηῖ θοῦ α, τισὶ οπυπία οἰπιιῖ φιι ἰια νοις, οἱ αϊνίιἰα5, οἱ δἰορίαμι, δἰ ϑθπιι. 

οἱ οἱ φιιῖεί αἰϊια 651, οὐ τις σἰιιϊο ἀοσϊοτγίοηιιο ρίοεγίψιιο τοτιθ μι, ΡΓῸ 60 σοηιρατατιῖο εἰσ γαπιι 5. 

ΤΠΙας εἰἶϑὶ οχρ!οθηταιν, αὐ [15 διιης, [τα πἰνηἰαιι 56 νου ἐαΐθιν Ῥ δ 56 Τογιαπΐ, οὐ γ Πα] ομληΐα δ 

βα Παΐθιι σοι ραν ἀπ} π1}}}} ἤΘοθ556 51{. Ν᾽ δο τ Π115 ἈΒΡΟΙῸ Ἰοαϊίαν ἀπιοίοι ἴῃ ΠΘρα]15 Ὀνθνίου- 

"5, Ζαάτχιμι οδμίθϑίηια ΡΥ μα 5ῖ. ᾿μοἰρὶς : τὸ, Παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ 

δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς, ὥσπερ πειρασμοῦ ἔχει τόπον, ὡς ἣ ἀκολουθία τῶν συνημμένων δείχνυσι. Καὶ 

Ζιο. δ. 30. εἰς πονηρούς ἐστι τὸ προστεταγμένον οἴο. Π{πεἰ, Ομχν ροίθιεὶ τ αι, οἱ γοϊθπίθιι ἃ (6 ῃυαΐαιμη ἃο- 
29: Εἴρογθ, Π6 ἀν ούβο 5, ἐδ ἰοοο ἡιασὶ ἐοπίαιϊοτῖς, φιιθπιαάηιοίτεηι ΘΟΡιιι, “πιι8 ργοαῖπιθ σθαι 1), 

δογὶος ἀθοίαγαι. “411{π|6 μ᾽ Θοορίιαν ἐ{{ιια «ἰαί τι 65: ἴπὶ ἱπιργοῦος, οἷς. ΕὺΊιος. φαοαῖα Θχροϑιομα 
᾿παροαί. ΑἸϊοαϊ πη δα μ ΒΘ ΘΓ Θ ταν ΠΡ ΟἾΟΝ. 6556. 605. ΟἸ 68, {π| 58π8 θοπὰ πο νη θυιΐ, 

«παμπάοαιίίθι ᾿μιρυΌ Πουιι πομλῖπ6 [αἷς Ἰμ 16 Πρ απταιν 6] βιο] Πουλῖπ 65, 4] [ἀοα Γ401]} 115. 5.15 
ποι τΘ μι π(ἰαγιιηΐ. Ὑ ον θα στοὰ ᾿π θυ ορα τ ο5 ΠΟΧΧΧΤΤΙ δαηΐ Προς : ἐχ πάντων τῶν κατορθωμάτων, 

ἐὰν ἕν λείπῃ τινὶ, εἶ διὰ τοῦτο οὐ σώζεται ; Μ΄ οπιπιῖδιις ΤΘΟΙ6 Καοιὶς οἱ ὑδἱ τεμπιπι ἐοδὶῖ αἰϊοιιῖ, παιηὶ 
ΡΓορίογοα βαϊμίθηι ποτὶ οοτιθη {ει Ὁ Οὐαὶ «αιτοβίϊοιὶ γοβρομ θη5 ἀπιοίου, 516 βου ρϑὶς : ἵνα ἐν ἑνὶ μόνῳ 

δόξῃ παραχούειν, χαὶ τοῦτο οὔτε διὰ ὄκνον, οὔτε διὰ καταφρόνησιν, ἀλλὰ δι᾽ εὐλάδειαν καὶ τιμὴν τὴν περὶ 

τὸν Κύριον, ἐπὶ τούτῳ μόνῳ ἀχούει, Πὰν μὴ γίψω σε, οὐχ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ, εδὲ( δίγιι5.) ἐπι ππιο 

«μιγίαχαξ υἵδιιδ 65. ποτὶ οὐ θά, αἰητ ἰοὺ πη οὗ ςορπίζίθηι, πθιι6 οὐ σοτιξοπιρίιιηι, 566] ΡΓΟΡ 6 

“οκπ τι. Γορυ πη αν δὲ ποπόγοηι Π)λοηιὶμηϊ, οὗ ἰὰ ςοἶπιη. ἀπά, 81 πο Ια οι 6, πο Πα 65 Ῥάαγίθι ΤΠ] ΘΟΊΙΙ. 

Οοά [εἶς ἀϊοῖταν,, ἴον, τὰ 115 βαθιὰ θἢ σΟΠβο δία, 51 γ 6] πππσσ τθοίθ χοίπιτη Ομ ἰ βου, 

14, μἰβὶ ᾿πίθυ ρυθίθυθ, Ρ] 115 ᾿πιδίο βου οι} οϑί, Ῥοϊεβίψιιθ αὦ ἀθβθρογαύοπθηι ἁἀάποοιθ. Ἰλοραία8 

βουιρίου,, Φαοηοίο οὐ. ἰἰδ ἀρθη άπαμ 5ἰ(, {αὶ ἀδνιζαμί δυανίονα ροοοαία, Ρραίναμί γοιὸ ᾿θνὶονὰ 

1μ ΠΟ υ ] πδ 1π}, ἰΐα Τοϑροπ οί, αἰ Ομ μἶα ρϑοοαία τ πα] ὰ οἤοοσο νἱἀθαίαν : φαοα αἰ [αἸδβιμηι, 

Πυς. 263, 1[ἃ ΔΒΡΘΙῚ 6588. ΘΟ ΕἸ Θἰίτι". Ἐ͵τι5. ὐαΐθιιν Πθῦς διιμΐ σουθθα : πρῶτον μὲν εἰδέναι χρὴ, 

ὅτι ἐν τῇ χαινῇ Διαθήχη ταύτην τὴν διαφορὰν οὐχ ἔστι μαθεῖν. Μία γὰρ ἀπόφασις χατὰ πάντων ἅμαρτη- 

μάτων χεῖται, τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. ΦῬηίπιιί 

ιιϊάοηιν πο556 ορογίοι ἰκάπο αἰ [Γεγοπιίαπι (ρεοσοαίογιτι) τὶ ἥονο Τοδίαπιθπίο ποτὶ τϑρογίγι. ἔπια 

οι. 8,3ή. τιαηιηιι [μα θίπιτ 5ϑτιι θη αὐἀυοτϑις φικοῖνοι ροοοαία, στιν, ΤΠ οπιΐπιις. ἀϊοαὶ, (αὶ [ἀοὶϊ ροοοαίπιμ, 
ΒΘΥΨΊΙΒ οϑὲ βϑοοαίϊ. Εἰ αιιοά πιο] Θϑεϊτιβ νἹ δ! ταν, απιοῖον ἰΐα ᾿μιρυιι ἀθηΐθυ 5 Πρ5ῖ558. ὁτοὶ Υἱχ 

Ῥοίοβί, σὰ ἴῃ τοραϊα «πανία πΟῺ «ἰἰββϑι 1} 1 [αὴὶ αἰχίββοι. Ἐχ αι] ιι5. Ομ 115. ΟΠ ΠρῚ ροίοϑε, 

Ἁπιο(ΟΥ ΘῊ ἰδ 6115 νου] )α τθοίο Ἰμ 6 Πρ αμπίτιν, δογθεϊουοιν νἰἀθυὶ τγθυϊτο ρΌ556. (λιιαγο 581 «ἰΠΠ ΟΠ} 1ὰ 
αα τάσιν Πιθρα]αγτι Ἰοοα ᾿ποατιίο ᾿δρουῖβ, ἴδοι ο ἐγοας., Ομ] 6 511 Θχοι ο]ο., ον 15 αἰαὶ 



ἑ 
| ΡΆΔΡΕΛΤΙΟ. {Χ1 

ἰ Ῥοιίτι5 Θάγτι}}} Διο ΟΥ̓ ΘΗῚ 6586, (πιὰ [9451 }{ππ}} : 566 81 σα! βρίανη. Θ᾿ θη 1 Ἰοοουιι 5 η θη ἴδ 

᾿αῖία οἱ βουαϊαξιιϑ ἔπους οἱ ἀββθυιπιίτι5, Ὡ1Π}} ἀβρουῖτι5 αὶ ἀπιγῖτι5. ᾿ς 105158. ᾿πγϑηϊοί, 5: ΠΊ αιιθ ρΐαπο 

Ῥδυβιιδ δῖ: βουθυϊαΐθιν ἩΠ]νη ἴῃ Πα] τιν ΑἸ ἴτι μι τα 15 σΟΠγ ΘμΪγ 6, {πᾶ πῃ ἴῃ Βαβ.ΠΊπ, αὶ 60 ἰπ- 
ϑθιΐο δγαΐ, πὶ οαπὶ ἀορια ἃἰ᾿]ππο ΘΧρ παν 5101 ΠΟ ῬΙΟΡοϑβιιββοί, αἰ χια πο ΠΠλουὶτι5. 86 γὸ- 
τἴαβαπια ἰοχιιουθέιν. Ναμι ἴῃ τ θτι5 Ἀα την 5 Ρυ ΓΙ ΠΕ 115, ΠΟῚ ΤΠ τι 81 μ}1Π118.. ταῦ τὰ αἴοαιν, 

δἰϊοπάθθαι δα νευρὰ αι τι5. ττουθίτιν", {παι αὐ αὐ Ἰθηζίτι 5 }ππΐθη, δ] «πᾶν θη τι6, ψιια- 
απ πι6 ταίϊϊοπθ ροϑβοῖ, ρου πσθυθ οοπαθαίαν. Νάτο 6 451} οὐ το Π λιι5. Θχθιη ρα. αἰ πα 
βάλαν, τι οὐππ ἰἴ5, {πιὸ τθῦα}}, ἈΘραίαγιιι ᾿οςοὶς ροβϑὶπί σου ραγανὶ. ΒΑΒ1}1π|5 Ἰρτταν οὐ {Ππ|4 εἰχ 
Τλιςρ, Π)επίγάπι πόγτθα πιθά, οἱ πιαγοτα φαϊβεανο, ὀχ ρ]απανοῖ, ἰΐὰ Ἰοαυτιίιιβ εβί, τίς ἐστιν ὃ πλεο- 
νέχτυς; μὴ ἐμμένων τῇ αὐταρχείᾳ. Οἱὶς ἀναγις 651} Οπὶ τοῦτες {τ σαῖς δτετεῖ,, σοτείοτείτις τιοτὶ 65. Τοτα. ἅ: ν-: 

Οιοά ἴα Ῥτεν ον ἃς βἰτηρ] οἰ του" ἀἸοΐαμ ρουίθυγθῖ. Νδτη δὶ ᾿ΐα θϑί, Ῥαιοὶ δυπιηΐ, {4π| ἀγανΐ πο ἢ 
5ἰηΐ. ᾿οηδ6 στανῖτ5 οϑί {πο βοαϊίαν, ἴχην Θηἰη} ΒΑΚ. 1π|5 ἴθ φιαάαπι Οὐ ΙΟ 6 5ΘΓΠΊΟΠ ΘΠ. ἰηϑι1- 

{υϊδοοί ἀθ δὸ Δ οϊθβεθηΐθ, οὐ, τὖ οϑῖ ἀριιὰ Δα Πεοιιτη, Πομΐπτι5 ἀἸχθγαῖ : ΚΖ παῖδ ψιί μαΐδ5, δὲ ἡΓατι, το. 
«κα ρματιρογίδτι5, τασνι ἀθυγατη ᾿ρϑίμιι 1τὰ ΔΙ]ΠΟαταῖται;, εἰ γὰρ οὐχ ἐφόνευσας, ὡς σὺ φὴς, οὔτε ἐμοίχευσας, 1" 

᾿ οὔτε ἔχλεψας, οὔτε χκατεμαρτύρησάς τινος μαρτυρίαν ψευδῆ, ἀνόνητον σεαυτῷ ποιεῖς τὴν περὶ ταῦτα σπου- 5:1. ἃ. 
δὴν, μὴ προστιθεὶς τὸ λεῖπον, δι᾽ οὗ μόνου δυνήση εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εἰ δπῖπι 5ὲ τιοτι 

β οοοϊαϊςιϊ, πὶ αἷδ., τιϑιι6 ἀατε[ογίτετπ σοπιπιϊ δὶ σι, τίθημι {Ππαἴπι5 65, πιο τι6 οοτίτα ἡτιθηνρίαπι ζαΐδιιτη 

ἐδσίϊτποτιίιπι ἀἰαιοιῖ; ται] οπιΐπιις ἑαπιθπ αὐ ει ϑίίαπι ἐπὶ εἰς ἀσοπαϊς αἰ ἰρετίίαπι εἰδὶ ἐπιγιοιπο5απὶ 
ἐἤβοὶς, φιιὶῖ φιιοα τοἰ ἐχιίιπι 65: τιοτὶ αὐ] οῖας, {το 5οἷο ρο55ῖ5 ἐπὶ 1)6ὶ τϑβτιῖηι ἐτισγθάϊ. Ἐὰτ γθυὸ {115- 

 Παῖ5 ἀπάϊε {Ππ4, Δι ϊοπείπιις ταπῖοτὶ αα]ιδίεαπι ἐπι ἰεὶς αἰ σοπεϊατα εἰθὶ ἐπι τοιοςαπι ὁ[Ἴοὶς, αὶ 
ιιοά τοἰϊηιεπι ἐσὲ ποπὶ ααϊοῖας, {π|0 σοἷο ρμοΞεῖ5 πὶ Π)εὶ τοϑπιιηι ἐπιστ θεῖ, βιατιμα, ὨΪΒῚ δ Θ ὨΠΟΥ 510, 

᾿βῖ81 ἴῃ απίπηατ ἱππεῖς Βαβι! ματι πος ἀϊοθνα γοϊεἶθϑθ, ἤδυὶ ποῖ ΡΟ586, ταὖ 4115 ἴῃ Τορθπιηι οΉ]0- 
ΕΠ ἱπρυδαϊαίαν", ηἰἶϑὶ ἔθους χφαοά ᾿λπαὶς ΔΔοΙοβοθπίϊ ἀθοναΐ, ἢος δϑί, πἰϑὶ ουγπὶα σὰ γϑπαϊάουϊ, 

ἀοαουϊίααα. ραιρουῖθιι5 : φασι πϊπΐβ αὐιϑίθγιιπι θϑ86 γἱάθηί ομληθ5. ἀάδμῃιν Ἰοσαμι 4ιιθπἀδπὶ 6 
ϑθυ πο πα 46 Ἰορδη 5 ΠΠγ15 σ θα. Π πιι, ἘΠῚ ἴΐα Ἰθρίταν : ὡς τῷ μὲν ἀκουσίως τοῦ προσήχοντος ἁμαρτόντι Τοιν.5 μὰς 

ι81. ἃ. 

2.Ρ. 

χἂν συγγνώμη τις ἴσως παρὰ τοῦ Θεοῦ γένοιτο τῷ δὲ ἐξεπίτηδες τὰ χείρω προελομένῳ οὐδεμία παραίτησις 

τὸ μὴ οὐχὶ πολλαπλασίω τὴν χόλασιν ὑποσχεῖν. ΚΕ πΐπι ν6ΥῸ ηιῖα τοῖο ἀἐσογοήτ6 τιοτὶ υοἰππίαγὶθ αὔετ- 
γαγὶ!, ξοτί ὐδπίαπι αἰϊψιίαιη οὐκὶ α 17)60 : χιὶεγοὸ {πϑγὶϊ σοπομῖίο πιαῖα ατηρίθατι, ἱπιρίασα- 
διϊέξετ' σιιρρ[οῖα Ἰοπδ6 πιαονα ρογίογοι. Ἦφς αὶ Ἰορθηΐ, 115, ἰδ οανθαηΐ, Δ. 116 πὶ τηθηΐθι νοὸ- 

πϊδί, πουιπ γϑυβουτι Παπο 6556 βοη θηςίδιι, {πὶ ποὴ οἰ πίαυϊθ ρϑοσαγουῖί, διὰ ἰογίαββ γο- 

ὩΪΔΠῚ ΠΟὨΒΘΑ Πα γιατὶ ; {πὶ ἀπΐθι ΘΟΠϑα]ίο οἱ ψοϊαπίαγιθ, 1Π1} οἱ βρϑὶ σϑὶηαὶ, 56 Ομ πθηι 
Ῥαμϊθητῖα Ἰοοιιι Ῥυόυϑιιβ δά πὶ : Ταο ποῖ πιοάο Ρῃι5. 0 βουθγιιηι δϑέ, 566 [αἴβιιηι οἵ ἃ Βὰ- 
511 τηθηΐθ γϑιιο βίην. Εοάθιι 110 6χ ΠΠ|06 110 στιῦϑτιβ Ῥαῖιοα Βα] Ἰοῖαπν. ϑαπΐ ἀπέθηι [ηπ}τ15-- 
πιοαϊ : ὥστε χαλλωπιστὴν εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι, ὁμοίως αἰσχρὸν ἡγεῖσθαί φημι δεῖν τοὺς τοιούτους, ὡς τὸ 114. ς. 

ἑταιρεῖν, ἢ ἀλλοτρίοις γάμοις ἐπιδουλεύειν. Ομα 6 οἰπιοϊτεπιαξιιτη, 6556 δὲ ἀρροϊ]αγὶ, (οητι6 {πτρ6 σοπδθιι- 
ἄτα, εἴἶοο, αἰφιιο σοογίαγὶ, αἰ αἰϊοπὶς πτιρεϊὶς ἐπι ἀϊατὶ. Οδνῖθ οὐχπι 1τ(ὰ Ἰοαιιαία5 οϑὲ Βαβι. Π1πι5, ΓΘ 

ΘΧα  Θγα556 αἶοὶ πηθεϊο ροίοϑί. Ναμι αἰϊα τηα]ίο οϑί, οἰποιμπαΐπιμη 6556 ἀρρθ! ]αυῖαιθ, οἵ αἰ ππὰ 
βοουίαν!, αππὶ Αἰ Ἰοηἷβ ππιρεῖ5 ᾿πϑι ἀϊανὶ. Εὐχ {α]]τι5 Ομ ὨἾΠλτι5 Πα αθὲ Βαβι Πα ηλ, οὶ ΔΗ} ΠἸΔΥἼΜΠῚ 58 {π|5 

δδουθίαν, παύαγα! ! φποάδπι ἱπηρθίιι 4ιιαϑὶ ἀθγυθρίμπιη γατὸ φαϊάθιι, 56 ποηπαμ Ζπ8πι (ἀπ ἃ}]-- 
4ὰ αἰχῖδβθ, 4186, εἰδὶ Ἔχ ρΠ]σθηταν, βουθυΐογα δπΐ βαηΐ, απ γ᾽ θυ] ροβϑιιηΐ. Πα πι6 {θα αἷ5 γὰ-- 
τἰοηθηι 564 νοϊπουῖὶ, ἈΠ οσ]αβ ροίϊιι5 Βαβ,Πο {γἸθιιθί, {αιαυιιι ἴῃ ΠΟΙ Β1}}15 τπὰ] ον αι ἤδηι 56- 
γε ὰ5 ἀρρᾶγοθί, {τπιαπὶ πο παϑίϊοαβ Οσπϑεϊτὐτοπεβ, ἰπ αι θτι5. Θ᾽ αβηιοαϊ βονθυϊαι5. π6 ν Θϑε σία 
«αϊάθιι ἉΠ]} τ δχϑίαϊ. [τὰ δαῖτα σοπϑίδ θ᾽ ι [θαϑ.  πιμ, αἰαῖ 6 μου θ 115 βου Θ᾽ Πα θοῦ, ΒΘ ΡΣ 
511] 511} 1161 {1556 : {1 501 Π1οδὲ ἀθΊ {τι6 ἴαμὶ ἴῃ ΒΘρ 5 Φαδτη ἴῃ ἃ 115 51115 50. ΠΡ 018. ΟΠ ΠΙΙΠΊΖιι 
86 Ῥᾶπ]ο βθυθυογθπι οβίθμ ουῖζ. ΝΘαιι6. ἐαπιθπ ργορίθγθα β[αϊιν γθρυθ θη θά τι5 δϑὲ ΥὙἱ 8}1- 
ὨΣΠ15., ΟἿἹῚ δἤτι5 σου θα {α}] 106. Ῥαι! αι οο μουβριοδοῖου ἴῃ Βομαπὶ Ραγίθηι ἰμίθιυ ΡΥ θαυ ἴδοι] 
Ῥοϑϑῖι. 

42. Οποά ἴαπὶ δἰιῖπθε δα ἰρβᾶι βου! 6 μα] γαϊομθαι, ἰπρθπτιθ ἴαίο ρον Π Θρ]45, δὶ δ οπιθηιϊα 
Βρδοΐθίιν,, ἃ οι 5 θα51}} ορϑυῖθιιβ ποθ] }}} ἀπουγθ - 56 πος ἀἸ νου βιτα5, οἵπὴ γδὶ Δι Ῥα θα πὶ 

ἴτα Ῥοβιυϊατγοί, πιθυηΐπθπι τηονογο ἄθθοί, Νοι οαΐμι ἀθοοραϊ ἴῃ ΟΠ βι1ο 18 ἈΘΡᾺ]15 σομβου 65 



ΠΧ} ΡΕΦΈΛΤΙΟ. 

αὶ συ Ἰουὶ 56}10, 566} 5 ρ] τοῖον, ἀαϊάιιθ αὐὶ νὸς, ἀπ: τὐαοι αν Θη τι", ἈρΡτΟΥ Θββθῖ αἴαιιθ ἀροοιη- 

χτηοὐακον. Ἐρο δῖαν. ΠιΘρα]αβ, 51 οὐ τ ΘΠ 1115. ἸθΆ51}}1 βου ρα15. ἙΟΠΙΡα ΘΗ ἴπι.. ΠλΠτι5. οἰ θραπίο5 
556 ὩῸΠ ΠΘΡῸ Ζαϊάθηι : 566 ἰἀτηθ σΟμί ΘΠ 10 ̓ρ5ᾶ8 ΟῚ ᾿Πα Ἰ Πὰ 5 6558. “1185 ΘΙ ΟΊ ΙΘ ἢ ΕἸΒΒΊ 10. 5 υ1- 
Ῥίον ἀο ἴδοι: πα ̓Ἰββίμιο {Ἰυια πτπτ. Ἐπ᾿ ν ονο χα τη ἢ Θρα]ασιμ 5.110 γ 6] πιο γΟβὶβ ἀἸβρ σου ροββιί, 

ποι νίάοο. ΕἸαϊς ἀθ τι ογαῖϊο ᾿Π]Ππονὸ ἃς σαανίζον. {τ νϑυ ον. ἀπ ἀαῃίϊα βου ρίουθηι οορὶο- 
5Ι5ϑ: 11 [αΪ556 ἀροῦίθ οβίθμα τ, ̓ΐα δουαμῖ ἀδ]θοίι5. οοπεβίσποι]οιια ἀπ ῖαγο ποῖ 5] «αὶῃ 
Ἰάθιὴ αἰβου ἰββίμλιις [αθεῖς. Οὐ ρ]ανα 7. Δ ΠΟ Ὶ5 ἴαοϊα δασῖιηι τϑυιτὴ ΟΡ ϊηντ5 ᾿αἄοχ ῬΊποιῖτβ. {0 

Ῥνοῖ. οοὰς φημ 46 Αβοθίϊοῖβ ῬάΆ51}} Ἰοχαϊταν, ᾿ἴα ΒΟΥ ΙΡΙ - ἦπ ᾿ἷς ἑαπιθη ἀπιοῦτις ἰἰυτὶς τιοτὶ σΟΠῚ ρῸΓ αὐ ἐπιρίια- 
λθτρ. 499: ὰ τϑοιιγγῖι. διαίίι οπῖπι ργίπαιι5 {ἰδ ογ. ται ργι το [ογι ἰαῖθ, τιϊξὶ φιιοί Ξοπιοῖ αἰϊοιιδὶ ρον τειΐοοτι-- 

απ. ξίαπι πιαζιπι οπιοπ αὐογίαϊ. ἥαπι αἡ οἰίεγα πο αἰιπεῖ, τναϊάθ ἰδὲ δεῖ ἤγπιις, δἰ ἐρῆτι6 ριιγιιδ 

αἴφιι αἰιιοϊάιις., ΡΟ 16 μος ἰδοσοθ {ἰδ τος εἰδοισγὶξ σἰτηρἐϊοϊοῦ χιιίίαπι οἰ μετ απιϊϊϊατὶς σοῦ πιο αὸ 

εοπιροσίιίο, αἰ τισὶ ἀπιτὸς σοπιραταία αἰπιίθ ἀδπιῖσδα, εἴ αὐ Ξοίαπι ἀοπιιεπι αἰ ϊίογιιπι σαἰμί πα 

Ναι. 55. ἐπίοπία. ἀτοα νἱάθυθ αὶ αοἰρὶοῖ, θὰ βαρθυῖαβ Ιοθογὸ ροίογις. 564 Πες σαπογαίιη αἀἰοίαᾳ βαηΐ : 
παης 46 οοετἰς φαϊιιβάαπι ηοιϊς, 6 Ζαῖθτι5. Βαβι αι ΟΡ α]ανίμει αὐιοίογοιι 6556 οοσηοβοὶ ροβϑὶξ, 

Τιοροος 90. αἸββογάμηι5. ἤδπς ἀϊσοπάϊ Τογμνϊαιη, ὁθὸ υἱαϊ, αὰὰτ ὁπὸ πουΐ, Βά5,}1Ὸ Γ Θυ αν] Πα θν {1555 Ἰᾶτν 

τποπαϊ. Τηγθῃϊίαν αααΐθι οἵ τὰ Πρ α}15 Φα 16 δὰ ᾿ρ88 βου 6 μα] τγαῖϊο ; ΟὉ Ἰάχιια θα ϑη]λι5 δαυααι 
Ἰδρ τ πητι5 Ῥά θη 5. 6588 Ππιτὸ ματα μα τι5 65. Τα ἰρῖταν ἴῃ Ἀθραϊα ΟΟᾺΤῪ βουῖρίσπ ᾿ηνθῃϊίαν : ὥσπερ 
οὖν τὸ ἀργύριον ἀκολουθίαν ἔχει τοῖς τραπεζίταις δίδοσθαι εἰς πορισμὸν, εἰσὶ γὰρ, ὡς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἔγνων, 

οἱ ὑποδεχόμενοι χαὶ τοῦτο ποιοῦντες, οὕτως, εἴς. Οιοηιαάπιοάδπι ἐρίζι μεοιιτιῖα σοἷθὶ πιιτπἰαγὶῖς αὐ 
ιιιδείπιηι «ἰατὶ (5 ἐπῖπι, πὶ 650 «ΑΑἸεχαπάγί πονὶ, φιιὶ τϑοϊρίατπῖ, οἱ ἰάζροιιπι ρεγασαπὺ, 5ἕο, εἰς. 

Τῦι Π01 πὶ ἀθ φαϊθυιβάδμι τ θιι5. {α 5ροπίθ παΐανα ἤπηΐ, γϑυθθα [δοϊσβθῖ, Ῥουβθαιαῖτιβ. δβῖ 
Βερ. 309. Πος 1η060 : ἐγὼ δὲ ἔγνων, ὅτι ταῦτα χατωρθώθη Χριστοῦ χάριτι χαὶ ἐν ἀνδράσι χαὶ ἐν γυναιξὶ, πίστει τῇ 

εἰς τὸν Κύριον γνησία. Εξ50 ατιίεπι τιονὶ μιδο (“λιτὶσεὶ σταῖία σοταρί δία {εἴς 56 ἔπτη ἴτι οἱ τῖς ἐπιπὶ ἐπ Γεπεϊτεῖς, 

γεν α. 75. μὲ βοπμίπαπι ἐπ. [)οπεΐτειιηι Πἄθηι. σαν ἴῃ ἰομιο Ῥυὶμηο 8 τα] τ1}}}15 ἀπο θτι5 ̓ ὰς Επιποιῖαιι ἢ ν15 
ἀἰϊἰθραςαγθιιιβ, ἀπποΐαν Ἰπλῖ5 αβ: Πατη, 5ἱ ἀαϊά απ Ῥγοθαβϑοῖ, απὸ ἐο ἢ Γαϊαββοῖ, πὶ Ἔχ] απαββεῖ, 

᾿ἴα ογαϊίομθηι σομπο οι βο ται, χαὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον, τὰ μὲν οὖν περὶ..... ἐπὶ τοσοῦτον, ἀτιῖ 

Ἰΐος. 2. ἴας. Α1Ὸ 51 }}}} τηοο. Ῥαγὶα δπΐθιν ἴῃ ρας ᾿πυθημητ5, ἴῃ Φαΐθιιβ 5ὶς ἰθριζαν, χαὶ περὶ μὲν τῆς εἷς 
ταν; Θεὸν ἀγάπης τοσαῦτα. ε( παοίοτις 6 αἰϊδοιίονο 1)εἰ. σα ο αἰιΐθιη βθιμ 6} 1} 5111} τὰ ΕΠ πομϊπιιη 

1Π0Υῖ5 τιβῖιβ 51}. 6Χ ᾿ἷβ ΑἸ ἀὐϑ παι θηζιμι μδίαι. Τιτὰν ον ᾿πϊτῖο ΠΠυῚ τυ κἰρ αἰ ἤοαγα να! ]εῖ 
Θουιρίαγδμ βαουαηι, ἰΐα Ἰοχιιίι5 αβῖ, ἀξιώματι μὲν γὰρ δευτερεύειν τοῦ Υἱοῦ παραδίδωσιν ἴσως ὃ τῆς 
εὐσεδείας λόγος. 715 πίζαϊε ψμάδηι ἴ δριγίζιηι ςθοιπάϊεπι 6556 α ΕἸ ο ἐνααϊξ ἐογίαςςε ριθξαιὶς σόγπιο. 

Ῥὰρ, 3δανο, ὅροιι5 απΐθιι ἴῃ Ἀδριϊα ποιὰ τα] ογθ ποθὴ ἰδεῖτττ, πα] ἴΐα βουρίπῃι δϑί : δικάζεσθαι δὲ περὶ αὐτῶν 

ἐπὶ δικαστηρίων ἐξωτιχῶν ἀπηγόρευσεν ὃ τῆς θεοσεδείας λόγος, δι᾿ ὧν φησι" 'Γῷ θέλοντί σοι χριθῆναι, εἴς. 

δοά οἰιπὶ ἱρϑὶς ργῸ ἰγϊθιπιαϊὶ δαίογπο {ἰἰῖϑατγο υϑίαιϊ ριοιαἰῖς σόττιο. ἢιὶς σεγϑῖς : Ἐὶ φαὶ γαϊτ ἔθει ἴῃ 

Ἰπαϊοῖο οοπίθηονθ, οἵο. Ποοὰ αυτοάδην ϑουῖρίανο ἀἴγουβα ἢ) ἰπ το ρυ δι ιι5 σδῦϑα [παῖδ ΠΟῚ. ΓΆΤῸ 
Πυπν. ἡ. ἴα πιο ποῖ ΒΆΚΊΠπ5. ΕΧΘΩΙΡ]Ϊ οαπιβα, δῖος ἴῃ ὀρθοῦ ὅθχ ἀϊδυιιπι. βουρίαια ἱπυθηῖταν, πρόσχειται δὲ ἐν 
116χ. ιν. ὅ. - ὦ 9 , ΄ ν σἢ “ - - ν᾿ ὄχον ὅ.. πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων, Καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἷς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, χαι ὥφθη 

ἡ ξηρά’ ἅπερ οὔτε τινὲς τῶν λοιπῶν ἐχδεδώχασιν ἑρμηνέων... τὰ τοίνυν ἀχριόῇ τῶν ἀντιγράφων ὠβέλισται,αὐ- 

ἄἰϊειπι δεῖ ἕαπιθηὶ ἔτι παῖς ἐσ επιρίανίϑιις, Ἐὰ σοποτδραία οϑὶ ἀάπα, {πιδ5 58} Θ 10 δταῖ, ἴῃ σοπρτορα-, 

«ἰοη68 βιιᾶ5, εἴ ἀρραυῦεῖ αὐἰάα. Ομ σαπθ ϑϑγϑα τι δὰ τοἰϊᾳιεὶς ἱπιϊογρτοιίδιις ἰγαάϊάετο.... Νοίαία 
διιτι ἐδίτιι οὔ εἶο ἐαοπιρίαγί ἀσοιιταἰϊογα. ἸβαβιΠῖπι5. οαπὶ ῬΑ] ἤλτιμὶ νἸρδβι λαμ Θοΐανιμ ΘΟΓαΠὶ 

Τοπν τιρας. ῬΟΡΆΪΟ δχραπαγεῖ, δοάθην π060 Ἰοαιιαίιι5 οϑὶ,, ἐν πολλοῖς μέντοι τῶν ἀντιγράφων προσχείμενον εὕρο- 

υαζος: μεν τὸ, εἴς. 7πι τπτεἰεἰς απίοπι δσοπιρίατί δι αὐἀάϊίιηι τορογίππιις εἰπεῖ, οἷο. Ταβῖρπθ αἰλα Θχθμυρίτι 

Νερν. “ο. Ῥιοΐδυδηι 6 βδδοηῆο πὰ Επιπομλῖπτα Πἰθγο, πὶ ἴΐα Ἰδρίταν : τέως γε μὴν μηδὲ ἐχεῖνο ἀπαρασήμαντον 

χαταλίπωμεν, ὅτι ἄλλοι τῶν ἑρμηνέων, οἱ χαιριώτερον τῆς σημασίας τῶν “Εδραϊκῶν χαθιχόμενοι, ᾿Εχτήσατό 

με, ἀντὶ τοῦ, ἔχτισεν, ἐχδεδώχασιν. Ζπιέογίπι ἐαηῖθτι τιϑῃτιε ἐἰ{πιεἰ οἰ ἰοτειῖο ρτιδἐεγθαπιτις, ἐπι ἐσρτδῖες αἰζος, 

4ιὶ οοτινοπϊοπεϊς Π εὐταϊοσαγιιηι ϑοοιίπι στε θπίϊαηι ἀςϑοητετεϊ σεται, ρτὸ Ογθανῖε, οὐϊάϊςσο Ῥοββθαῖε 

116. ἔπ Ἰοπριιβ 51ηι, Ομ 0 5616 η5, ἀπ ἰδσααταν ἴθ ΠΟμΜΠα ρυΐθια τὰ ἤθχαθιν. παπη. Ὁ ; ̓ ζθηι 

4 βετιρία βαπῖ ᾿ῃ Ἠ ΟΠ] τῃ. Ῥβα] λαμ «πα ταρϑϑίματαιι φαανίαιη ππιπν. 4. ΕἾς απΐοθηι φαοάτιο 
ἰὼ ἈΘραΠΙ5. ππθητῖο {ΠΠππ5 ἴθ ϑογιριπναγαμν ᾿πιθυργθίατοπθ γανϊθίατιβ. [πὰ Ἰεῖς Θαῖμι ἴα ον ρίαν 



ῬΕΕΙΑΤΙΟ. ΠΝΤΗ 

,᾿ »“ἋΧ 
ἐϑί; ὡς μὴ εἶναι πρόσταγμα, Ἀλλὰ νῦν ὃ ἔχων βαλάντιον, ἀράτω, ἤτοι ἀρεῖ (οὕτω γὰρ χαὶ τὰ πολλὰ τῶν 

ἀντιγράφων ἔχει), ἀλλὰ ίαν προλέγοντος τοῦ Κυρίου, εἰς. Πα πὶ ἐμά, ϑοα πὰς {αὶ μάθοι 

βασοα]ιη, (0}]αΐ, σε το] ]οῦ (516 Θηπῖπε οἰίαμι, τατιίία δα πιρίατία ᾿ανοηι), τιοτε οἷΐ φιιοάάαπι ρτώ- 

δερέπηι, 56 ναϊϊοϊπίιπι [)οπιϊπὶ, χεὶ ρτιοπεπιίανας {είίγιι, εἰς. Ἠὰ5 ἀἸσθπἢ ἐουμιίαςβ, τὸν ἐπι- 

μέλειαν τὴν χοινὴν πεπιστευμένον, οἱ τὴν ὁδηγίαν τῶν πολλῶν πεπιστευμένοι, εἴ 4115 14 δ πιι5 ᾽π ἈΘρΊ]Π15 

5έδρῖτι5 Θσσαγγογα ΔΙ] πῖο ἀπὲ οβίθπἴμητι5. ΒΥ ποιρίτμη ἀπιζει γον ]οσιιμ Ἔχ ροηθη5 Βαϑὶ- 
Ἰπ|5 εοάθιι Ἰοιιθμ αὶ σΈποια τιβιι5 οϑί, πος πιοᾶο, οἷον πορνεία χαὶ σωφροσύνη παρὰ σοὶ χρίνεται, χαὶ 
ὑψηλὸς προχαθέζεταί σου ὃ νοῦς πεπιστευμένος τὸ δικαστήριον. Εαεπιρῖϊ σατίσα, 5σεογίαίϊο δὲ ρμμάϊοϊα 
ἀρι ἰδ Ἱμεϊϊοατιίιι", εἰ ἐαοοῖσα ἔπα πότ δ]δπιοεἰὶ γμαἰϊεῖο οἰνὶ σοτιπιῖσδο ρῥγιθοίἰθί. Ἰγδεθὶ Ἰρῖταν 

ποῖ Ὀοπβιϊαςοποβ, 564 Πθρϊαβ Βαβι] ο Μαρπο {υἸαὶ, οὐαὶ ἴῃς 15. ΒΑΘ. Πα Πὶ 5{1Π1 τα ]τὰ πη ΟῺ}]- 
πιδηΐα θχϑίθπξ, ἰὼ 11115 ατατθ πὶ Π1}}}} (16 ἀβάιατι οομηρανθαί. Ν απο πος πῊ]Πϊ οὐδ] ροβία]ο, 564 
᾿(οπϑεϊεεϊομσιι ᾿ἰθσιαι αἰΐθπίθ ἂς ἀρ μίοι ἰθρὶ νϑϊωι : 4αο 4αὶ [δοευὶ, ἰΐα, τὶ ἀϊχὶ, γϑπὶ 
6886 5115. ΘΟ1}15 σου ηοί. 

48. ϑεῖο αἰτίου βθμεῖνε ἀοοιἰββιμιινι. υἰσαμι Ομ ΠΟ Ἰβίπα μι : 561 αιιοά ΡιῸ ἤνμο ἀρ αμηθηῖο 
αἴζα]ς, ΒΘρι]α5 Αἰ σαδ πο βθνθγίουτοβ νά θγὶ. , ᾿ἃ ποβίνο ορὶπϊομὶ μιᾶς 5 αν θυ {απ οἰ οθι 
γον. ΒΆβι τι5. Ἐπ πὰ, τι 6Χχ ἀἸο(5 οομϑίας 5 ᾽πὶ 4}115 4 Ο΄τι6 5ΟΡῚΡΕ15 51115 56 ῬΡΈΟΒΕΠ{1| διιηι, αὶ 
Αἰ Ζααπάο βονθυῖοσῦ ἔαϊββθ οὐ ϊ ροβϑὶξ : 564 1ΐα ἑαπιθῃ, ταῦ 5 γθυ ον 6115 σϑνὰ βθητθη τα ἰμ.6}- 

Ἰιραῦαν. 1 Π}} ομνπΐμο πϑάπια ἴῃ Πρ 15, πΘάπι6 ἴῃ 4115. ᾿ρβῖτιβ πιο θυ ας] Ομ 115. ἀιατ ρυἘο  πστιηι 
ας ϑιοϊσιαπι ᾿Π 6586 Ῥαγβρίοτιπιηι 51{. Εαΐθου ᾿ρῖταν ποῖ ἴῃ ΒΘ ρα] 15 πποο., 564 ἴθ Δ}115 διίαιη 4αϊ- 

Ῥυιπάδιη [θα51}}}} 5βουιρεῖβ αἰ [ΠοΙΠϊὰ φιιράαιῃ ἰοσὰ θροεῖ : 5βδ ποὴ ρτγορίονθα ἴαοι]α δ άπιοαι, τὰ οὰς 
᾿ΔΔα]ιθυϊ πὰς 6588 Ῥαΐθιη. (τιν Θμΐμ., Πι18550.. ἴῃ ΒΡ. }15. Ροπουθηίαν δρσυίο πουλΐπδ βον θυ ταις 
οαϊ βάδην μια] οΥ}5., αἰϊα γϑγὸ {14 ΒΒ} βου ρία, πὶ φαϊθιι5. πο τη πογδ5 αἰ οι] αΐθ5 ὁσοιχεηΐς, 
Ῥῖο γϑυὶβ παβθουθπίαν 2 ον ΤΠ 5115 βιιβρθοίδο ουιιηΐ ΒΆ5}}1 Ἀθριία ΟΡ αἰ 1}65 φαοβάδῃιν Ἰοοο5., 

δἰϊογαμι γοιὸ βα ποίου πὶ Ραΐσιι ἢ νῚ. ἴῃ Φα  θιι5 ἰΙοοὶ απΐ αι αἸ[0 1165. ἀπὰὶ δια αἰ ἢ ΠΟ 65 
Ἰωνδαϊπίπι", οι τ θιτηΐ βιιϑριοῖοπο ἡ ΕῚ αἰϊοααὶ ἔονία βιιπξ, 4180 γὶν ἀοοΕἰββίμιτβ οι ἤϑβιτιβ ορρο- 
Ὠἷζ, οἱ ἰαἰτα., 4 } 1 ἴπὶ 500 }15 Ῥα Β᾿1οῖ5 φιιοιάϊδ ργοροπὶ βοϊθηξ., σαι {πᾶ [ΔοἸ]ΠἸατα Ομ] εῖπια - 
ταν. οαθωιν νοὶ ἃ δ ο  θβοθητῖθιι5 βοϊ γα τιν. Οἴιανο οὐχ Θυ α1{|5βιιιι5 νὰ ΤῊ] Θπιομεῖιι5 ὕοι- 
Βα 511 αὐϑαηχθιίαᾳ ᾿Θρῖββθί, δου ητι6 οαϊπι6 τοϑρομεθιθ βία εῖβϑθῦ,, ἴα στοβρομάς, αὖ χμλϊγανὶ 56 
ΠΟΙ ΤΑ]Ὸ 5:5 πὶ] Ποαγυῖζ,, απ ἰθνία ἃ μουπο «οοΐο βουὶο ριορομὶ ροίιϊβ56. Ἐϊβὶ ααΐθιι 'ΤΊ]]6- 

ΤΠ Ὁ} ΠΠΡΥῚ σανὶ ποῖ βιιπΐ, φιιοῃΐαι ἰδ ηθη [Ογια588 δα πὰ Ππλη ΠΟΙ ΟΡ 115 δι ηΐ, ΒΡΘοϊοβιουῖ- 

θὲι5 οι 511 ἀγραϊηθηιῖβ Ὀναν ον πος Ιοοο γοϑροπάθυθ μ1}] νἴβιιιι δϑί - φαοά δὸ ΠΡ πεῖς ἴα - 

οἴδιη, {ιαῖα ἴῃ γα} 115 ΓΘ ρΟῃβΙοπί τ15 πονὶ αἰ ααϊ ᾿ῃ ν ϑηῖγὶ βοῖ οί. 56 ἀπίθαδμι αἰνὰ ργορνθάϊαν, 
ἃπποίανο ᾿ἰθεῖ., Οομι θεἤϑιτιπι., αἴθ ΤΕ αδίαυ ιν Θ᾽ θαβίθηθιιν ΕΘ  α]ασιιμ ἁτιοϊ οὐ Ὅν 6556 510] 

5616} ἔαϊϑο ρῬουβιιαβιββαί., 51 δὶ Ῥϑυϑιιαβῖβθθ ΠΟ ΨΘΥΪα5.. Θαθηίθι 1Ππτὰ Επιϑίαι μῖπιὴϊ ΟΡ δαχιιμι 

Ἀδρι!ασγιινι Ῥογγθύβαμπι ἀθοίνϊ μαι ἴῃς (Ομ οἾΠο αμρτθηϑὶ οοπθηγπαίτιμι. {πῖ556 : 564 χιιοά ρτὸ 
ἐδείο γἱν ἀοοιἰββίνητιβ μα θυ, Ἰ4 γαϊθ Ἰποθυίτιμι ὁδί. ϑὅαπξ δηΐμι 4 ἀἸοαπΐ βουιμοπϑι πὶ οη- 
ΟΠο Οδηστθηβὶ 46 αἰϊο Επβίδι ἶο μα μου, φιουττη Δ Θϑι 5 πδὴὶ βιιηξ Θυ τι 1 {|5βίτηὶ ὙἹΓῚ ΒαγΟμἶτ5, 
ΒΙοΠ 6Π1πι5 οἱ Παρὶπιιβ. 5684 οαὰπὶ μας αιιδρβίϊο Πτ}τι5 Ἰοοὶ πο δἱὉ 5. τ] Πὶ δας. 6556 δχἰβίϊμηανι, 5ὶ 

δ 46 στὰ υποπιιίββθηι. αι εἰρῸ δα ργοροβίζιμ τη6 γϑίθνο : ̓ ρβᾶχιιθ ὕομ θ 511 νευρὰ. , 4αΊθιι5 
ΒἈδραΐαιη οοἴαναμι Δ] Ο 6 ἢ ΟρΡρΡυσ παῖ, ᾿ος ἴοοο Θχβουῖθονα ποῖ ῬΙρΈ τ. Ῥυϊπτιμ ἀΐθμηι ΒΆ51Π|, 
ἀοῖπάε οι 511 γευθα 5] οἴη. Βαβι 1πι5 ̓ δίταν ἴα Ἰοχαϊζαν : δῆλον γὰρ, ὅτι ὃ πολύτιμος μαργαρίτης 
πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας παρείληπται, ἣν ἀδύνατον ἡμῖν προσγενέσθαι ὃ τοῦ Κυρίου 

δείχνυσι λόγος, κὴ πάντα ὁμοῦ τὰ προσόντα ἡμῖν, χαὶ πλοῦτον, χαὶ δόξαν, καὶ γένος, χαὶ εἴ τι ἄλλο τῶν 

πολλοῖς περισπουδάστων πρὸς τὴν ἀνταλλαγὴν αὐτῆς προεμένοις. Ῥίαπιιπι 65 Θπῖπι τιϑσπιεην οἰδεῖ ρετ' 

ῬΓειΐοσαπι τπαγσαγίίαπι αὐἀππιντατὶ : φιιοιί πος αϑϑδοφιιὶ τιοτὶ ρο556 ἀδοίαγαπε Ποπιϊτιὶ σογϑα, τιϊδὶ 
Θπιτια 5ἰπιμῖ χιια μαϑπις, οὲ αἰϊνίείας,, δὲ σἰογίαπι., οἔ βϑπιις., οἱ οἱ ψιιϊά αἰϊια ἐπε, δπγι5 οἰμάϊο 

«δοϊἀογίοψιιθ ρμίογὶ τ ἰδτιθαπμ , ῥΓῸ 60 δοπιραγατείο ἀδϑογαπιις. ΘΟ] 6 ἤϑιπι5 γοτο πος πιοάο : 
Τά δίιιν ἰδεῖς σαι ἀρογίδ αἰιοίοτ 6 σοσπο οαϊογιεπι δαοίμαάογθ, ψιὶ ποῦ γοπιιπίϊθιξ οπιτεῖ τι, τιθὸ 

Ραιιρεγξαίοηι ἐεναπροίϊοαπι ἀπιρἰεαϑηίιιν, φοά Ραιϊτες ααπϑγθτσὸς πιογίίο ἀαπιπατιτ. ἘΞί ΕΓ 50 {116 
ῬΓοιίοσιι5 ἰαρὶς οπιπῖθιις οοθηιθτίιις, ρο Γδοιῖο {ἰΐα σιν σοπείϊο α ΟΠγίδίο ργοροςίξα, τι οἱ οἱγαίτ- 
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{ΧῚν ΡΆΕΆΤΙΟ. 

5; ποι ἰρθαᾳ αὐ οοϊιι6 υἱΐα (οἰογπα αἰ ρμίοίας (μΡὶδιίαπια. Ομ] ο Πβιτιι αὐα θη} 51 τ] οι] ͵σϑοΐ 

ΘΟΥΤΜ. {π|85 ρΥἷτ5 ἀἰχίβδοί, (α] 1 ποὴ βου ρίπ τιαπι [|556 Ῥαο. τιν Θη μ ἴῃ οα ()γαι]ο 6. ιια ΠῚ 

Το ΘΒ. Π 15 ἴπ ἀἰν]ο5 Παϊθααϊι, ΑΙ Ζυ 1 δἰ! ἰορίβϑοῦ,, τὰ γοβρομα  , αἰ 6] 115. τοβροηβιο δα πτης 

Ἰιδρα!ασιιιη Ἰοοιαμ ορίϊηλο ἀοοομ ον] ροβϑὶί. 104 5}}}} ατιΐθιη νου θθα, {1185 Ἰληι ἀπ ΐθα σϑία]}}, [εἶσ 

αασυϑιι5. οἀοηα γα Ἰοανὶ. {Π}01 ᾿ρίταν ογαΐουιαν. ΟΡ τι5. θα 51}1π|8. νοῦ θα [ἀοὶν (6 οὸ δἀοϊθβοθηίο. 
γ7αιει. τθ. οἱ α Ποιαϊπο ἀϊούαμι Ππϑναΐ. 7 ὁπ χιι ἰκαΡο5, οἵ ἐι ραπρογιίδια, 515 βου θις, εἰ γὰρ οὐκ ἐφόνευσας, 
21. 

Τοπι.2. θὰ 

δὴ. ἃν 

Τοπι. τ. 

ΡΑ5. 115. ἘΣ ΠΣ Ξ ει ᾿ ΑΥΤΝ Ὅς : 
τ χη, ΡΙΟΡροΟΣΙΓο,, οἱ ἱπιοϊ σας εἶδ (οίονιια δαΐμίο, πθο θαροπας ἱπ ργιδραγαίίοπο απὶπιὶ. Ἰρο Ἰσῖσαν ἀϊοο 

Ρας. 3η5. 

Θον)}». 

Ἰθλ9}. τοι, 

2. Ρ. 77’ 

ὡς σὺ φὴς, οὔτε ἐμοίχευσας, οὔτε ἔχλεψας, οὔτε χατεμαρτύρησάς τινος μαρτυρίαν ψευδῆ, ἀνόνητον σεαυτῷ 

ποιεὶς τὴν περὶ ταῦτα σπουδὴν, μὴ προστιθεὶς τὸ λεῖπον, δι᾿ οὗ μόνου δυνήση εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ. Εἰ ἰθπΐηι οἱ ποτὶ οσοἰϊδιϊ, τι αἷς ἐπι, πιϑητιο «αι ογίτιτι σοπιπιοῖδιϊ, τιθητι6 Ἀιαίτι5 65, 

γιθμ6 οοτιίσα φιιθηιρίαηι ζαϊ στιν θσεἱηιονίτιτη, εἰ αἰ οεϊ , τι ἐν Ἰοτπῖτιτι 5 ἰαπεοτι αεἰλιὶ δ ἰίαπι ἐπ [5 ἀϑοτι-- 

εἰς αἰ Προπείαπε εἰ ἐπι γιοιπιοςάπι ἐ[ οἷς, αὶ ψιοά το ἰφιίιπι 65: ποτὶ αἰ ϊοῖας., ἡτι0 βοἷο ροςοῖς ἐπὶ 

1 εὶ τοσπῖιηι ἐπιϑτθαϊ ᾿ς τὰν αιθη Ἰοοιιηι «ἰΟο 1551 ηγ115 γὶν Ομ ΒΘ ἤβιτι5 πο ποίαντε: Ζηγίοτ', ἰμψαϊε, 

πόα ἀπινονὰ 6588 {τι Π5}}1π|8 'ὰ ἌΘραα οοἴανγα τᾶ] βου 511, δὲ ἐπ οἰ ρας (6 (οἰοττια σαίιίο, 
γι60 Θαροπας ἐπ ργρραγαϊίοτιο ἀτηιὶ : 56 51 6715. νου ]θα θα ροιας ἵπὶ ρΓραγαίίονιθ απηιὶ, δα αἰῆντηο 

ἀανίονα ποθὴ 6586. ΠΟρυποπάπιμίπιν “πόα ἃ Ομ θοῇ 5ιο., αιιο ἴῃ. ΠοραΪα {υϊροβίμμα βθοσπάα (6 
οὐ ῬαγΘηΓθτι5 ἃς σορηδιῖ5. Ἰορπιηίαν. ΠῚ ἀπίθι ἴα βου! ρίιηι δϑί : εἶ δὲ ἐμπεπλεγμένοι εἰσὶ τῷ χοινῷ 

βίῳ: οὐδεὶς ἡμῖν χοινὸς πρὸς αὐτούς λόγος, τοῖς τὸ εὔσχημον χαὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως 

χατορθοῦν ἐσπουδαχόσι. πο οἱ ἱπιρ[ϊοαϊὶ διιτεῖ οἱξα δοπιπιιτιὶ, τιμἶΐα τ 5 οτεηι οἷς το ὶς ΘΟΠιΤΗετιὶϑ 

65, φιιὶ Ἰιοτιοϑίιιηι, αἰος ΟΥ̓ ἐπιη τι6 50 ΥὍΩΤῸ, οἱ ἀϑϑίαπιο 1260 ΘΟἸ ΟΓΟΓΟ σἱπιἰθπιιι5., οἴἐτ τι απὶ πιθη 5 

αϑεγαἰϊοτθηι : αι γϑυϊγα να] 6 πη ρηοθθαι 15, α6 5ΈΘΡ 1115 αἶχὶ, νι Θυ α 1 Ἰ5βιπιτι5 Ομ ])6 ἰ511π|5. 
ἴῃ ΠΟΡΓῸ, ἰμ αι! ἰδέ εἶ6 μαγεπεϊνιι5 φιιὶ ἱπιρίοαὶ οἷαι τῷ χοινῷ βίῳ, ἰὰ ὁ5ξ, αιι φιροιαγὶ πεϊϊία 

υἱυάαπῖ, φιιοά τπιθς υἱξοηαϊ, πιθὸ τοοϊριθιεϊ, τιθὸ ἡεναπαϊ, ψμαδὶ 7απὶ {ἰδ ογὶς ἐπὶ οωποῦῖο πιοπιαο]ιὶ 

οἱΐαπι ρου ίϑτις τελεῖ {1 αἰἰτιθανιί. , τπιίπι υἱάοίια" οἐ τπααϊηιτίηι δα ἐἰατητιαιὶς ἵν (οποίἑϊο σ΄ απι- 

δΓοποὶ. Ποπογαταίϊ 5θηιρ 67 ρμαγθιος, αο οἱπὶ Θαθαπί,, είν {ἰοοαΐ, Γουδπαῖν εἶνε πὶ υἱία κατὰ Θεὸν, 

ψιίαπι οἷο πιοηπο]ιογιίπι αἰιοίον υοοσαΐ, εἴυθ ἔτι σΟΠιΙτεὶ οἱ κιδοιϊὶ υἷΐα., αο τϑί ἵρδα 1101) ρΤΌΓσι 

Ἰαπιαανιἐϊ ; φικατείιεπι ἰάπιθτι σἐαίιι5 ἔρμα 6 ρα. Τιοσὶ φαοααθ μοίοϑε (οι 51} ποίᾳ ἴῃ Ἀθρα!αμι 
οχο, ἈΠ] νι ἀοοίαϑ ἴῃ ΠΘρ] ταὶ διιοίουθηι πλα]0 γθμθι ἢ τἴπ|5 ἐπ ϑϊίαν. Ἀθοίο ἀπιίθηῃ οἵ γον 

δηποίαν τε οὐπι 1{Ἰ9βῃπλ5. γὴν ΤΊ Π]ΘἸο  ἶτι5., αὐ πα }1ὰ 5 ἀπ δίϊαιη βου θυϊογα ἴῃ οαρὶί6 ν βθβίμο 

ΟοπδεϊιατἸοπτιην ᾿ῃ γ ΘΗ] : ἀπο π6 ἴρϑυαη ααϊάθηι (ον ο ἰβίπιτα Ἰαίαϊ. τχπν δηΐην δά 14 οαραΐ γε- 
τϊδβοῖ, ν ἰδβοίαιιθ πα] ] άπ 101 ποι ραγοηίαι, ὨΘά 116 σον παίογαμ γα οπθι ΠΟΥ, ᾿ἴὰ 5ου ρ 510: 

όβοῖο ἀπὶ αἰ» Εναησοίίο οοπδοτοὶ ἰαπία ἤαὸ ραγοτίιπι αὐ αἰϊοαίίο,, οἱ φιία οαίτοπιο ἰανογαγ δι 

ἡποπαοίμις ορὶς ργωδίαγο ρμοσοὶ!. Ναιμο δρρὸ ἃ Οοιμ)ο ϑίο, δὶ νἱνογοῖ., Προ ἴου ΠΥ ΓΘ ΠῚ 5 Οἵ 
1116 Ῥαυθηίιιι αιιαδὶ σομ οιηΐτι5 ἐμ ρθ Ἰοεὶς ααΐη Π δρταανιιι θαι παι ἀποίογθ [ἀοογθῖ, πῸ 

ἁαΐθι πη ρΘ Ἰοὺ αι. δἰ θη {Ἰ θονοὶ Οοηβιϊταιἰοιτιι ΠΠ λυ τιτη., οὕλη ἴῃ πΓ 16 ΟΡΘΓῈ Ράγθη - 

ἀπ Πατὰ ῬΑ Γο γ]ΟΪανὶ νἱἀοαμῃίι", 10 ΔΙΙΟ αὶ ποῖ οϑί {Πππιθη π1}}.5 π6 πη πιὰ πὶ ἴπ ἢ ΠΘΡΟυτιτ 
ΔΉ 1.15 ΡΘΗ ζτι5. ΘΧΒΘΓΙ ἢ στιαίτιν ΔΊΟΥ ῬΑΥΘΏ ΓΙ}. ΟΠ ΟΧ 5686 ΠΟ ὨΪοἰβ ἴῃ πιο τα 56 ρου τϑηα- 

βοδίπιι.. Οτοα 1κ θραϊα σθηθϑίιηα ρυϊπια νἱ(ρουαίααι, ᾿ΠΠ ΡΟ θΟ5 γοοανὶ 605, {πὶ πο ἢ ομπηΐα ΠΟμα 

888 νοηαϊήἠουιηΐ,, 4 Ἰδνο εϑί, οἵ πα} } 15. πποιιθητὶ. ΤΠ ρΙῸὶ δαΐην ἀϊοπηίαν ποῖ Ῥγορεὶα., βοά 
4ιοα πλΐμτιβ ῬΙῸΒΟΙ [τ 5 Πλϊ πιβά 16 ρϑυΐδοιὶ. Ομ δὶ, {αι ταϊαΐπιθ ἀθοαῖς,, Αἰ Ομ 6 511 ατ- 
δυπηθηίαμι. (Ομ παθυ ταν ἰσίσαν νι ἀσοίιι5, Βα ποίου 65 πχα υἸπΟὨ]ὶ ἰΘρ 65 ῬΓΌῦβαι5 ἴῃ ἤθραϊα ἀπο- 
ἀβοϊμιὰ ΡΟ χίουο ἀγόρανὶ. Πρβῖμ5 πος σαηΐ νϑῦθαὰ : ἥοσι ροί65ι αἰεὶ οἰαγίις αἰϊφιια αὐ οἷπι ἡἰαηι, 

ιατι, Ειδταἰιϊαγιὶ αὐἰ]ιῤούατιε σοπτιαἰϊς, τι ριισπαπίοηιν αἰζοτιιηι σον ιβοηι, οἱ οπιτιὶ «ὦ αἰϊοτὶ 

φοϊογεϊ τ τιιιτιῖϊατ 6 ἀδϑθτιἱθτιάπιηι οοσογοτι, ας οἰΐαπι {10 ἐγιν ἱΐο τιϑνιισι απ ὁπ τοοίρογοπί ; χιοεὶ 

τι λεὶϊ σε οιΐοη πα ΤΠ μι. τεϊ]ιὶὶ οὐ φαϊοτιῖα ργιοδιαὐἠτις ; πιογιτοηι6 ἀαπιτιαγιιτιὶ Ῥαίτος Θαπργοτι- 

565. δάπο υὔσμηι αὖ μι σο 6 ποτὶ εἰϊδοθάοτο, 1) δὶ ργιδοθρίμπι ὁδὶ ; οαδ ἱαἴεπι ρΓΘ [ΟΓΡ6 αἰΐογο οοηιι- 
8, ἡπυυϊίο, τιοπ ΤΠ) οὶ 7ιι55ὶς ρατογα ο5έ, οἰ ψιιθ συ] οὶ, 5οα ρμαΐαηι ριιβπαγο : πϊδὶ οιίηι τιαίπεπι εἰπίτι- 
ἑαχαΐ δοῊ περίπιι 65.) τιθὸ δα ρίθιιθ δον στιν πειιειια 5ουὐτπι5. οοἰνίξ : φιία ἐδ τὸ τυϊλιῖϊ ἀπιοίον εοϑὶ- 

Ἀοβ. 15, ἑαρὶξ ; 564 οἷπι αὐκοίμεο σοηιιοϊς., γιιαδὶ 1260 ἱιϑοπίε ἀϊυογίίιηι ἀσχήσεως ρμτγιδίοαιτι, Καοϊοπάϊαηι 
ἔω5, 

α(ἀπιϊεεῖς. Δάν μτι5 Ομ] νο βίνινι - υτιης Βαβι ται αὐιἸαττ5., 4Ὸ] εἷς Ἰοψαῖταν : χαὶ τοὺς ἐν 



ΡΆΈΒΑΤΙΟ. ΕΧΥΝ 

αυζυγίᾳ δὲ γάμου τοιούτῳ βίῳ προ οσ βχομένους ἀναχρίνε εσθαι δεῖ, εἰ ἐχ πιατοο τοῦτο ποιοῦσι κατὰ τὴν 
5: 

διαταγὴν τοῦ ἀποστόλου " Τοῦ γὰρ ἰδίου σώματος, φησὶν, οὐκ ἐξουσιάζει, καὶ οὕτως ἐπὶ πλειόνων μαρτύρων 

δέχεσθαι τὸν προσερχόμενον. «1{γιι6 ἐϊ οἰΐαηι γιιὶ τα αν ϊπιοτιῖο ἐσοπ]ιιτιοιὶ . αὐ μιιγιιδηιοαὶ οἱΐα β6ηῖι5 

αοοοάμετεῖ, ἐπ ον οσαιεὶ σειτεῖ, ατὰ πμμίιιο οοπδθπδῖι ἰώ οἰβοίαπι ἐα ροκιοἰϊ ργιβοθρίο : Νά, ἐσιφιεῖξ, τ. ον. γ.η. 

51] σου ῬοΥ 5 ροϊθϑίαίθην πο μαοῖ,, οἰσψιο φιὶ ἀοοεαϊϊε,, σου απι ἐπ ίϑιις (διλνιι5 τϑοὶμἱεγείιις ὁδὶ : 

«δ γουθα του] 5, πο {ποι 46 μἷ5 αΠ11ὰ οοπγογουβία δἰζ., 864 φιοα δὰ γοϑρομάθηάπμη πὸ- 
οαϑϑανία 6556 υἱἀθαμίαν. ατνανία βιιπΐ οἱ αἰ ς 1} 1ὰ αι βοααπιηίαν. [τὰ ἰρίταν 51 }1π8 το] ὰ ροῖ-- 

βθααίίαν : εἰ δὲ διαστασιάζοι τὸ ἕτερον μέρος, καὶ διαμάχοιτο, ἔλαττον φροντίζον τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, 

μνημιονευέσθω ὃ ἀπόστολος λέγων, ᾿Εν δὲ εἰρήνη χέχληκεν ἡμᾶς ὃ Θεός. Καὶ πληρούσθω τὸ πρόσταγμα τοῦ 

Κυρίου εἰπόντος " Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὗ μισεῖ τὸν πατέρα αὑτοῦ, χαὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, 

χαὶ τὰ τέχνα, καὶ τὰ λοιπὰ, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. Ομοί κἱ αἰδδοτίαι αἰϊονα ΡαΓΣ . Τοριιβηεῖ- 

416, φιιοεῖ τεΐνετις 5οἴΠοἰτα οἱ!, φμοπιοάο ρίαθθαὶ 1260, ἵπι πιθπίοπι υϑπῖαΐ Τροσίοἰϊ, σιεὶ εἰϊοῖ! : Τὰὶ Τν. ν. τ5. 

Ρᾶςα διαΐθηι γοοανὶί πο5 Ποιι5. «Ζ7{{τπ|6 ἱπιρίδαίιιν" ργϑοορίιη Π)οπιῖπὶ,, φιιὶ «ἰαὶς : Β᾽ 418 γθαὶῦ ἀκ δι ιή.56. 

116 . δ ποῃ οὐϊὲ Ραίγθ ἢ 51111Π}., οἱ Τί 6}. οἴ ἸΧΟΥΘΠῚ . εἴ Π]1ο5., οἷς... Ποη φῬοίεοϑί πθῖι5. 6586 

αἰδεῖραϊι5. εχ ἀυλθει5 Ῥδυβρὶοὶ ροίθϑί οἰ πθ5 αϊάθαι τθοὶρὶ ἀθθθιδ 1ῃ πποπαϑίουϊο 6 ΒΆ51}| 5θη- 
τοπεῖα, ἴδιη 605 4π|| σΟ μβθη ΘΕ 115 ἀχου 115 ἀοσδάπιπί , 4181 605, ΠΙΧΠΟΙΊΙΗΙ τ ΧΟΥ 65 ΤΘΡα ΠᾶΠί : 
561 ποὴ θοάοθιη τποάο. ΠῚ δμΐμι ἰΐα γθορ δ θαμίπιν., αὐ ΒΑ Β.Π1πι8. ἰοβίθ5 Δ ΠΡ υὶ νθ]]θὲ - [1 γθγῸ ἐχπι- 

οἴχπὶ τϑοϊρουθηίιλ",, [αϑίθθ δθθθθ ἤθοθθβθ8 ΠΟῚ δγαΐ , προίθ Ζαουιιει [βα5}}1π|5 πἸ ΘΏ ΓΙ Ο ἢ ΘΠ ΠῸῊ 

(αεἰαι. ὕΓπάᾶ6 ἀπίθην μος 2 πἰδὶ {ἴα Ῥυῖον 65 δα ργοίθβδιοπ πὶ Δ [6] α πίπιν;, δῖ6. ἤθη οἷβ ΔΊ] τι5 

ἃ Ἰπομᾶϑίθυο Ἔρτθαὶ ΠΙσοροῖ ; ὁ) ᾿ἄχιια ᾿πίογθγαπΐ ἰοϑίθβ, τὰ 5ῖ φαδηο ψοία ϑιιᾶ Εὐγ1τα ἴσον νο]- 

Ἰοπε, ᾿πουιιυθιτα. {πὶ δα αϊβϑθας ἰδϑυϊπιοιΐο γδυϊ μου η αι" : 1105 γ6γῸ ΘΟ} (6ϑ{1}0115 ΤΘ ΟΡ Βαβὶ- 
Ἰϊπι5. ποὰ [πὰ θεθαί., ψιοά ποῦ δὰ ργοίθδθίοποιη. Δα μη (ογοπίι", 564 δ θχϑιοϊ ΔἸ ΟΠ 6}. 
ΑἸμαα απΐθιιν τλα]ίο δϑὲ, ἁἀμλῖεὶ ὦ ρυοίϑβϑίοπθια., οἵ αἰϊι., δά δχϑγοϊζαιοπθπι. Ετθηΐηι 

56 116] 4{| ῬΓΟίδδβιιβ δῦ 5 ΟῚ δϑί ΔΙ Ρ Ἶ115 5111 [1115 : 4] γΟ.Ὸ ΘΧθγοϊ (αι 1015. οατιϑ ἴῃ Ποηδδίο- 
αἴπιν ἰηίνοῖν Ὁ, ΠΟἢ Ῥυορίθυθα 5181 {π|015. 6556 ἀδβϑι πἰζ., 5οα., 5] ἴΐα ᾿αθῖ, ορτοάϊ ροίοβι. Παμο δτι- 
ἴθι Βα5}}}} βαπίθητϊαπι {586 ΠΘΠΊΟ., ΟΡΙ ΠΟΙ, ΠΟμΠΟ 5 4] 6115 νουῦθα αἰίοπίο ἰθρουῖί, πθραθΙ.. 

ταν οαΐμπ ππ18550. 5 ΤΟΡΑΡῚ γοἰεἰδϑθῦ., ἀπ πεμέμο οοτιδοτιϑε ἰὰ οἰοϊαπέ , δῖ οἴνπι68 6Χ ὅθ τι0. ΤΘοΪ 

ἄοθοιο οὐ θα] ἀἸσβθιῦ Γαι θυρορα Βα μίτιν αὐιζθηι, τι δὶ ἸΧΟΥ 68. ΘΟΠΒΘΠ 6 οοπδίαγοι, ΡυΟΠ θυθ μίαν : 511 

ταΐπιιβ., απ (ουθαίαν ααϊάθπι δα δχϑγοϊ ατϊοηθιι ρὲ ΔἸ Ζιιο (θιριι5.) πυπη αιᾶ τ δαΐθπι δαὶ 

Ῥιοίοβϑίοπθηι.,, πἶδὶ ἸΧΟυ τι ΘΟμβθηδιι5. (ἀπίθηι δοοθάονοί. [ἃ ἰτὰ 6556 ἀρθιίθ οβίθηιιῃϊ,, αι 
βοααππίαν. ϑιιηΐ δαΐθπι Πα} αϑηιοά!: ἡμεῖς δὲ ἔγνωμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις χαὶ διὰ συντόνου προσευγ ἧς 

χαὶ νηστείας ἀνενδότου, τὸν σχοπὸν τῆς ἐν ἁγνείᾳ ζωῆς περιγενόμενον, τοῦ Κυρίου τοὺς μέχρι παντὸς 

ἀπειθοῦντας, καὶ δι᾿ ἀνάγχης πολλάχις σωματικῆς τῇ συγχαταθέσει τῆς ὀρθῆς χρίσεως ὑπάγοντος. (ἰε- 

Τιιηι τιο5 Θαϑί υἱία ἀροπάςθ δοπϑίϊίεηι ποτὶ ἡατῸ ἔπι ϑἰιοπιοτείτπεπι ρτΘοτίηι., {πιηὶ αϑϑἰ αιιὶ 76 γπεεὶ 

ΟΡ6 ἐπι πιῖεῖς ριον αϊιῖδο5θ τιον πηι.) Ποηΐνιο 605, {ιιὶ ρτόγϑιις οΡϑιϊιαιίὶ ογατιξ., 5.606 οἰΐαπι με" 

δον ρογαἴθηι το 5οἰζαίοηι αὐ τι θοίτιηι ἡπιἀϊοίιιηι σοπιρτοναπάϊμεηι ἐπα οοτθ. (αυιϑα Ἰριίαι", οἵαν Βαβι- 

Τῖτι5 αιτοβέζατη ἴων 115 χουν! α5 ἴῃ τηοπαβίθυϊα αα ὀχθυοϊται πηι ἰπ γοάπιοὶ ν6]]θῖ, ππδος δγαΐ, αιιοὶ 

ΘΟ] αβηιοαϊ οαϑία νἱζοο ἀθϑη 85 ΘΟΠβΙ Πἰπιπ} θυ ΘΟ] λιι5. δὲ 16} 11 }115 580}06 111 Π}1]}15. Ῥ ΘΟ  Πα1586. ΠΟϑϑοῖ. 
Ουοά αἀάϊι ὕομθι ζει τε » Ἰναα τίνα ἴῃ πὰς τοσαϊα ἀοοίιίμαι ἃ Ῥαίυ 115. Οδηρ θη βι] 115. ἀδιημα- 
ἴδιι [τι1556, 14 δ τ6 πὶ ΠΟ ῬΟΥ ΠΟ. 6 Δ πὶ ΡΝ ἯΙ ΠΟ πτα{ ΟἸ αν ββίμτι5. ὙΠ’ ΠΡ ΠΕε ἐδ, Ιη εὸ 

δαΐμν ΟὐμοἾΠἸο πιὰ πα] 1665 ἀδμη πα ῃ αν, 4118 (460. παν ῖοϑ. τ ΟΠ πο θα ῃΐ , {πιο (1 τδί Ἰ Ἰ ΟΠ ̓ τ111} σης. ἰουν. 
Ἰιονγονθηΐ : ἀάρμι οομαρὶϊ Πουγούθ ἰδηίτν ἀΠΠ6ϑί αὖ ΤΘρτ]αν απ διιοΐοι δι βου, τς οἰΐαμ 2 ς 
πιιρίϊα5 οἱ Ῥουμἰβϑαβ οἱ [δὶ 1 Βειιθάϊοιίομθ πομποναίαβ ἔιι|5588. ἜΧρ 6588 ἀϊοαΐ. Θποα ἬΗΣ Ιοθο ἐὸν ὮΝ 

Οομ] οἴ βι15 οἰ Ἰοῖι » 1ᾷ ΤΗΠδιοηίο ἴἰὰ σγάνο νίδβιμ οϑί, τῷ Βαβι] τὴ ἀθβθγογο πο «ἀν. 

Οὐα 46 τὸ τπιῦ ον 5 τ 6} 1π|8 χα δι πηανο ᾿ἰσθας,, ΒΑΒ1ΠῚ δὲ Οοι] 6 Η5:} νοῦ τοίθγαηι. Βαβι 5 : 
πρῶτον μὲν εἰδέναι χρὴ, ὅτι ἐν τῇ Καινῇ Διαθήχῃ ταύτην τὴν διαφορὰν οὖχ ἔστι μαθεῖν. Μία γὰρ ἀπόφασις με. 593. 

. [Ὁ 5. 

κατὰ πάντων ἁμαρτημάτων χεῖται, τοῦ Κυρίου εἰπόντος ὅτι Ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς 

ἁμαρτίας. ἐτοῖν Χαὶ τοῦ Ἰωάννου βοῶντος, ὋὉ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 

μενεῖ ἐπ᾽ αὐτὸν, τῆς ἀπειθείας οὐκ ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ παραχοῦ τὴν ἀπειλὴν 
ἐχούσης. Ῥνίπιιπι ψιιδηι τιος 56 Ορογίοι., πάαπὸ ( ρϑοοαίοτηι ἡ αἰ 7ογοτιίίατη, ἴτι ποῦὸ 7 ἐδίαηιοπίο 

ΤΟΥ. 111. ε 



χνυι ΡΆΔΈΕΛΤΙΟ. 

ποσὶ τ ροΥ τὶ. ἔλα γαηιή τι Πα νδέμι ςϑτ θη α αὐνογδιις ἡιαὶλνοὶ ρμϑοσαία,, οἰπὶ ])οπιΐπτις αἴσαί : 

σοα».8.3η. Οἷα] ἴΔοἱς ρϑοσαίμ , 56 Ψ τι5 δϑί ρθοοδί!. . .ο- ἐΐθηιν οτιπι ]οατπδς οἰαηιοὶ : Οὐ πο οθοάϊι ΕἼ]ο, 

1μιά. 3.36. γρῃ νἹ θῖν νἰΐαμι, 564 ἵνα Π6ὶ τα η Ὁ ΒΡ ΘΙ Ρ5.Π|, Θογιπιαοῖα πο οὗ, ρϑοσαίοτιιπι ἐϊδογίηιθτι, 
(συ. ἴπ 56 οὗ ἰτατι5οΓοδσοτοπι ἰοοτίπι οοπιπιϊτπιαιοπὶ ργιϑθπίθ. (ουα θοἢβἴα5 : δίοίοα μϑοσαίοχιιι αἰιοἰοτὶ 

Ἐν ΠΟ ΒΕ ἀςϑογία ὡηιιαϊϊας., σαιειδητιο οἱ αἰα σθπα, ἡτιος Πογπιαπίϊιις ἠιαϑὶ αἴτιος, αἰιὶ εἰἴαπι τὶ οἰ ἀϊοτ 5 
Τὶ ἀὲ δ. 50 πῖο Βαρίϊϊο,., αὐἀάιιοῖς Ῥαίγες. Ἐσο δὰ ἴῃ τὸ οἵ ἃ ΤῊ]θημομτῖο., 4] ἰοίαιυ Ππὰπο τϑραΪΔη], 

Ἔπεπε Ρ᾿ ΘΧοθρεῖβ {ὙἸ}τι5. ῬΥΪΠλῖδ γ ΟΡ ΘΙ Πτι5., γ ΘΓ ᾺΠῚ , 58 ΠΟΙΆ] 18. ἃ0 ΤῊΪγδὴῚ (ἸοἸΓ , οἱ ἃ Ομ] 59, {αὶ ἴὰ 

ΕἾ ἰρβ8α ϑιοίσισμι αι! 4αη} γορουῖς, ἴοι ἀἰθβθητο. Ν αι θμΐμ ἴῃ ΒΑΚ} νου 5. αυμἀαιαμπι ὀχοὶς 
Ῥἰθπάϊιν ἀυθιΐγοι", πΘπι6 ἴῃ ᾿ἰβάθαι ΠΠπαππὶ ἀοριπα Βιοίοιιπι ᾿πγθπῖο. Ὗ' δ᾽ τπι ἰδίταν βοορίαιμι 58 π- 
οὐἰβδίμιὶ Ραινὶβ αἴαιιθ ρυοροβιίίπιμι βρθοίανὶ. Τπιουγοραῖτϑ5 [πονας Βα5}}1π5. ΦΟμΟ40 εἴπη 115 ἀρ θη- 
ἄπηι 51, πὶ σγανίογα ψιυϊάθιν ρβοοαία ἀδνϊαηΐ, 564 Ἰδνιονὰ ᾿πα Ἰβου] παῖ πὶ ΘΟ]  ππηΐ : πὶ 
Ἰηςευγορατοιὶ [ἃ γοβροπάθνο ἀδ]αϊς., αὐ ἃ 510] ἀπίθ ομλπΐα Ῥγοροπογεῖ , πὶ 1105 ΠΙΟΏΔ ΟΠ 05 ἃ 
Ῥτάνα {ΠΠπΔ σοπδιιδιϊπὸ ἀδίθυγογθῖ, ΝΊΜΙΙ ουρὸ ἃ] 60 μγ6} 1115. αἸοῖ ροίαϊς , οὐαὶ 1|ὰ Τ)οτηϊηὶ βθη- 
τοηίῖα., φαδ πα Ππππ ἴῃ ρϑοσαιῖβ ἀἰσουϊιηθη ΡΟΠΙΓ . τι πᾶ ΘΙ] Ἰ11}} ΔΡ ἰββι μὰ 511 δῖ 416 δοσοιηοα- 
τἰδβί τα δ ἃ πἰπ05 Ρ6ὶ [ουτοηἄοβ5. ΕΡρῸ 51 {15 6} 15. 4 θ 510] Βαβι τπι5 ΡΟ ροβαῖς, γατῖο πα θοαίαν., 

Ἐ1}}1} δϑὶ ἰὼ Πὰς τόραϊα,, πο] ἃτξ ἃ Ομ] οῆπῖο ἡπγὸ μοίαμθυϊ τθρυθ δ μάϊ,, ααὶ ἃ ΤΊΠΘμοπίὶο 
ΠΟΟΘββασο Θχοὶρὶ ἀθθαουῖι. θαι 15 ἀπαΐοιν., 4 αϑὶ ριον Ἰσβθῦ ποὴ ἀδίονο, {αὶ ᾿ρ5115 γεῦμα 

τηά αι ρανίθι ἀσοὶρουθηΐ.,, βοπίθῃιϊαιι βίαι (6 ἀἸβου αϊη 6 Ῥϑοοαίουιαμ αἸ5Θυ Εἰββίμθ Ἔχ ἢΠοανἹ, 
ασιν. σα Πθὸ δ ἀϊάϊε : ὅλως δὲ, εἰ ἐπιτρεπόμεθα λέγειν μικρὸν χαὶ μέγα ἁμάρτημα, ἀναντίῤῥητον ἔχει τὴν 

Ῥαρ.518.ο. ἀπόδειξιν, ἑκάστῳ μέγα εἶναι τὸ ἑκάστου χρατοῦν, χαὶ μικρὸν τοῦτο, οὗ ἕχαστος κρατεῖ... ... Δεῖ οὖν ἐπὶ 

παντὸς ἁμαρτάνοντος οἷονδήποτε ἁμάρτημα, φυλάσσειν τὸ χρίμα τοῦ Κυρίου εἰπόντος " ὅτι Ἂν ἁμάρτῃ εἰς 

σὲ ὃ ἀδελτός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου, εἴς. ζΐπο σεγνο., εἱ μαγντίπι εἴ τπα- 

δπῖιην ροϑοσαΐιηι αἰἴσεγθ ποῦὲς [ἰσοαΐ., εἶπ σοτιίγΓουθγδὶα τιϑβατγὶ τιοπ ροσίθοξ., ποσῃιιδ οι πια-- 

δπίωμ Θ5 56, Οἰεγτι5 ατίσητι δι) οῖτιι" ἀοπιϊτιῖο: {Πα Ὅότο ράγνιιπι,, οἰιὶ πιεῖ ἀοπιϊπιαξιιτ᾽. .. ο. 

Ομαργορίογ ἐρβα φιίοπιοιίην τι Οἱ πδοιι πηι τι6 σοπογὶς ρϑοσαίιιηη ααἀηιϊ{επίοτα σοσναπάμηι ὁδὶ ρτίδ- 
ΔΙαι11ι. α8. οορέτν, ])οπεϊτεϊ., φιιὶ ἀἰαῖξ : ϑι ῬΘοοδν θεῖς 1πὶ 18 ἔναίοι ἴατι5., νΔ 48, ΘΟΥΎῚΡΘ Θιλμ ἸΏΓΘΙ [8 δὲ ᾿ρϑῖιην 
2: 80 απ, οίο. Ῥυϊηλιν σαϊάθηι ἰἀ πη ιαλὴ εἰ ἀπ αββοι:, ᾿ΐα Ἰοαυιαίιι5 δϑί., δὲ ποΡὶς {σοὶ ρατνιίηι εἰ 

πιαϑπῖιτι αἴοθγα : 56 βίαϊτίι μάννα οἱ πασπᾶ ρδοοσαία τὸ ἰρβ8ἃ αἀἰβοου πὶ Ορουΐογα ἀρθυί οβϑίθμαϊι., 
οααπ ἰΐὰ ΒΟΥ 511 : δὲσ)θ οοπιίτονογοὶα ποϑαγὶ ποτὶ μοίοδῖ, μος οἰεΐιι6 πα βτειην 6556, Οἱ} 5 τισι 

δι γἱοί ται" ἀοηεϊπῖο ; ἐπι θθγο ραγύτιι, οτεὶ ἡτιϊςιι6 «ἰοπεϊπιαίτιτ᾽. ἙσοΘ δαῖτ ἘΠ} ἄπο Ῥδοοαίογιη 

δεπθνα Ῥδυβρίοιιβ ἀϊβίιποία. ΑἸϊα διο ἤο5 ἀοινῃῖο 5] οι ; 1115. ΠῸ5. «οι παπλῖ, πος δβί, 
1Π1ὰ πιαρημὰ δαθΐ, ἃἰϊὰ ραῦνα. πὸ αἰ πο  ἀἴτι5. δίϊαιν Πδος Ῥδοσαίογι ἀἸδιϊ ποῖ ἀρραγοῖ ὃχ Πῖ5 
«πὰ ΒΕ ηΐπνὺ γον ὶ5 ) Ομαρτορέοτ' ΕΥΘα φφιιθηιοιηῖη 6 δι τισι πες τι8 ΒΟπΟΤῚΣ ροοσαίτεηι απηιϊτι6γι- 

ἔθηι δογραπάιιι δ5ΐ ρτιβοθρέιιπι Π)οπεϊτιὶ : φιιΐ, εἴς. Νἄμν πος πιο ἀεὶ Ἰοχυϊίαν., ρεοςαία. ομι- 

ὩΪὰ πὰ Ὠ}115 δὲ 6] 5161}. Θ᾽ ΠΟΥ 5 6556. πο μαι, 564 τα] Ἐἰρ!1οἷβ.,. οἴτη νὸχ φμοιοιπιηιιο ΘΧ 88 
λα Εἰ ρ]οχ αι 4ἀπὶ δὲ ναυίπιμι βἰρηϊβοοι. Ῥυαοίουθα οι ΒΑΒΙΠ1π5 ἴζὰ Ἰοχιιαίτς δϑί., οἱ ρατσριπι οἱ 
τα 5 τειν. εἰἴσογ δ τιοδὶς ἰϊοθαΐ., ποι ῬΙΟΡΥὶΘ ἀπιθξζανι ἃπ 4}1ὰ Ῥδοοαΐα Ἰηᾶρ πᾶ ἐβϑεηΐ., ἃἸϊα Ῥαννὰ : 

564 ογθάτἀϊ ομνηΐα ρθοοαῖα ππᾶρπα αἰεὶ ρο586, κἱ βρθοίθίαν αὶ οἴδημα ϊεαν Πδὰβ - Ζαοα ποὴ πππρδ- 
ἀἴτ φαϊῃ πλα]τα 5ας ρασνα,, 5] οἵνπὶ σναν ουῖθιις σοι ρατδηίαν, Ποηΐαιιο οπιηΐα βίην! (μι ΒΘ] 
ἀνα μγθηία., ἥπι88 δ βΘηςθη τα. ρου ηθηΐ,, ἀὐ τον [Δ ο1]6 5οἾνῚ Ῥόϑβο ἃ θο, 4αὶ πηΐνοῦβα αἸοοῖ 

ΔΠΊτον. Ἰοσμαπιζαιχιινι διιῖβθθ ΒΑ ΠἸτιλὴ., δὶ αὐ δα Θρίβοοροβ,, ἃπξ δα α]ϊος Πποσνβ ρευβριοδοίονος υἱσ 
γῸ8 5. Ρ5155θῖ ; ΠΟ ΠΙΪΓῚΠΠ} Θ558.. 51 ΟἸΠΠῚ 510] 5ΘΥ 10 Θϑϑδί Οα] ΤΠ ΟΠΔΟΗΪ5., μος δϑξς ΟΠ ἸησΘητιῖ5 

80 5 ΡΠ 1οἾθτι8. ποι] Ἰθτ5., πιΐητι5 48 νου θουιιι ἀοἰδοῖα σιγᾶν ὶζ, πο 0 605 δα βα]ΐθην ρογάτι- 

οδνοῖ. Δὰ οδδίθγα βθυβάμι , 81 ῬΎΪτ5 ΠΟ ΠΙΙΘΙῸ [1 αυςοάδμι Ἰοοα,, πᾶ ΠΟΡΟΙΙ ΑΙ ψαϊα Οοπιθοῆβιο 
ΘΧΠΙιουα πα, ἴῃ ΠΟ 5. {Ππ|βίνανὶ. Οααμη απ. ἰδῖταν οι ἢ βῖτιβ οὐμμθ βαδπὶ Ορογᾶτη ἴῃ 60 
Ῥοϑαϊ, τι ἀοοοτοί Πθοα]ασαι ἀοοἰυ απ ἰαἰδη ε556.. 4 ἴῃ 58 πο  ἰϑϑιπητιν σψίγιν ΒΑΚ. Πτι 

σοπγθηΐνο ΠΟ. Ῥοϑββδὶ : [δι πθὴ ἁπποίανις ἀπιαϑὶ ρυρίουῖθηβ, Βδραίαγιηι βυϊϊιι α Βασ Π 56110 

ἀρουίο αἰἴουνθ. Οὐτι5 ἀν δαιπΘὩ 11 γὶβ αὐ παρ 5 Ἰῃ (6 ΠἸραίαν, αἰ εῖτπι5 γοροϊοπα γο5 δῖ. ΝΙ ΘπΉ ΠΪδ56 
ΘΥΡῸ ἡπναῖ., 58 115. 58 06 ἴΐὰ ϑουιρίπναμιν ἴῃ ἈΘΡᾺ]]15 οἰτανὶ , πὶ φαεράαμν δάνθυθῖα ρεθδηῖ ; {πα }1ὰ 

ἴμοβοπ, 38, σαης δριστιχῶς, δυσωπητικώτερον, καθολιχῶς οἴ 6] ιϑιοα] 4]ϊα., τι ἐπ Βα ρθυϊουῖ θτι8 ν᾽ θυ οαϊνὶς 



ΡΆΔΒΕΛΑΤΙΟ. ΠΧΥῚ 

Ἰίςοι. ἤος ἰρίθαν οαμν δια γον ἰδβοὺ (οι 6 βιπιβ., ἰζὰ βου ρβὶι : οὐ [σοι αεο ἰδεμισπιοίϊ ἀκ θοίο- Οὐον,. τ. 

σην ἀμοιοτὶ ρροργία, οἱ [ἰντοτσιιηι 6 Βαριίδηιο, ἱἰς ἰθηιοία, {τίν παεὶο σογιρειο αἰιάϊιι Π αϑίζίαπα. ον. 8. Ψ' 

Ἐρο φυϊάδπι δ᾽ αϑπιοά! ἀνθυθία ἴῃ γθ! 15. ΒΑ51}11 5ου ρ018 Ποῖ ἰΘρ ἴδ π16 ἔαίθου : 564 βίδιϊμι οὉ δ 
ταῖν ᾿ονθηι οατιβατι ΒΘρΪα5 ἴῃ ἀπ ἰταιι τὸν Οσδν ρΟ556 Π660. ϑΕἾγ8 Θηπι, ορουίθί, βίμμαηι Ῥαα]α- 
Τὰν σαν ΐανο ῬγῸ ναγῖο ἀἸοθηαϊ σΌπΘγΘ Οἱ (ἀπ χἴχτιπ νἸ 6.1 μοι ἄβθον 8, 51 Ἀθρα]ανιιμὶ 5.115 

ἃ ΓΙ Φουα βου ρίονιιι 51110 οχίρτια ἴῃ τὸ αἀἰδουθρθῖ. Οὐππ ἰρῖζαν 6) πβιηοα! ἀν θυ ᾽ Οὐ μι τι81}5 
ΠΘΖπ6 ἃ ογαίουίτ , ποήπ6 δα δρ᾿βιοίαγθιη , ποα6 δα ἀορηιαιίοιμι δε μα τι Ῥϑυτμθας,, δὰ δα ὶ- 
Ῥδνα ποὴ ροίαϊς,, πο ἀθθεῖς ΔΒ. 1.5.5 σαι ἀπὶ ςΟΠΟΙ ΟΠ Θίτ , ἃθΐ Θρ βίο αβ βου! θθγοῖ , ἃὰΐ 

Ἠδο ΕἸ σου τι ΘΥΤΟ 85 οομ πατεῖ : 5641 οἴμη νἾΝ᾽ 5. 118 δ] ΑἸ ππ βου μα] ῬΘητι5. ΔΗ  λλ ἢ ἂρ- 
Ῥα]ιββοὶ, ΠΡυόβάτι8 ἀϑοθίϊοοβ ἐοηἤοθυα βία ἰβδθί, ογα ΟΠ Θὴι 5181} δ τα} Π αΐθν δου 7, ατιο- 
ΤΙχΩῚ οατιβᾶ 50.106 θα, ἀοςοτη ΠΟ ἅν πθοθββα Πα θιῖ. Οἴιαγα στὰ Βα] θη 1 δάνθυθῖα δὰ ἐανία 
Βιοιηἰμτι 1 51} ]1οἴ τι ἱπρΘ πᾶ σον μα ΡΠ] πι γαΐθυα σου πουθί, 115 5101 αἰδη τι 6558 

ον" ἴε., ταὶ δουιιμι Δ Π105 μα 15 ἂς πᾶ ]5. Θχοϊίατοῖ, 56ᾳᾷ δ ὀπηπθιῖ ἀπθιταιοη θη (ο]]θιάαμι 

ἄπο Ῥυφίονθα σοηβι ἀθυανὶ γοΐο. Ῥυϊμμτιην , απ ττ]τα 1θΑ5} 118 η} 5111 τηομ! πο ηία οἵ οθνία οἱ ᾿πάτι- [όβο α. (2, 
Βϊταία ἴῃ ορα]15. ὀχϑίανθ, αὶ Ὁ οχίβααμι [ἢ τιπμὰ τ (ἰββι μ}ΠΠππἀ!π θην Θὰ5. βιιβρθοίαϑ Πα ΡΟ 
το στ ΠΟΙ 5[Ὁ, οὕππ τα 110 ροβία δῖ, αὖ ΡΠ ασίτιτν βι Πὰν 40 τιμἶτι5. ἀἸββι πη" Ππάῖπθ., θα π16 [6- 
Υἰβδίθα, ροτίον Πα Ἰσθῖν, ΑἸ θυιιηι, 6} 18 σΘ πθυῖβ δά νου θῖα ποὴ ἰΐὰ {πΟΖυιθμ ἴὰ 6556 7 τιῖ ῬΥΟρίογθα 
Βιβρί οἷο ἰϊαιια Βα θουῚ Ἱ πιθυϊίο ροβϑιῖ. (ὐσπ δαὶ ἴπ αὐγίβιιο ΤΠ ρα} 15 ΠΟπ Δ  Ππ15., ΟΡ ΠΟΥ, 
4αυϊηἀδοῖθβ ἈΠ Πδαπίτιν., πθηλο ουὶς, Ὁ]. 51 ρου ῖ5 Ῥγο ἰχ ἰαΐθιη οοηβιθγοί., ρατιοὰ Θὰ 6556. ΠῸΠ 

σοηβθαΐ. ΘΟ] θοίαν οἶα τιπὸ γουθο. Οἰδὶ 9 αὐ τοχ νἱαἴλητι5., 51ΠΠ1 50} 1π|5 γαῖϊο Πα θυ θίτν , αχν. 
ἰαπθη θρα!αθ. {ὐΠ]] Βαβι] ο ορουνίονοι , ἐπὰν Ῥᾶγνα ἰἸΖιια ἴῃ τιμᾶ τὰ αἸϑουθραῃ τα μγαΐ πο ἰὴ 

φατου 5 ΘΟ μβθηβιοη θά θυ ἄθθοαϊ. Ντιης δὐιίθιη σα Ργθίου τπασηδηι 1{Π8 ΠῚ 51}}1 ἴῃ δ 6.15 οθη- 
ΒΘ ῃ5Ι ΟΠ 6 μὴ ϑαρροίαπί πλέα ἀἸϊὰ ἀγριιμηθηΐα., Ῥανίι 6 ται ]ο 6, ῬΑΓ 1. 6 γΘίθυ 1} 5ΟΓΙΡΓΟΥΊΙΗῚ 
ἀποιουϊζαίο ροίιτα, 6 {αι θιι5. πο Οθσοιιν οκίθ πα ϊτιν Βαβι ῖτινι ΠΤ ορτι]ασιι ΘΓ. ῬΑΓΘΠΊΘ] 6586, Γοϑο πα. 30. 
πϑιλΐμὶ αἰ} οατιδα 6556 ροίοϑυ, ον" ᾿ὦ Ορτῖβ ἃἰτουὶ δἀξουιθας. Τὺχ 4αΉ] 115 Ομ 015 116} Πρ ιὸ Ἰϊοοῖ, ὍΣΣ 
᾿Ἀσχητιχὸν, {πο γοοαηΐ,, δα Βαβι αν τούτη ρδυτηθνο, πο οϑί, Π|Π06 1105 ἀθ δπάϊοϊο Ποὶ οἱ ἀο 

ΕἸάς,, ΜΙονα Πα οὲ Ἀθραϊαβ απ Ὀγθνίουθβ {πάι ἰοπρίονοβ. Ἐπ ἀυαηο ἀγρυμθηΐα γηθ]ία.. αι 
᾿οϑίνδ ΒΘ πίθη {185 ἀν ϑυβανὶ ν᾽ ἀθαπίιν", ΟΠ Πρ ν6 5616] ορὶ, Ρυορόπαμ οἵ αἰ πιά, αποα οἱ ἰρϑύιιη 

ἀυοάτιθ πμουθητὶ Ρ] αν νητι ἀίαιι6 ΤΌ ον 5 μά θοῦ 4}0 ΔΙ᾿ ιιῆθιι5. ον] μοβϑίε, Εονίαββο ἔσίταν 41- 
οϑῦ αἰ᾿αυΐ5., Βαβι παμι,, ἀποίονο αυθρουῦῖο Ναχίαιισοιο, σΥμλπαβῖα οὐ ἙπΟμϑιθυῖα. ἴῃ ΠΕ] 115 Δ ηᾶ- ΟΥ.50. γ18, 
οἰιογοία μα ιανοπῖ, Θχϑίσιιθηα οαγαβ56 ; ΟΡ ἰἄαιιο ἀἰοὶ πα }10 πιοάο ρόβ86 Ἀδρτ!αντι διιοίου δ, 558: ὅε859: 

ἵν φαῖθιι5 ἔΠΠυι νιν θαι ᾿πϑιϊεαίααπ τπαχῖνηο νἹταροναίαιν". ΤΠ αίθυον Φα θην ἴ(ἰ ἀνα θα ζιιμη, πγπι]}-- 
ταϊη ναΐθιθ, δὶ ̓ πδρα]ασιι βου ρίου Οἤν ἢ 65 ΟΠ ΏΪΠ0 ΔΠΔΟ ον ίαβ τθρι  μθη θη ο5 ἐθηβιδβοῖ : 564 

ΠΟῊ ἰζα 6588, χ ᾿ρ585 Ἀδρα 5. ἐϊἰδοϊμναβ. Οὐαὶ δαϊμῃν δυιοίον ἀἰχιθβθὶ νχ ἴῃ ΒΟ ππἀϊη6 γΈΡΟΥΙῚ Κορ 7. πνοξ. 

ἀυθηι αι , πὶ σον ρα αν, ΟἍ ΠῚ ΘΙ 5, αἱ οογυϊραΐ, ᾿α βονίρϑῖι: ὃν ἐπὶ τῆς μονώσεως εὑρεῖν 
ἄπορον. μιὴ προενωθέντα χατὰ τὸν βίον, ὥστε συμαίνειν αὐτῷ τὸ εἰρημένον ἐκεῖνο, Οὐαὶ τῷ ἑνὶ, ὅτι ἐὰν 
πέσῃ, οὖχ ἔστιν ὃ ἐγείρων αὐτόν. 7 αἴδηι αἀπίοην ἴ φιιὶ υἱάοίίοοι οοντίβαίμσ, 1 ἔτι σοἰἐειεἰϊτι6 τ ορογῖγΘ 

εἰἰ {εἰ} πυιίην 658, τοδὶ ρεῖτι5. ἐπὶ υἱέα ςοοίοίαίθη» Κμεγὶΐ ααγιιποίτις. Οματθ ἀοοίϊξ οἱ χιιοί εἰϊοίτιηι 

65 : α πιηὶ., απιῖα 8ἱ ἐθοι ἀθυῖς., ποῖ δϑὲ αὶ οὐῖραὶ θαι. Ἐχ 4αϊδιι5. Ῥδυβριοθιτιμ 68 5 ΠΟῺς ΟΠ}- Κι εἰς 
Π65 ΔΠΔΟΠονοίαϑ α Πθσα!ανιτη ϑποίον νἱτπρουαίο5 6556, 866 Θ05 τ|Π08.5 4 ΠΟῚ Ῥ.1115 5686 δά νἱν- 1: 

ταΐθιν ἴῃ 50 Ἀ]1εἴο. Θχθυουιϑβθης, Οὐοά ἰρίιαν αἷς Ονθρουῖαβ Ναφίαηζθηιιβ, Βαβι! πιη ἀπιδοεία πὶ 616- 
ται σι Ὑπνπαϑῖα Ἀπδο που δίαντιμι οατιδᾶ σΟΠΒ(ΓΧΊ556.. (4 πα}}0 το ο οὐμ ΤᾺΘΡ}15 ρα παῖ, οὐ] 
ἴῃ ἰρδὶ5 δἰϊαιιο ἀπδσμουθίδυτι πη σθητι8. πα ΠΙ δδίθ σοι ρυ Βοίαν. Νπιπο δυιίθεη οατιβαμι,, εὐπ" Πὰ- 
51Πππ|8 605.) 4 Ῥυϊγαίατη νἱΐαιη αἴτια 5ο Ἰτανίατι ἀρθιῈ δίας αἰββθηΐ, ῬΥ 18. ἰς ΒΟ ἀ} 110 ΔΙ 0 
οχθυοονὶ νιοὶ, ἰηνθηΐνο αἰ Βις1]6 ποι οϑέ. Πα δπΐπὶ οοπεϊπρὶς , πὖ δὲ 415 1 βο πη Ρθοςοι, 

ΤΏ ΘΙΝ 588. ῬΟϑ511., ααΐ 56... ατιΐ ΔἸϊο5 ΟΡ βία ῖ]6 Τοΐπη ἃ ργθροϑίίο οἰϊμι γθάἀαγραοϑ [|556 ; αίαιιο 

Ἰιος Ῥδοίο., πιὸ πὸ ἀμιρτι5 (16 φαϊαιιατη αἀτηϊίαϊ, ἃ 5ιια ᾿ρβίτι5. οοπβοϊθηίία δ μμοηθίαν : οοη- 
ἀνὰ, ἤθυὶ ἔχοι! ροίοϑε, ταῦ 51 {15 Ἰμε1ο ἴῃ 50] ἰο ποὴ νἱχουῖξ,, οϊαιη ἄππὴν δ Γαν ἰδβίμη8 Ροοοδί,, 
Ὁ) ἱπηρδυι ἴδ ἰαμπθη ῬΘοσαγο 86 ποϑοϊαί. Πῶς απίοπι ποϑῖγα «ἀἰθο]αναῖο ᾿ρϑῖπ5 Οσθβθον Ναζίδη- Ἶ 
26 ηὶ γι }}5. ππαχίμθ δου βυπιαίαγ. [{ὰ δηΐτὰ βου] : τοῦ τοίνυν ἐρημικοῦ βίου χαὶ τοῦ μιγάδος ἘΠΕ ῸΣ 

΄. 

Ε, 



ΓΕΧΥΠῚ ΡΆΓΤΕΛΤΙΟ.: 

μαχομένων πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ πολλὰ, χαὶ διισταμένων... ... καὶ τούτους ἄριστα χατήλλαξεν ἀλλήλοις 

χαὶ συνεχέρασεν " ἀσχητήρια καὶ μοναστήρια δειμάμενος μὲν, οὐ πόῤῥω δὲ τῶν χοινωνιχῶν χαὶ μιγάξων, 

οὐδὲ ὥσπερ τειχίῳ τινὶ μέσῳ ταῦτα διχδάλλων, καὶ ἀπ᾽ ἀλλήλων χωρίσας, ἀλλὰ πλησίον συνάψας χαὶ 

διαζεύξας, εἴς, ταν ἰρίξιιτ οοἰϊαλία υἷα, οἰ ἐα., τί Ξοοἰοίαίο δαϊάθι. τε ρἐεισίπητετ ἱταί6ν 56 εἰσ οὶ- 

ἀθγοπί, πὸ ριισηαγοπί. ον ὁ ἴρδας ἰαπιοτι ρῥγθοίαγδ ἱμΐογ 56 γθοοποϊἑίανῖ!, αὸ ρογηιϊϑοιῖι,, ριοίαι ς 
γεν Γι}. ο.) Πεαδῖα οἰ πιοτιαϑίογία 65 Γιι615, τιθτὲὶ ἰαηιθ πὶ ἰοτισὸ ἱπίογναῖϊο αἷν τὶς, ἡιιὶ ἐπι σοἰαἰτιῖο 
αἱνη, τϑηϊοία, πθὸ ὐδἰιε πλιγῸ “πη ορίατι ἐπίθ᾽) 6οῖο δα εἰὐξιϊπσιιθτι5 αἰφηε α 56 ἱπινίοοτη δΘραΓατιδ., 

φογιίνι ρΡορὸ σοπ ιπροπς. ἀΟ εἰϊγὶπιοτι5γ οτος. Ττοιἴμ [0116 οὐΐαιιο οοη σους Πἰοοὶ,, [Βα β 1] Πππὶ 6}115- 

1061] πιο ϑίουϊα ο0 Ομ 5.110 ᾿ἴα αἸΒΡΟΒι 1556.» τὶ {πὶ Δ ΔοΠ ον δίαγ μι ν᾿ν θη αὶ γαιοπθηι ἀμ] οιὶ 
οπρογθηΐ, Ῥεῖτι5 ἴῃ. αἰΐχιιο 50 α]Ἰεἶἰο νἰοῖηο ἃ Ρἱοίαΐοιν Θχθυοθυθηίαν, Εἰ5] ααίθηι [5.115 αιιοι- 

«απ ἀπμδο]ογοίατιιηι βομτι5 [απ α]γαΐ, ἰἀχ ἴῃ 51115 ΤᾺ Θρα 15 πππϊ ν ουθθ ἴῃ Δηδο]ογοίαβ ἰαμ γο]ιο- 
τὰ θητου ἰμν πὶ ρούαϊτ, 4αογι 501 }Π1σοὲ Ῥὰν 5. πα ΧΊΠ]ὰ 5126 ριον τα 1ΠΠΔ Θχουοἰζαιοπο 14 νἱΐδ σΘΠι5 
εἰίρονοι. Ἐπ τ 415 [ον Πᾶς οἴλλλ 5 ΡΟ ΙΟΥ ] 115. Ῥαιρ Παγο ἀΡ  Ι Πϑίπαν". τπόπονο Π1Π6ῖ. 1) ΑΒ, πα δὲ 

ΟὐομϑυϊαιἸοπταιλ Π] Ομ ἀ5 [10 111} ΔΙΙΟΙΟΥ ΘΙ} 11} 60 ΠΑ ΧΊΙ6 ἸΠὲΟ 1 56 αἸβϑίάογο, ψαοα Πτῖς ἀπδο!ονὸ - 

τανιιμ ΠΕ {πτιι βΘη δυνατὴν ρυ θα δέν, 1Π1 Ἰάθην σϑηθναςπ ᾿μῃριΟθανοίαν. ΜΙαρτι5 απαίθιι 116 
ἀπιχ ἂς πὰρ ἰδίου πο δοπόνι Βομθ Ἰοίαβ ἀρριΌΡαθραΐ αιιοαιι6 ἀπδο μου οία5. 605, 41] οὐ απ ἴῃ 

50} 110 νἱχιϑϑδοιξ,, τα ἀδηλιιηὴ νἸΐδιν 50}1{ἀγ]8}}} ἀρ . 6 βίαι πουθηί, 51. Θηΐμηι οαρὶίο ρυῖηο Ἀορα] 
8118 50.101 : ἡ]οπαοὴ ογιίηι {ιιαξμου 6556 ΒΘΤΙΘΥΩ τπατι [Θ δ τιτη 651... δοοιιπάπιηι βόπι5 65: απα- 

οἰιογοίαγιιηι., ἴα δεῖ, ΘΓΘπιϊασιίηι; Πογιίηι {τὶ ποῦ ΘΟτινοΓδιοτιὶς ζΌΓΡΟΓΘ πονίτἴο., σθ πιοπε- 

δἰθεϊδ ρῥγοναίουο εἰἰμιισπα., εἰϊἀϊοογιιη οοπίγα αἰανοίϊαμν πα ςολιιην δοϊαιο 7χπὶ ἀοοίΐ μιι- 

ὅπ, οἱο. 

1ΧΎῚ- δ. ΧΙ. Ῥανς Ξοριΐηια, θα ψιια σορποσοὶ ροίονῖ!, (πε {π{τοτιο 5. πιοπιαδίίοας Ἐπιδίαι]ίο δοναςίοπιο 

γι νεὶ ἄονογο. 

44. Ἰ)οοιϊβϑίμλιβ νἰν Ομ] 6 [5115 50 ρ6. 4αϊίθηι οἱ οο πἀθαίον ἀἸοὶς Βαβι! αν (οῃϑεϊ απο τι 
"ΟΠ β Ἰοα ναι} Διο Οὐ} 6586 : 564] ἡιιαϑὶ οἱ 88 {15 [αἰββοί, 5] ϑδ ιν βοη θη ἰλ ἀθοϊαναββοί., Ὡτι5- 
ἀπιαμι Πὰν 115 ἀνρια μη 15 σοι ριΌθανἰ.. ΝΌαιΘ ἰδιηθὴ Ὑ ναμ}} Θυ α {1551 μια α}}1π15 Πρ Πρθα- 

αἰῶ ἀσουιβαίαιι ν ]λην. ΝΟ ΘΗ} 5 4ὶ ρυδίαι αιοα ροίοβί, φαοὰ αυαάαμι πο ῬΟϑϑιῖ , ΓΘΡυὸ- 

Ἰιομοπάιι5 6ϑι. Ῥαΐο ἁπίοιη πθάτι6 α Οομ θ ἢ 510, πθάπι ἃ Φιοάιαηι ἢ} πη ἀντ πθ αι ἢτ-- 
Ψ 111} ΔΙ υ.Ὶ ρΌ5856.. 4πὸ πο ἄἶοο οοηβίοι., 56 ψϑυιβιμλ}} 6. ἢας, Βαβι τιν Ραγομίθιη. ᾿δρ᾿τλπλτιτ 
6586 πη ηαϑιϊοαναν Οοπβεϊατοπιιν. Γπἀ6 θα μ}., 4 118550.. Θ᾽ αβο] ἀὐσαμπηθπία ροίογθηίαν 9 Π 

νοίθυαιη ΒΟΥ Ρζουιιι ἰΘβ.Ἱγ ΘΟ. 115 7 ϑ'ο (οϑι᾿ϊοηϊα Ομ Πα απ185 ΡΥ ΟΡ ΕῚ ροίἸββθηΐ, τη θῖριια δια, 
πΘς τ] }5 ὃΧ 50 Οηβε τα το 65 δ αϊΠοαπς.. ἀπαλὰ ΤΠ Θρα]αβ. 1ὺ νατοπο ἢ 564 οἷ, 480... μι - 

θεῇἤϑιιβ ρουβια ον ροιἶθϑοῖ σΟμβθη ἀ Πθιιτ 6586 ΤΆ ΓΙΟΙΪ, Δ βου 101 Βά5}}10 πᾶσπο ΟΟπβιϊαςἰο6 5 
Τιος. ας ἦο. ΠΙΟΠἀϑ(10 5.5 4185 δἱ πα} } 15 δου Ἰρίου ἀμᾺ  τιτ5 σου το {γα} 7 οαηι 1Ρ58 Δ} ἀἸοανὶ θα5}} 10 Π Θριι]α5 
Τιοᾳ. οοπι- ΠΟΙ ΘΥΙ, 4πιὰ5 οἱ ἰαπιθη ἀητιπὶ πλα} 1 ατιοῖου 5. ἀἸβου 15 γ θυ} 15. αὐ θιΘθαπὶ,, Βαμα, δ5- 
ὅ6πὶ πὰπιν, βἸ Δ) 15.9 ΠΗρογαίον δ πδιϊπϊαῃτι5., ῬΠοίΐπι5. Ἐὶ 56110 Ὁ 56 αι σοπγθηϊθητία ᾿μνϑηὶνὶ ροίοϑί, τὶ 

Δ 1}1ὰ οὶ 7 Π0 ποθὴ 5015. δὲ ἀἴοθιο, μα}] αι 6556. ἴῃ 5{Π|10 σομ ΘηἸθμ ἰαμ.,. ἐπι αἰβουθραητία 

τιᾶχίτηα 511. Ὁ παι {ἀπ ἁπιΐοιη Ομ] 5115. μ11}}18 ἀν 6 ἢ 115. 5181) 56 Π θη ἴα} οΟΠΠυμλαν 

ταμῖθὰ πῸ1. (ΘΙ 1Ὸ Γχούα ιν ρατο., αἰ πιομαϑεϊοαβ ΟΟὨδΕἰ{ππι᾿οῃ 65. Πθαβ1Π1Ὸ Ἰ]ττουῖτ. τιν δηΐμι 56- 

1.16] ἴῃ ἀπιμτιη ᾿μ πχ᾽ϑϑδί βυιι μι, Π Θρα5. ᾿π Πρ 85. 6586.7 Φπάτιαι θα 51} 1π|5 ἀιιοίου ἀϊοουδέιι, 
ΠΟΠΒΟΩ 6 η5 [αἰ ώ ταἰ 5.10] ατ15 ΤΠ ρα] 15., οἱ δα θην τη οηαϑίϊοα5. ΟΟΠϑΕ ΓΟ η65. ἄανοῖ. ἘΠ γοιὸ ἴοι 
τοδιϊπιοπΐα νϑίθυιαμι , {αὶ ἀμΙΡ}1 οα]πι5άαι (ρου }8 ἀβοθιϊοὶ 5451} ἀπ διιοίουθιὴ ππδ ἢ Ἰ[οδίο [οι 
Ἰλοραϊαβ αἰχαο (ηϑιϊταςἰοθα. οἱ ϑα] δά αὶ ΠΟῊ βἰμπιηῖ. Ήλης δπίθη (οι } 06 511 Ορ᾽ μἸ ΟΠ ΘΙ 

ΠΘηιΟ 5 4ο( βοίδμι , ΔΙ ΡΙΟΧ 5. ὁδὶ. ΝΠ ααϊάθην. ποθὴ ἰϑηοίιηι Θϑί.. νἀ θυ} ϑοια]ιθίιιν Αβορίϊοα 

Θυνηἶὰ ὁ ΒΑ ΠἸἀπουιι βου ρίουιιηι οα τα] 0 ῬΓΟΥΒῚ15 5115 {{|1556 : 561 ποθι ἑπθι πονὶ, ἀπ], σοιθο- 
Πἰ51} ὀχθιηρ]ο, ΠΕ δρα!ας ᾿π ΒΡ αΥ 5 ροὴ ονοῖ, Ομ δΕἸ{πππ]ο 65. νΘΙῸ ῬγῸ θΆ5}}11 σθη απὸ [δία Πα] ογοι. 

Λάνουϑα ἰρίταν βοηιοητῖα οὐππῖηο ψιοῖς, δουῖι, 4] τῷ Πρ 45. τα οἱ πιο αδιϊοὰ5 {ποι οι- 



ΡΑΔΕΛΤΙΟ. ΕΧῚΝ 

δυϊτατοη 65 [βαβ.}1ο αι βου θιιαί. Προ ααίθαι 81 115 {πιὰ ροϑαὶ ΡΥ ποΙρ 5 βίαγο νοΐο, πἰ ἃ Οομιθροίσίο, 
ἴα ἃ οαἰονῖὶθ πο 4τπ|6 ἀἰβϑθθίίγα σοροῦ : 864 δῖ. ἰαμηθῃ,, αὐ 81 ΤΘΟΟΠΟΙ Δ] 16. Ὁπ ]π8 1} 
οὐ (οι ΒΟ 510 ἀπο] ΠΠπλτιι 51Ε, τθοοποὶ Ἰαΐιιν τ6 τὶ (ΔἸ Πα οὐτν οί υ 5. 5ΡουθιΝ ; πιο ο 

ὁορ ταν τ π8 Δ} ἰρ515 1π τὸ ἰϑνὶ ἀἰββθπεῖγο. ΜΊΠΙ θαΐμπ οὐ 115 ον ϑαϊς., φαϊ ἀααϊ ἴῃ Αβοθιϊοῖβ 
Ἰῃβῖσπθ οϑὲ οἵ Ἔχιμλῖταμι, οαλπδ ἰὦ δα 5: ΠΠατὴ τπᾶρ ατῃ ῬΘΥΓΠ 6.6 : 5015 Ὑ61Ὸ ΠΟ παϑι10α58 (Ομη811 - 
{αιϊοπ 5 6} 115. 6556 ΠΘΡῸ , 4188 ςατἴθ , 51 σαι ΤᾺ Θσ} 15 ΘΟ ρΡάΓΘ Πα 5. Π1}}}} παρ αὶ αὐαῦ Θχ μ}}} οομ- 
Ῥ]θοῦ ν  ἀο!απιαν. Ναιη ας πιοπαὶ, ΟΟμβε το! 65 το μαϑίϊοῦθ Ἀπ Ζιατη ἔου [558 ΠΟΘ άῈ16 ἀρια δηι- [68. αν ήο, 

4105, ΠΟ 416 ἀρ γθοθηςιουο5 οἰϊαπίαιν, απ ἰάτηθὴ Π Θρ ]5 58ρ6 οἰζανῚ] σοηϑίοι : αιοα 1ηα οἷο οϑι 
Ἰλθριι]αϑ 5θη ρου πα χίμιο ἴῃ ῬγΘίϊο [{ι|556., ΟΟπϑε1τππτοπθ5. ποῖ ἰίθην. αν 8 ποὴ 8815 4160 Οομι- 
Ἰνο ἰβιαπι πλἱγαν, {αϊ οαπὶ Αἰ {πο γϑίθγιιμ αὶ γθοθητουιαμ (οβεπποη αι δ πιοπαϑίϊοα5 ΟΟηι1- 
{τοι 65 σοι θη δ πη 1ὰ5 αἰδυνα «ἰο]ειἰββοῖ., βατὶδ 510] 6556 οὐ 1, 51 ᾿ρ86. δὰ8 πῆρθηβο ἰδπάαγοί. 

(ὐαυιβαιν ααίθ , οἰαν τη Ομ αϑίὶοαγιαπι ΟΟπδεαἰοπιιιν Ἐπιβία ται ϑο θαβίθπιμε ἀποίουοηι [λοίδιη , 

νἱάθης,, ορίπου, ομλπο5. ὕτμν Θηΐπ ῬΥΪα5. ῬΓῸ οουίο οἱ Ἔχρίογαῖο βίαι αθυΐμι πη παϑίϊοαβ (Ομ δεία- Γεθ. π. 8. 
τἰοπο5 οἱ Ἀθρι]αβ τὰηὶ οἱ οἰ ἄθιν βουϊρίοει {ὐἰθιὰὶ ποι ΡΟ556., δοάθηιηιιθ ἰοοῸ ἢϊνιαυῖηι θα 51} τι} ἄς 
Ῥαν θη θη 6586. ΠΘρυ ανιατ. , ΘΟΠΒΘ Θἢ5. Οϑῇ 5 51 ὨΙΘοια ΘΟΏΒΘΏΕΙΝΘ γ 6] Ἰηῖ 5 τιῦ αἰϊσαθιι Οοηβεία- 
τἰομτιν Δαοίο ἢ, {1 [θα 5}}1π|5 ποι 511, Ζιιδογᾶμ. Οτι15 ἀπ 5, Πι1050.5. ΘαγΊα}} ἁπιοίοιν" γ 61 15 ηὶπ 

᾿ππ5 ἀἰοὶ ροίθϑί, φααιη Εἰ βίαι ἰὰ5 56 αβίθ πτι5.» 4υ1 5 αὶ δδὲ ἀραὶ ϑοζοπιθητιμ., ἢ για ἀϑοθιϊ- 80. 11». 3, 
ὅπ, 41 ΒΑ511 Οαρραάοςῖς ποιμΐμθ ᾿πϑουιρίι5. ογαΐ., ΘΠ 556 ἃ ααϊθιιβάδμι ὀγθάθθαῖαν 9 Ναιὰ “" 11: 

Ἰίοογα ποθὶβ ποι υ  ἰ Γταμλταν, νϑίθυιαμι (θϑι πο μϊα,, ἶδὶ δουίιι [5115 Πα π4}6 τα Πδδῖο Ῥγοραν: 

Ῥοβϑῖξ, Ῥιὸ [515 μάθονο. Οὐιπι οὐσο 5 αὖ Βοζοι θπιι5 τϑίου τ, οββθηΐ Ζα] ΠΠΡγια ιιθμ θιι ἀϑοθίὶ- 

Θαμ 7, 4| Β51}}1 ποιθι ργα ον αῖ,, ἃ0 ἘΠ αϑίδι ο ΒΟ θαβίθμο οηβουὶρίτι {1556 ΠΡ παν θηΐ : 
Βοααἰψπιι, 81 {5 Π|Πγον δἰ. ἴῃ Αβοοιϊοῖς., αὶ θαβ1}10 (ὐἸ]αϊ πο ροβϑὶς., θα Εἰπιδίαι ἶο ἀἀβου οὶ 

ὁΡουίονο. ΟἸ βοιγιι ααΐθ ΠΟ δϑί ν ἰαϊθι 6556 (οπϑεὐ᾿οθτινα ἢ υτιτη. ΝΆΤη., αἴ 588 06 Εἰχὶ 5, τχναι, 
ποι ἰάθαν ἀποῖον οδὶ Οοπϑυϊταιοητιι,, 4αὶ Θρα!ανιηι. Οὐχπὶ ρίζαν θαβ.}1πι5. Τὰ Θρτ]άγιαμι ἁπιοίον εἰ τὰ 31; 
510, 'ρβὲ Οομδιϊτατἰομτιηι ἁτιοίοι: 6556 ποθὴ ροίοϑί. Τ οἸ]ααιιη οϑί ἰσίταν αὐ Οοπβεϊεαιίομιμνι ΠΠΡυαιη 

ἀπΐ δ Επδιαι ἴα ρϑυτῖπθιο ἀϊοαμιδ5., ἀπ: δαὶ Ἰποοδαϊίαμι διιοίονθην. ϑ6] πθιηο Πιδοίθμ 8, 
«πο« βοΐδηη , ΠΘΖιι6. πο παϑίϊοα5 (οπϑυ {10.68.7 ΠΘ 116 τ} 11} Π] Ιλ Αϑοθιϊοουιι) Ραγίθμ ἰποο- 
σαῖίο ἀποιουὶ (υἱεῖς. (θη 65 δπΐμι, ἀποιουϊαίθηι ϑοζομιθηὶ βαααεϊ, Αϑοθεϊοα 5θιηροι ἃ 451} 10 
αἰὐἰβονίρβονο, ἀπὶ Επιβίδιμϊο. Ἐπ φαϊάθιν δεϊαμ δὶ θυ ιν {1 χλἸγ 66 «55: ἀθαμΐ ᾿ηον 568 ἐἰ6 Αβοθιϊοῖβ., 
ἴῃ 60 (Δι θ ἢ ΟΠ 65 ΡΥΌΓϑ115 ἰπίου 56 Θοπ ηϊιηΐ, Φιο Θουια ἀπ θαβ᾽ Π ταπ ἁποίονθι [αοϊδηΐ,, 
ἀπ| Επιδίαι μΐπαι ; ἰΐα παΐ 51 4ιιῖβ φαϊά Ἰθα51}}10 διιδία!ι:, 14 Επβίαιῃἶο Ἰαρρ τι 511. Ὁ οα 5] ἴῃ πὰ - 

εἶ θτ15 Ἔββομὶ ἀἸΊΖια ἀ}1ὰ Ἐπιβίαι 11 οραγα,, [ον 5515 6 5011 δια τα άϊπ 8 οβίθ μι μοϑϑθί Ἰ Ομ δϑ {105 
(ὐπδεϊαὐϊομδ5 δ θῖιμῖ ρου πον : 5641 οὐχ θα} {ἃ σ᾽ αΐ, τος ἀν θη τους ΘΘΠΘΙΘ τ ΠΟ ῬΟΒ5- 
51π|1115. Αἰα ποθ αἰϊα Δα] θ ν ἸΠἰοθῖ πο μι μ οὐ 5 Ῥομ θυ 18., ἀππὶ τηομηθπίϊ. ὕσππη Θηΐμ οοηδβίοί τη - 

ἴθι" ΟΙὮ 65 ᾿Αβοθίϊοα,, βῖνε ᾿Αβοθιϊοουιινι ραγίοϑ., ἀπ [ΡλΑ51ΠΠ1 6556 .5 ἅτιῖ Ἐπιβία  Π}}, 81. ῬυΌΡαν Οὐ Ἰπητι5 

Ἰοηδϑεϊςα5 (οηϑεϊτα! Ἰοπ 65 Βαβι παι ἀποίογοιι ποι Πα ον 6, Θὰ5 βίαι ϊο {πο 485 6586 5111} 

ῬΑ ἰμτι5, 
45. Ῥτοθανο δίοιη Οοπβιϊ ας οπθ5 ᾿πομαϑίϊοας Επδίαιῖο ϑοθαβίθηο δα] Ἰσαν} ορουίαυο,, οϑί 

ῬιΟΡυΐο δοίπιπι ἀροιο. Νά οπιπἶα ἀνραπηθ μα (|| }1|5. τιϑὶ ΒΕΠ.}115., ῬΑ ΙΝ 7 τι Οϑίθ πα ου Θλλ115 Ἐ6- Τρρ, ἡ, 3ή. 

Ῥα]αναθ βου ριον θην Δ] πηι 6586 ἃ 60, 4 πιομαϑίϊοαθ. ΟΟμϑεϊ τόμ θ5. Θά ας, Ῥανίϊι , αἰ Ρ]α- ἘΠ ΡΌΠ’ 

τι (ἀΘΘΥΘΙλτι5., «(αν πα1}10 πιοο ρο556., 4αΐη Βαβι πι8 Ῥάγθηβ 80 ἸθρΊ(Πγτ5. ΠΟΘ] υτμμ}}. 7 Τίδοπι 39. 
51 4αϊα Ῥγοίθθιι,, ρυοθαπί φιοάαο ποοοϑϑαγία σαδίίαμι σοπϑοαατοπθ , ᾿δπιβίαι τιν ΒΘ αβί θα τ1} δυδεαὶ 
(οπδιϊατἰοπτιμν τη οπμαδιϊοα για αιιοίονθιι 6556. θη μη 51 γθυθιη δϑὲ 1 αβι τιμὴ ΟΡΙ ΠΟΘ 6580 6- 

δυϊασαμι,, οΟὨ ΒΘ πι6 5 δϑί αἰ πποηαϑίϊοαβ. (οπδιϊατῖοπμθ5. πο δα ον, οὐμπὴ 5 τι ἀἰϊχὶ,, Βορα]α- 

χα} οἱ ΟΟμβι τὰ Ἰομ ται ππτι5 οἱ ᾿άθιι αἰιοίοι 0 511. (αὶ διαί, 418550., ΠΊΘ 118. Δ 5ΟΥ1}] ροίο- 

σα ΟΟΠϑιἰ {10 168 τη παβίϊοθρ, {απ Ειβία 10, οἵα ΟΙΠλ 1} ΘΟΠΒΘΏΒ1Ι αὐ θαθπά πηι οϑ φυϊά- 

«υϊα ἴῃ Αβοθιϊοῖβ Βαβι Πα πυμι ποπ δϑί ἡ Τὸχ αιίθιι5 ροιβρίοὶ ροίθϑί φυιαβίϊοπθηι , 4ααι. Πϊο 50}- 

γοιαπι πο 5 ῬΓΟΡΟΠΙμλι15., ἰοίαι ρου ονΘ Θχ 115. ἸΟΟΙδ5.5 10], ταῦ μ1Π] αυϊάοπι ν]άθίιι, 5815 

Ῥουβρίοιιθ Ῥγορανὶ οὐ [βαϑι ιν ρα ϊανίιιν Πορ᾿Γμλιην ρα Ομ ο. 6558., οἱ Οομβε{πιἸουλ τι πιο - Τος. πα. 33. 

ἢ 5110. 111}} ΔΙ ΙΟΓΟγ ιν ἀἰ Πτι τ Ο556. 4}} ὁο, {πὶ Ἰλοριαθ. ΘΟμβονρ5] ; 9 ᾿Ιἄχψιιο. νο]ϊ πιαχίο θὰ ΕΣ ἔξει ΤῊΣ ἐᾶι ΕΣ 
7 



ἔέρίοι. 295. 

μος. ὦ. 35. 
εἰ 4ι. 

ἘΧΥΠΙ. 

ΠΕ 

1μὸς. ῃ. 30. 

Τμερ. ας 84. 
οἵ 56η. 

Ρηιοι. ς. 

ΧΧ ΡΆΖΈΕΛΤΙΟ. 

Ῥιωίδ!οπ 18. Ῥαν5 7»αι]0 αἰ(οινεἶπι5. Ἰοραΐαν, Τη θυ] 9 τιῦ πρὶ. ἸΠ 0 ΠΠραῖαν πιομαβίϊοαβ. (Οῃδεϊίι-- 

το 65. ΠΟΙ. ᾿πη ΘΟ Ἶ 10 ἃ ΠΟ]}5 Επαβίαι ἴο ϑοθαβίθπο {υἸ] 1}, αἷς δου απιθι ἀυδυπηθηζουιη , 4 
Ἰάτηα δῃτο ρυοία]ῖ, 4πια5] δριιομιθ φααηχάαινν Ὁ Οειοβ Ροπομἰαμ 6586 Πα ϊοανὶ. Νοίαναπι ἀηῖο 

. 05 δἱ ΔΠ1, Π Θραϊανιιι ἀπιοίουδιη ἀμ ΠΟ ΘΕ15 1μ {6 5155}. 1}. {5565 ν᾿ ἀδυῖαιιθ ᾿π]βοθ νἰν θη] 
δθπδεὶβ Ρουΐο]α ἱποοιιηοάδαιθ ἰἰὰ Ἔχαρϑθύαβ58,, αὐ ποίαν δχοθάθνο νἀ θαΐι 9 οὐὰὰ (ΔΒ 6 ἢ 

(πβεϊταεοπαΐτι βου ρίοι" 5ῖο οἷβ αν θεῖς, τὰ πθἸαπὶ δαὶ ΟΡΘν 5 Ῥαυίθηι ἰοἴαιη δουιιμι οατιβᾶ ΘΟ }- 
Ροβιιθνῖς, Πἰψαθὲ αΐθηι ἐχ Βάα51}1 ἘΡΊβ(0115., βασι ἔπη γἰσαὰ ἀμδοΠουδίαγιιμ νἱνθμαὶ νὰ- 
τἰοιθη Ποῖ ῬΙΌΡα556, Ο {6 [αγὸ ἂς ἸθυἸτο «ἰο] ἄθρουν ἰδ α]αγιιη ἀποίονθηι. Νά οο πο Ὸ 
φΟμβία θ᾽ 0 Ῥγαβ 1556 5886. σαι ίθηι ἴδ ἴῃ ἸἸΘρα 5. ἀπαλι ἴῃ ἘΠ ΡΙΒ(0}15., ποὺ οϑῦ., Δ δου δία τι} 

οχασιίατονθηι οϑουοπιιιθ. (Διαομοίξο γΘιῸ [ἰδυὶ ροϊαϊδϑοῖ πὶ ΒΑΘ. 1π15.. οἱ σου ῖθ ἀπο μου ίδυτιμη 
Ἰηπϑιπΐτι πο Ῥ]αοο θαι, βου ρβἰβϑοῖ (σμβιϊαοθτιν ΕΠ θγιιιι, ἴῃ πὸ 1{|Δ γίνη γαῖϊο πιαχὶμθ 
Ῥιοθαταν 7 βίαι ἰριται αὶ εἷς ΠΠρου το αίαν 8ιο διιοίουὶ Ειβίαι!ἶο., 4αὶ, φαϊααϊά ἴῃ Α5οο- 
(Ἰοἰ5. ΒΆ51}}} πο οϑί., 6}115 ἀπισίου 5 πηρθὺ ἃ οὐ ηΐθιι5. Βα ετι5 ὁδί. Πβρουθαλίαν ᾿ὰ Θρα} 15. ποὴ- 
θ}1α, 4 βον θυ αι φαδιηάδιν το ο θηΐ,, πὴ ΔἸ 16 ν αἴααι ἴῃ «αὶ βάν Βα5}}}} βου ρΕῖ5 : ἃ 

{πιὰ βον ον αι Ἰοπρ βϑίιιο αροϑὲ Οομῃϑεϊταττοῦτ απιοίου : οὐ σῸ ΠΟῺ τὰπ115 οἵ Ἰἀθπὰ οϑί Πθρα]άγιιι 
οἱ (οπϑεϊυατουλιν βου ρίον., 56 πιὸ, ααουι αἰΐον ράι]ο βανθυῖου, αἴτον ράῦο πα αἰ ρθπίῖον 

σἸ θεῖ ροίοναι. ᾿γρο Βαβι 5 Ἰξορα]ασιι ἀπποίον δϑί., ολ οἵ 1 1115 5.115 ΒΟ Ρ 015 ΒΘ ν ον Ἰ[ἀτ|5. ποῖ 
Δ Θ Ἰοον 5 πιοηἸπιοπΐα σον ία το ψαθυῖς : Οσμβε]οιτι ιν αὐσΐθι ᾿Θ  τνητι8 ρα 65 οϑὲ Ἐπιβίαι ἰιι5.. 

ΘᾺ δὲ 414 ἴῃ. Αβοθιὶοὶβ 510, φαοι Βᾳ51}} πο 511 ο᾽τι8 ΟΡ Ὸχ 586. ἃ} Ομ θι5 οὐθάαίαν. 1 
δουρί βαηι ρα] αἱ τοίου δἰμι Θουριπγαγιιν (Θϑ ΟΠ 15 ; ἸΔοἸ ΡΟ 116. ΒΑΚ. 1115, 41] 1 5115 
015 δαογαβ δου ρα 5. ραβδί οἰταϊ γα, με απάτι5. 651 σοι ΡΟ Ἶ556. Ἀθρα]αθ., ποθὴ. πίομαι (θη- 

βΒ0ατἸοπ 05... ἴα ἀαλθιῖ5. Θ᾽ αβιοα ὶ ἐδσεϊγοπὶα ταν Δ Ροηιαν. ΝΆΠΕ Ἔρρὸ αἰτεῖ υθοῖῖτιϑ δάἀβουιθὶ 
Ροΐοϑε (σπβεϊττοθιατι ΠΠ06 ν΄, απ Επιϑίατϊο., οὐαϊ εὐ ἀθθου φαϊαιῖ ἴῃς Αϑοθεὶοῖβ θά 51} ὰ- 
ὨΔ ΩΣ 50 ΘΠ εἰ} γα οηθι ὍΘ ἢ. βαρ. ΕΜ Ἰαγ οϑὲ Οομβεϊαςομτι μὰ βου ρου , ον ΟΠ ἀϑ(ιοῖατν 

εν 6 Π4Ὶ σθητιβ Βι δ αἰ Ποαγθ γα], σόοι θιι5. ἀὰϊ φιλοσοφία, Δι φιλόσοφος, αἰαὶ φιλοσοφεῖν τι11 : 411ἃ5 
δι νΌΟ65. ᾿μ ΘΠ ΓΘ. ΠΟΙ δϑὲ ἀρια Βαβι μι. μθο βοθϑὰ δοοορίαβ. ΝΟ χπα]6 ἰρῖταν Οοηϑία- 

τἰοπῖιμν. ον δα πα ϊοαθῖιαν Ἐπιϑίδι ἶο,, 4αὶ, πο ἴῃ. Αϑοθίϊοῖβ ἃ Βαβι] απο βου ΒΘ 1 ΘΘΠΟΙ 

Δ] τοηαα Θϑῖ, 510 σαοάδμι [τὸ , Θοάτι6 ἀμεῖχιιο,, 5101 ν᾽ ϊοαί, ϑ᾽μλ 6. δϑὲ πο βοααῖθαν. [ὰ 
τ] ΘΟ ἴα τὶ ̓ ἰριτι" τονοοαπάα ιν απο αἰχὶ, σϑυθμι ποιεῖσθαι τα ἴῃ ΟΟππεαιϊομθιι5 Δα Ποὺ. . 
ταὶ 0515 δίϊαιη Ἰοοὶβ ἡ πὶ το ρον Ῥαβϑῖνο ρομϊίι, τα πθῖι ϑ δ αϊΠραςοη οι ἀοτϊν αι βουνοί : οα] τι5 

τοὶ διὸ ἰοοῸ χτ}{ὰ Ἔχ ]α Ῥγοζα!τι5. Πὶς ααΐοιη νου ὶ ποιεῖσθαι τιϑιι5 θα β: Πα τι5. ΠΟ δϑί ν 

Τυιϑιδε!ἴαῃτι5 ᾿στταιν, οι δια  Πία πα 6556. ἃ} Ομ Ὠ 15. αἀϊοαμίιι, αι. ποι Βαβι Παπα 6556 
ἨΟΘΟΙΠ ΕΠ 

40. υαπία 51 ἀμ Ε Φαουια. βου ρίουιαιν ἀιοῖου 5. ἴῃ 6] πϑηιοὶ ἀυϑε!ομ 5. Ῥουβο γε], 

ΠΘΙΠΟ . πὶ Ρασ τι το Πα μον 65ι., ᾿ρποναῖ, Βαβι ΠΟ ἀτιΐθιι Πα] 5. αἰ αἰβδίμὶ οἱ ἰοοι- 

Ῥ᾿δεἰββί! ἁπιοίουο5 (Ἰυπαητ,, Πα ΠἸητι5., Οἀϑοϊαητιβ., Πππροναῖον δ αϑιϊϊα μι, ῬΠοιῖα5. Ῥγοῖμ 8 
οασπ ἀμ11}1 οατιϑ 510... οἷαι ἃ}} Πὰς ῬΥἸΒοου ταν ΒΟΥ ρΡΙΟΓ Ια μι ορϊμΐομο εἰἰδοθάαμιβ, ΠΘρι]αθ. Βάβ.}1Ὸ 

ΔΘ αἸοανὶ φααιαι 6ϑύ. Οὐ Ἰριταν 5815 οοπϑίθι ὁχ ἀἰοι 5, αἰ τ πὶ φαϊάθιν νἱάοίαι, Ἀδρια]αάσιιι 

ΒοΡΙ Ρουθ ἢ Πα} 6588 ἃ} 60, αὶ ΟΟμδεϊταιιομτι ΠΠυιαινν δ 1, πος Βαβι πι5. δάσιθαι ΟΡΙΓῈχ ἀϊοὶ 
Ῥοϑϑιξ , 41 80 Ποῖ οχ νϑίθυιιμι βθπίθητία Βοραΐαβ. τοπίδοουϊ!,, οουίθ εἰς Οοπβεϊταιοθιαμν {0 6ι" 

ᾳν βου θῖσαν Επβίαιϊο, ἀαθι Ομ 65. ἴα ο}]6 Τα οηα ν᾽ ἀπποίου ἢ 6556. δου ΑΒΟΘΕΪΘΟΥ ΜΙ, 

“πόσην ΒΒ] 115 ἁπιοίου ΠΟὴ Θϑῦ. ἢ οσα]αῦ., 5ὶ τὸ8 ἰρϑὰ αἰ ϑηΐον οοπβι ονοίαν, ΟρΡα5 δαπΐ θη ρ6 
"οἱ ἀσοίη5 οἱ Ῥον ἴϑοί 5.7 Ζιιᾶι πιο ηαϑείοδο ΟΟπϑεϊ {10 .65. ΟσλνΣ ἜΡρῸ δχ εἰσ ἀπο τι5 Ορδυ θιι5., αὶ 
βῶΡ᾽Ὲ5. ΤΠ ΟΠ], Αἰζογιιη Βά51Π1ο.. αἰίουαιη Επαβίαι μΐο ἀἀβουῖθ! ορονίθαι,, οομγθηὶϊ ρυβίδ μου 

βά81Π10 {Ἰρ1 ἈΘρ]α5., 4180 μναβίδ το γ 5. δαὶ, Εἰ ἀβίαι Πο γθΡῸ τἶπτι5. Ρυωϑίαημτϊ τποπαβίϊοαβ 
Οὐπϑυϊ το 65... {πιᾶ5 ΠῈ}}}π8. ΘΟ [115 ΓΘυ ται ἐδ μαΐου ΠλΪΠ 115 Ῥιφβίαϊοϑ Θ556 ᾿μΠο]α τι". ἴη1- 

νΘΥ56 αἰοὶ ροῖθϑὶ ᾿λθρα]αβ ἴα σομβου  ρία5 6556. τ ἴρ8α ΒΟ θ αἰ γαῖῖο ΒΆΒ1Πι ρἢναβϑίν ρ]ᾶπα γθάο- 

Ἰοαι. Νϑάπιθ ἴῃ μος τ} Ποιι μὰ μον] γο]0., 561 ργανὶ οἱ οὐπιἴτο βουιριουνὶ Ῥμοῖῖο,, «αὶ ἴῃ θραι- 
Ἐὶβ δέιμινν Πθ 511] οὐ πναπιαινν ἈΡΉΟΥ 1556 56 (οϑίαΐιια ὁδί. ὅιται ρυδίονοα ᾿ῃὲ ΒΡ ]Π15 Ρδου]Ἰανο5 ααιου- 

τον,» ή03. γ, Ἐπ τοις, ἢν . - Ξ 5 ὃ 
ὉΠΉ55: ἤανη θΑΒ Πα 561} ποίαῦ, αἰιὰβ 41 5θυῖο αἰτοουῦια, διὰ ἰρϑάχιιπι ἀπο ΤΟΥ Ὁ. Θ556. [0116 [αίο- 



ΡΑΔΕΛΤΙΟ. ΠΧΝῚ 

Λΐταν.. ΟἷιΆ}}5 οδὲ ᾿ς. ἀϊοομαϊ ἐονμν]α., Ερο νἱαϊ, αὐ, 650 πονὶ : 4ιὰ [ἀμ}}} 1 αν ἴθι" αὰα{1 50] {πὰ1} Τμ66. π. 29. 

Βαβι! αι ἀπιοίαν 115. 5:1} 161 5810 ἴοοῸ πηομτίμιι5, Βαϑ. αλ.5 οι εἰ6 ΔΙ] τὰ 16 «Ἰββουτιἰβϑαΐ, 

μᾶς σοπο  α θμαὶ ναϊομθιηαχίτηθ ἀο]θοίανὶ, χαὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τυσοῦτον, γε], τὰ μὲν οὖν περὶ τοσοῦτον, 

γοὶ] ἅ]10 δἰ μα! πιοάο. Πος δπΐθηι ἀϊοθμαὶ ρϑηῖ5. ἴῃ ρα 15 Πα ο486 πιϑαιγραίαν. Πάπα ἀἸββ 1} 6 ὃ 

εἰ η2. 

1,ε56. δι- 

ἄεπι π. ἡ2. 

ἐδ φιοά δι βουιθαμι. δου ριπγαμι 5αουδηὶ δι σαἸΠοαγθ γ 65 Βαβι] 15, [τὰ Ἰοσατιίι5 ἐδί., παραδίδωσιν 1» ̓ άσαι, 

ἴσως ὃ τῆς εὐσεδείας λόγος, ἱγα(ϊ: βογία556. μἱοίαιἰ5 ΦόΓπιο. Τία απίθην ἰοααὶ ἀπόχιιο ΠΘρα] νιν 

ἀποίονθι αὐ ἰάθη βρη Ποαηάτι οοημβίαί. θα 5 .}1π|5. 1 5115. {0 018 ΠΟῚ ΤΑΤῸ ᾿ῃΠΟῃ θὲ ἅΠ105 ἰπ ον Ργο- 
165. ΠΡ ἀαφάδηι ϑουῖρίινο ἰοοὰ ἱπίθυ θαυ : {πο4 διϊδιη ἴδοῖς αὶ ΠΘρα 5. ἴῃ. ποθὴ ΘἸα1ι. 
Τ|ὰ5 ἀϊοθη αὶ [ον πηια5, τὸν ἐπιμέλειαν τὴν κοινὴν πεπιστευμένον, οἵ τὴν ὁδηγίαν τῶν πολλῶν πεπιστευμένοι, 

οἵ δ πυϑάθιι ϑϑπουῖβ αἰ τὰς ϑαρῖτπι5. ἴὼ Ἰλορτ 5 ̓ πν θη ϊνὶ ΑΙ Φαα πο ἀπίθ τη} 118 ΘΧ ΘΠ} }18 οβίθη!. 
Ἐοάοιη ἀτιίθιι {Π10 ᾿π Ιοθο οβίθηϑιιηι δϑὲ [θαι ἴση, οαμν ρα ποῖριαια Ῥιονθυ ον ΘΧρ  ἰσαγοῖ,, 
ποῃ Αἰϊίθι" Ἰοφατιίιτη [αΐ586. Εχ α θιι8. Ομ 115 ΡΟ Βρ1οὶ ροίοϑί,, Βαβι }10 (ὐἸθυιθ πη 85 6858 Τλθραι- 
145., ἴῃ αῖθιι5 ΒΒ β: Πα πὶ 501 πιοπἰ πη πία τ]ὰ Θχϑία τ, πο ἀτιΐθι πη ϑ.165 ΟΟΠΒΕΓαςἸΟ τ 68. 
ἴῃ ΖαΪθιι5. π6 γϑϑεισίαμι φαϊάθιι ΠΠ|π|8. α]]τπὰ σϑρουϊειν. 56 5ὶ Τὰ θραα 5θμι6} ΒΔΒ1Π10 Δβουιθαῃ- 
ταν, βιαρογδϑῦ τὶ Ετιϑίδι Ηἶτι8. Ὁ Θὰ πὰ τιν 52 Ρ 115. ῬΡΌΤΑΠΙ οατιδαι (ΟΟὨΒΕἰ {π᾿ τ11}} ΠΟ ϑι1οα- 
ταμ ἀχοίον 6556 αἀἰοαίαν. Ῥγοίθυθα ποίτιμηι θϑί δὲ σοι [δβϑιι, ΟΡ ἐϊμγτι1 ΒΟ  Ρ ον ΘΙ ΒΑΒ.]Π τι} ἄγρας 
τθηΐαμι {ποι 5θιη6} ἀἰβααϊ θη πιη} 5ιιβοθρβϑοῖ,, ἴα ἐγδοίαγθ, αὶ πιππ ται ἅΠΠπι4 ἀραΐ, πιμὴ- 

4ᾳ8πι ἃ ργοροβιίο ἀθευνοῖ , πιπηπαι ΟἸἰ ταῦ φαϊ ἀαιιαπη Θουιμη , 46 δα τϑι Ῥουπθαηΐ. Πα 

δυιἴδ ει βου ρίτι5 δδί Οοπϑιϊαςὶοητιμι ΠΠ]Π0οΥ 5 ταὶ 6Ἶτι5 ἁπιοίου. αἰ πα Θρουὶς, ΔΡουγανθυϊαιιθ ἃ ΡΙΌΡο- 
βίο, ἤθς 4αϊδαπᾶμι ἀἰχϑυὶί Θου τι, 4180. δα σοι μου τἰμθυθηΐ. Ἐπ νΟΓῸ Ὠἶδὶ «σου 58θῖ ἴρ056 5 50γ]-- 

Ῥϑῖϑθ6 56 Ῥυϊπηδμι 511 ρου 5 Ῥανίθιη δ Δμδομουοίαβ ἰῃβυϊτα θη 408 ., 1 ῬΡΟΥ8115 ᾿ρ ΟΡ ΆΡ ΘΙ τ15. ()πιο- 
οὐσία δαΐμι ἴῃ Ῥυϊπια 111ὰ τηοῃαϑίϊοασιιτιι Οοπβεϊττἰοπτιιν Ρανί Ἰθϑαηίαν., μος δβί 5 ἢ ΡΥ] η}15 
ἰοιὶβ βερίθιν θοῖτι σα ρ (1115, δὰ ΠΟμ παρ 18 δ ἀπδοΠουοίαβ βρθοίληϊ , 4ύδι ἃ ΘΠ (85 : ἰη10 
γΘΙῸ Ρίνὰ βαπί, 4 δα ΟΠ νἸβιϊαποβ οὐ π 65. Του ροβϑιιηί. (ὐαὶ δυθῸ Ῥουβιδ θυ] ροίθυϊζ, [)4851- 
Ἰΐπιιμι , 4 ἃ ρυοροβίίο ἀθο πᾶν ποη 5016 Πθαΐ, 6] υβῃιο αὶ ΕΠ] ἀρ  μἰΓθοίτι πὴ 6586, ἴπ {π|0 Ὠ1Π}} ρτὸς- 
Ῥυΐταν ἐπ γϑηϊτααν" δουταπη. , Φαουτιι δΓαςία σΟΠ ΒΟΥ Πρύτ5 ἔπι1556. αἀἸοῖταν ἡ θυ, απ ῃίτιη ΘΡῸ δτιριι- 
ΤῸΝ, 5ῖ Πθᾳβ.}1πι5. διιοίου. οββοί (οηϑυιοπιιη ποι ΕἸ ΠῚ 5, ΤΠ ΟὨΪΐὰ 5 ΘΟὨ 5118, Ρυοορία τ]ὰ 

ἰδ Ἰἀ 55οῖ, ψαὶθιι5 ἀπδοονθία ραγιμη ἃ ργορυΐὰϑ οἾ115 βίαι. νυν 65 ΘΧΟΟ θη [ἃ5 Ἔχ οἰἰἀυθηίαν, 
Ῥαγείμι αι ιποπθυθπίαν,, ταὶ Παι]τι5 ᾿πδετ ρϑυϊοι]α,, ἀτια πηαριια δὲ πχα]ὰ δαπί., Υἱαγθηΐ : αιοά 
οὕπαι ποίαν ποι 5ἰζ, ἰ46 ΘΟ Πρὶ ἀθθοῖ,, ἔα Πθσῖθαι (Ἰ] α] πο ῬΟ558 Βαβι Π1ο., αὶ 6 αιδοιμ- 

4 τὸ εἰἰββθυθθαὶ αἰ Πρ δ μ ἰββί μηδ, 564 Ιου] ἀποίου! , 4ὶ ἰαπίδιι ἀρ Θπείαινι πὶ 5ουΊθΘπ 0. πΟἢ 

Ῥοπεραΐὶ. Ἰλδοίς δεῦρο [Ἐσθυ]μηῖι5) 8 Οὐπδε ατ]0 1.65 πιο παϑ 1085 ᾿πιβίαι 10 Δ }1]Ἰοθινλιι5, 1} τθιναν-- 
48 ἀοοιϊδϑίηιοβ {ιοβάιαα ομηἰταπι τοί αίτιτ ΠΝ 1165.) 4], 81 Φαϊά ραϊαναΐ Βα51}}}1 ΠΟῊ 6558 ἴῃ 
Αϑοθιϊοῖβ, ἰᾳ θρίβοορο 88 θαβίθπο δβο νυ} ῖ ορουίουθ Ῥυο μαι ἰαυιιηΐ. 

47. Ταλεῖ Πα φασι Ἰοςα ργορόποτα, 6 αι σαΐβαμι [Δ 61}6 ἐπι Π]Πραι Βαβι! λατα ΟΟμϑδεϊτατῖο- 
ὨΠΠῚ ΤΠ ΟΠ ΑΒ ἸΟΔ “ΠΥ δαοίογθι γ οι αἰοὶ πὸπ Ῥοβ86. Ῥυϊμλαμι ΟΧΒΟΥῚ θά ΠῚ; 4πι0 ἴπ ργοοθηιῖο ἰδρίταν: 
πρόφασις μὲν οὖν, ὡς τὰ πολλὰ, τοῖς ἀνθρώποις τῆς περὶ τὰς χοσμιχὰς ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδονὰς χαὶ φρον- 

τίδας, ὃ γάμος" οὔτε γὰρ τῆς τοῦ θήλεος ἐπιθυμίας ἀνδράσιν, ἢ γυναιξὶ τῆς τοῦ ἄῤῥενος σφοδροτέραν χαὶ 

βιαιοτέραν εὕροι τις ἂν ἐγχειμένην τῇ φύσει τοῦ σώματος" χαὶ μάλα γε εἰκότως, οἷα δὴ περὶ τὴν τῶν ἐχγό- 

νῶν βλάστησιν συνίστασθαι πεφυκυῖαν, εἴα. (ὐοτιγιρίμπι απείθηι, τι ῥιγίπαιιτη, οατιδα 65: Ποπιυϊπίιι5 οἱ 

οδοασῖο οἱρίαἀϊἐαι5 ἐ{{π|5, σι εἶγοα υοἰπιρί αι 65 πε ίαπαϑ (Ὁ ΟἰΤ 5 ὍΘΙ 5αΕ7 : Τιθ 16 ὁπΐπι οἰρῖ-- 

εἰϊτας τιἴϊᾳ, ει παι σογροτὶς ἱτιδίτα οἱξ, τεπιητίανη ΓΘ ρ τσὶ ροίθδὶ ὑδἰιθπιθη 0 αἹοϊοηοτ 6, 

ψιιᾶπι 6 651, “πα υἱγὶ Γοηιΐπα5, αἰ Κοπιΐπιθ πναγθς ἀρρθιπτιῖ; ἐάψιιθ ποτ Ἡλι 411... Οἴει ἴροα σμαρία 

παίμνα αὐ Πνόγογιπι ργοογθας[οτιοήι ἰοπάαϊ, εἰς. Οὐ, {πα 80, ἀἰΕΠΠοΠθαῦ πποπδοΠ 05 ̓πϑεπιύπαστιπι 

ἴζὰ Ῥυαίαν! } Βαβι ΠΠππινι, τπῖθὸ αυ ἄδην μαάϊοῖο, τὰ}1ὰ βου μου μι αββοῖ. Αἰποίου" Ρυΐμηο. ἀρ 6 ἰ(ἃ 
Ἰοχαυΐϊίαν : διά τοι τοῦτο καὶ ἐνηνθρώπηόσεν...... ἵνα κατὰ δύναμιν ἕχαστος καὶ ἑχάστη δρῶντες, ζηλώσωμεν 

τὸ ἀρχέτυπον. ΟΘμαρτγορίον. νον οδἰΐαπι τπιαΐταπὶ ᾿πιπιάτιατν ἀϑϑιηϊ51}, τε τεπιιδητεΐδητια οἱ ππαημθήι6 

«ὦ ἰὰ τοριοίθπι 5, ῥγὸ υἱτίψιις ἀτοϊιοί γριίπι δὲ ἐαοπιρίατ ἱππϊίασθηπι". Π]ὰ ἃ απιίθπι ἕχαστος καὶ ἑχά- 
στη, [θα 51 Πα πσιτι θα δβί. Ειϑὶ δπὶπι οταίοι ορίϊηντι5. πλα}{|5 δἀ ππιοάπιηι ἰοοῖ5 νοθα ἕχαστος τι", 

ττιβαττάτη (ἀπ 6 ἢ, 51 6 π6 πιθιϊηϊ, νοσθηι ἑχάστη Δ αἰ 1, ἴῃ αιιὸ ργδίδη ἰϑϑ ο5. ΒΟΥ  ΟΥ 65. 56- 

Πϊάδια, 

1ντάθην. 

Τυϊά ται. 

Οαρν. 18, 

ΕΧΙΧ, 

Ραρ.533.ἃ. 



Οδρ. ή.π.1τ. 

ῷ πε53.10. 

Ἐπταςηλιϑ 

π φτγα Γι 

εὐϊι Βασι. 

Ρὰς. δ58.». 

Ρας. δ᾽" 65.5415.4. 

εχχ. 

Ριξῖ. τοπιὶ 
ν᾽. ἢ. δ0. 

Θλρ. 50. ἢ, 

38: 

Ἴουι. 2. 

φϑδν δόϑὸ 

εἰ ξοη. 

ΤᾺΝ ΡΑΈΡΑΤΙΟ, 

αυπέϊι5 6ϑῖ, {πὶ νόσοθιὴ ἑκάστη, {τι μἴαπο γϑάτιηα τἴ, νοὶ ἕκαστος Πρ ϑιο πὴ βοΐοης. [(ὰ Α]1- 

ααδηίο ροβί Ἰδρίταν : τὰ δὲ πρὸς τὸν Ἀδὰω εἰρημένα, ὅτι πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένοις εἴρηται, δῆλον 

ἐντεῦθεν. Καὶ γὰρ τὸν θάνατον ὥρισε μὲν Θεὸς κατ᾽ ἐχείνου, Γἕ εἰ, χαὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, εἰπών - πάντες δὲ 

οἱ ἐξ αὐτοῦ γεγονότες μετέσχον παραπλησίως ἐχείνῳ τοῦ πάθους. Ομοί ἀμίθπι θα μι 4ἄκπιο ἄϊοία 

διειτιῖ, αἰοία εἰπεῖ οπιπῖψιις δὰ 60 οΥγϊπιπϊς, [εῖτις ρετερίσιτιπι επί. ΕἸοπῖτα, ἡ {πιπὶ φαίάθπι πιοτεὶ απ αἰ εἰς 

1 65, ονγα 65, δὲ ἴῃ (ογγᾶην γϑυθγίουβ, αἰσθης : σθε οπιτιος φμοίψεοῖ αὖ δο ογί σίνεειαι ἀπτογὸ, το. 

5605. (Ὁ ἴρϑθ ἢιιις σαϊ αηιϊξαιὲς ρματιϊοῖρος θα οί ἐσθ. αγη ᾿ος 16 ρ 15, μῖσος ρογερίοσιιπι δῖ, οτθ ας 
ΒΘ ΟΠ θῖ Πα θοΥ] 6 τ Πα πα, 4ιτᾶ ῬΓΙτι5 ΘΧ Ρ]Ποαία 5ἰ1 : 56 βθοῖιβ θβέ. Ετοιαΐμν αποά Ηἰς ρευβρὶ- 
Οατι} 6556 (ἰἸοἴται", 14 ἴα }6 6556 ροβίθα ργοβαζαν. Αποῖου ράῖ]ο ρουϊτῖον, ταὶ 1} φαϊάθοι γυἱάθεαν, 
ἀπ νόσθηι ἐντεῦθεν, αι: μος ἴσο τηα]6 δυμάϊτιν, ΟΠ. βἰββθέ, β᾽ου 16 54 {15. αρίθ οἱπῖα σΟμϑοπαγοηΐ, 
αἱ 1ἴὰ Ἰη ΓΟ ΡΥ ΘΙΔΙῚ ᾿ἰοευοῖ, Οποε ακίθπι ἐα ψι “Τἀαπιο αϊοία επί, ἀϊοία στε οπινῖδιις δὶ 60 οΓίμιπ- 

εἰϊδ, ροτϑρίοιπι 6ὁ5:. δίαπι ἐξέπιπι φιίάθηι, εἰς. ; αὶ 5ἱ σόοθ ἐντεῦθεν τιϊ γ 6 116ῖ, σϑυθα ᾿πῖοι 56 .οοη- 
προίογα ἀθθεθαῖ, μος τηοάο, ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι τὸν θάνατον, εἰς.. λΐπο ρεγερίοιίιηι ἐςῖ, ψιοά ἐϊϊμμι 
ψμϊάσηι, οἷς. Τπτουριθα νθίιβ, στὴ ν᾽ ἀογθὶ ψουα συθθοα ποὴ θ6 116 ᾿πίθυ 58 σομνογο. ἰΐα γευίθναῖ, 

«πιαβὶ γεῖρϑβα τὰ ᾿ἰθριββοῖ, ταῦ βου ῖθ] ἀδθυῖσβο ἀἶχὶ. 81. δαῖτ ᾿πιουρυθίδζις [αθυαῖ, Ομοεί απεέθπι {ι 

“4 ἀϊοία ἐππὶ ξιδγῖτει, ἐα οπιπῖνιις Θίΐαηι ἀϊοία σἰπε,, ψιὶ αὖ ἐο ἔτι οτϊιτιϊ, ὁα ἰιος {ἰφεῖάο ρμοτ- 

ϑΡίοἱ ρμοίϊεςξ, ψιιοί οἰπι ἐΐίπι, εἴς. ΝΘ 6 γογο νοχ, εἰΐδθης, οοποῖη πα Ἰοοαΐα δϑί, ΠΟ 16 πιθειο 

ΓΘ  Ροίοϑί Βαβι 5 πὰς δου εν. οἰταια ΤΟγ τ]ὰ τιβδιι5. ἔπι1556 τ {τ} 5 ΠἸοδῖ, πὶ )μὶ ΠΔ ποία- 
γαππΐ, Ὁ ΠΤ15. ΟΠ Ὠ 11} ἃ 55.116. Θὰ} οἰζαγοῖ. Τὰ σαιγϑιι5 οαρὶτα ἀδοῖιηο (δε τϊο βουιρίθι ᾿μ ΘΗ, 
ὅτι δὲ χαὶ τοῖς πραότητος ἐπιμελουμένοις πρέπει ἣ εὔχαιρος ἀγανάχτησις, δξέλον ἐντεῦθεν. Καὶ γὰρ Μωσῆς 

πραότατος πάντων ἀνθρώπων μαρτυρηθεὶς, οἴς. Ομοά ἀπίοηι εἰ 605 ψιιὶ τυ αποιεοιπιάίπιοπι ὀποοἰ πὲ, ε6- 

εθαϊ ορρογέισια ἐπ ϊσηπαῖο, εἶπα ραῖει. ἤ]οσας δπῖηι ιιῖὶ Πιοηαϊτεϊίτπι Οτπτεΐτιτπ τὴ ατιδιιοἰ δῖ ετιΣ {556 

Ρεγ]ιιδ ει, εἴς. ὅς, αὰ Ἰανὰ ποίανὶ, ἰοψαὶ ροΐαϊὶ γὶν τη Ἰβουίτβ Επιβίατ ας, πο ΒαΚ.}1π5 ογαϊογιιι 

Ριφβίδη ἰββίμητιβ. ΝΟΒΏΙΠ1] 6ϑὲ, φαοα αποίου 6 Ῥαῦϊο Ἀροβίοϊο ἰοσιαίανγιβ, ἴἴαὰ βου ρβὶε : χαὶ 
τούτου ἀξιοπιστότατόν σοι παρέξομαι μάρτυρα τὸν ἅγιον Παῦλον. «ΤΖ{πι6 {εει7τι5 τοὶ ἰΘδίοιπ ἤάδ αἀϊσηϊπεῖς- 

τπτεηι {ἰδὲ αἀἰάιοαπα 5ατιοίιεην Ραπίπεν. Ἰπιϑὶ πίτυν Βαβ. 15, πὰ άπ αἰ 101 πχοπταῖ, 5ε ΡΙββίιθ Ῥασϊαμ 
ἈΡοβίοϊιμι ποιμϊηαΐ. ππιβιιαμν [ἀπ ηθ ἢ, Φαοα 5οίαιη, δριἢθῖο 1ΠΠ0. ἅγιος, αὐτταν. Εἰ φαοηΐαμι 6} τ5 
Ἰοοὶ τπθητοπθηι ἴδοϊ, ἀἢ ποία Π0 αιιαβὶ ρυοίθυϊθπβ, πο ρα τίαμ 4ααηνάαπι ἴῃ ἴ5. 4: σία}, γον- 

Ῥὶ5. ἀδρυθιιθηα!ϊ, αι, ἐπα πια] οι 16 δϑῖ, α1ΠΠ 6 ἢ εἰββίπιο βου ϊρίουὶ ΒΆ51Π1ο {τ αὶ πα}}0 τοῖο 

Ῥοίεβι. Οἴτπὶ ἰϑίταν ἰΐα ποίου βου ρβιββϑθί, παρέξομαι μάρτυρα τὸν ἅγιον Παῦλον, ᾿τοποηιπιίιι5. δϑὶ 

Ἰιος τπο60, πῇ υὲν λέγοντα : Ἔἀχβρθοίαϑ ἄππηι ἀϊοαι πῇ δέ : 564 {ταϑῖγα. {ὈῚ δηΐμ πῇ δὲ βουιρίπῃν ἴη-- 
φῸ ν 

γϑηῖν ἀδθυῖββθβ, Πα] 568 ἁπιοίου!β ᾿ηἸΠσϑητῖα [ἀούατη δϑί, αὶ βουρίαιη ᾿πν 6 ηῖδ5. ἑτέρωθι δὲ πάλιν. 
Οὐ ΔΠ10Ὶ1 ᾿τὰ Ιθρο, σύντομον τὴν ἀπόχρισιν παρεξόμεθα, ὅτι ὃ θεῖος ἀπόστολος, εἴς. ραιιεῖς τεϑροπάε-- 

ὑἱπεις, ος α ἀϊυῖτιο «ροςίοῖο, οἰς., πΟπ Ῥοβϑαηι Ζαϊῃ Ταγϑπ5 ποίθιῃ πᾶης γοσθπι, θεῖος, τὶ 

ὙἸϑὺῚ ἴῃ δΘπτμβ. Πθ.51Π1 ΟρΡΟΓῚΒτι5 Ἰπτιβιταΐαιη 6556. Νοο ἱπάϊσθθιη ἀΥθἰγον φοα ποίδειν, τη] - 
145 ν 65 ἴῃ μα οαἀδηΐος ΠΟ τάτο ἴῃ ΟΟπβ Γαι ομτιπι ΠΡ Ὸ πβΓΡΑΥῚ : ΦαΊθῖι5. ἁποῖου ΠΟῚ ΡΆΓηὶ 
εἰοϊδοίαίτι5. 6556 τ}}} νἱάθίαν. ἘΠ] ϑπποαὶ βυιπὶ νοοαραΐα μας, σπούδασμα, ἄσκημα, ἐμπόρευμα, θησαύ- 
ρισμα, ἀτόπημα, φαϊδθιι5 ἰαυηθη σοοῖθαι5 πο νἱθο Βαβι! αν ΠΠΘατον αἰ. Ἀπ ἀν θυ εὶ δία ὰ5 γος 

6685, ἐσπουδαχὼς, ἐσπούδαχε, διεσπούδαχε, {π|ξ τα γἸββίηιο ἀριια ΒΑ ᾿παπὰ ̓ δρτιπίπιν,, ΞΟ ΡΊββη ἴῃ πιοπᾶ- 
5[1615 ΟΟΠϑΕἸ πο ΠΡῖ15 σα Ραν!. ΠΘα 16 απίνευϑ ἴσαι, βὶ (πε ατοπιααι Π]Πλδν ἀα Βαβι μὴ} μους 

τιποιϑῖ, ἴογθ, αἰ ἴῃ 60 Δ αιιοά 5] οι εἰοχιιθη ες Βαβι Πα πο αἴθ ουιἀἸἰοπὶβ νυ ϑβῖῖσιθηι Ἔχβίανθε, 

ΒΒ] 15. δαῖτ γο] ᾿ηνττ5 αουπδ οἱ ρουϊίθ βου ας. ΤΆ]65 ἀπιΐθην ΠΟ 6556 ΟΠ ΒΕΓ ΟΠ 65 ΤῸ - 
πᾶϑίϊοαβ, γ 6] δχ 60 5010 ἰμτΠἸριταν, {πο πϑιηο δῖ (οι εἤβιατη πθάτι6 90 οοαπιοπίϊαπι,, πὸ- 
46 60 ὁγ πα ἀἸἸο μη θὰ ἰδ αν θεῖς. πη π6 ἴρ56 σαϊάδθιιν οι θεἤβι τ ἀβάααιι ᾿ρ5αβ απ ανὶ Ὁ 
[ὰοππάίαην. Οἱ15 ἀαΐοι Ῥυθοίου (Ομ 6 ἤβιπαι. ἴδοι !θ. 51 Ῥδυβαδθθὶς. ογιαἀ τπιτ 6556 6] πβιηοαὶ 
ΟΡιι5, εχ 400 δε άὶ, σαπ απ (6 που ιῖ5. αππὶ 6 }115 αὶ θϑν 5. τ θτι5. βου υθηῖ. π1Π}} πὰς 

ἀπδὴι δα 1] βέγαι 185 βιὰ Βοη θ η 185 ΘΧΟΘΊΡ56 ΓΘ. Ε πιΐ ΘΧΘιΡ]Ὸ Δ] Ίαιιο σοι βυπιθίαν {πο α ἄἴοο, 
γόΠὴι Ἰϑραῖαν Θχὶ να θπαιι {Ππ|4 οριιβ, φαοα Πομῖο ἀοοίτϊπα ργεθβίαπβ ΔΙ αι Προιι5 ῬΘιἀἸάἴον αὐνοῦ- 
5115 ἩΔΆ]105. Γαιάον οὶ Πιιρὶπὶ δυτου5 Θομβουρϑιῖ. (αμι ρίζαν 15, θὰ εἰἶχὶ, σὶν ναι ΠἸ5βίπτιβ 
Ἀν] τὰ. ΒΆ5}}} 5οπίθητῖαβ βοῖται αἰ ρ πἰββίιημαβ ποίατεϊ, τ οαίογα Παβ 1} βου ρία, ἴτα δοπαῖπα ἐρβῖτιϑ, 



᾿ ΡΚΕΕΑΤΙΟ. ΠΧΝΗΙ 

Αϑοδίϊοα βθρριι5 οἰϊαγηῖ, βουοπθμι (ὁ ψπάϊοῖο Π δὶ, Ὀγθνοιι ἰναοίαίιμι ἐἰΘ Α]ραϊοαιιοι6 γτόυιιμι, Ἀ6- 
δα ]α. ἴδμεν ργο  χίουοϑ {πᾶπὶ ὈΥΘΥΪΟΥ 65. : οἱ [ἀπηθῃ 10] 46 πιοπαϑί!ο 15 ΟΟμβε {10 Π 1115 ῬΓΟΥΘ115 
511οαν.. 

47 υἱν. ΑἸταα ἀγρυπηθαίθν ριΌροόπεῖα ἔθει. Βαβιη5 οὶ Β ρα] 5 Ἰπ θυ ρυθία 15 οϑϑθῖ, δαβ4ι18 
υὐγβοῖο ἀραὶ ἀθάϊοατο βἰαςαϊθβθί, ᾿ζα θῖμὴ ἴῃ 518 ργαϊαίίοπο ΔΙ! οααϊταν : 7| 5 απὸ 51 οὔ οϊὶ οἴζατη, Οοὰ. τοβυ], 

αἰϊὶς πιοτιακιοΓὶϊς ἐσϑηιρίατια ργίοθῦογε : τοὶ σθομτιάτει ἱτιδίαι' Οαρραάοοί(, οπιπῖα πιοπιασίοτία οἰδέοπι Ἐ΄ 97. 

δὲ ἥοπ αϊνεγοὶς υδἱ ἱπϑεϊ(εἰς αὐοἰ οὐδονναιοτιῖντις υἱναπῖ. Ἐχ ἀαῖθι5 ραίθι, ᾿ΠΠουτιην ἰΘροσ τιν 

τ πᾶ 05 ἴθ Οαρραάοεῖα τορι }15 τ1505 ἔπι1556 δὰ διιᾶπι ᾿πϑιϊ τα θη δι νίαν. Ναιη Ἰηβιίϊτῖα 111 9}0- 

ΒΥ ΟΠ 5116, {πᾶτιιι 60 ἰοοο πηθηίϊο ἢξ, Ὠ1}}}} ΑἸ 6556 4πιᾶ πὶ ἰρϑὰ5 Ἀθρα]αβ, 6χ θὰ, 48} 
τηοχ ἰαπάανὶ, Πα Π πὶ ρει ξαιςίοπα οοπβίαϊ. Οτιοιοίο αὐΐθι, 450, Οαρραάοοϊα;, δάδθοσιιο ᾿ρ 5115 
ἀϊαοοϑὶβ (βάν θβὶβ πα π δ οὶ ἰρ5ὰ ΒΑΚ}}}} τἰαίθ γϑρι ας 5101 βοι θη 485 ργΟροβι ββθηΐ, 51 ΘΑΥΊΠῚ 
δαοίον {πἰσβοὶ Επιβίαττι59) Οομνοο ποῖ Ροιίτ5 ἀδίθϑίατ {πἰσϑθηΐ ὁ] αβιηο! τϑραΪαβ, {1188 ΟΡΤΙ5 
8536 ΘΟ ΠΟΥ ββθηΐ ΠΟμΉ 15, {1 τις ΑὙἸὰ Π15. ΠΟΙ 1 ΠΟ Ἰ5511}115. Οἵ ΔΙΏ1ΟΙΒΒΙ1η115) [1 ΒΆ51}10 16 η515- 
51Π1115 ἃς ᾿ΠἰκἸοἸββίτητις δυαὶ ἢ Εαξαγιι μη ἔιιῖ1558 ἀυ του οσο, αὖ πηοπδοθὶ 1Π1, 41 ἘΠ αβίδι τι 

ἀασοιι μα αϊσβθαξ, οασπηι πῃ οτοἴο τὶ Οαρραάοοῖϊα Ἰοοῖβ, πὶ τπᾶχίμθ 1ῃ ἀἸςθοοϑὶ (βάν θηβὶ [ἀρ] 1- 
Ρὰι5 ἃ Ῥοόριιο οθειεὶ ἔαϊθθθηί. Εαίθου. ααϊάθιν μ1 1} γείανθ, Ζαοιπίητιβ Εππιβίαι 115, 4] οἵ ᾿ρ868 
το ΠΔοπογαμηῃ νἰΐαηι ἱτηϊ τα! ναΐτιν, Ρᾶιοο5. Ζιιοϑάδμι 6 ἀἸβο ρα} 15 βι115. Πα θαυ πιο παϑ[168 γιΐς 50- 

εἶοβ, 4ὶ ΟΡ βἰπι]αίδι οἱ πάθη εἰ ρἰθίαΐθι ροραϊαμν ἰπῖτῖο [6 6] ]ου πὶ : 56 ἃ 60 ᾿πϑιμππίιιηὶ 
[αἶθθθ ἰπ Οαρραάοοϊα τηοπδοπουύιμι οὐἄϊπθιη, οαπη θαι 1] 46} ῬΘυΒΘΥ ΘυΆ586 ῬΟίτ1558 Ροϑβί 
οορηϊίαηι βθμιϑὶ Επιβίαι ὶϊ ἴῃ ἢ 6 ἱποοηβίαπιϊαμι, οἵ μοϑί ἀργίαν. {Π1π|5 ἃ Πθ51} 10. ἃ] ΘΠ] ΟΠ ΘΠ], 
οὐ 1 Π 116 ποη νἱάθίιν. Ῥαν οϑί ἰρίταν γοραϊαβ, αῖθιι5, [βίο ἢ αἢίηο, πποπαοῖὶ ἴῃ Οαρραάοοϊα 
τορογθηΐαν, {αὶ ποῖ Επιβίατἶο, 561 ΒΆ5}}1ο : αιατιιτη 5ὶ Βα β.}1πι5. 5θιη 6} οριίοχ ἀϊοϊταν, Οοπβι1- 
ἀαϊτοιτιηι πποῃαϑίϊοαγιιπι Ῥά ΓΘ ἢ 5 ἀἸοὶ πο Ροϊθϑί, οατὴ πὰ οχ αἰ 5 βαιῖ5 Πααδῖ, αὐγιπβάϊτιο ΟΡ ΘΙῚ5 
ποῦ ἰάθη βογὶρίον 5ῖς. Νϑιηο δυροὸ υἰνανὶ ἀθθοῖ, 51 Οομπεϊταττοπιιι ἢ υιαι {υἸ]Πααπητι5 Επιβίδι ΠΟ, 
ὁπ ΠΕ] [δοθυϊηνιβ, φαο ποῖ ἰδοθγὶηΐ οροίθυῖ, {αὶ Επιβίατ ἰο Φποαιθ ἀἀξουιρβουιπὶ αὶ αι τχτι. 
1ῃ. Αβοθίϊοῖβ ΠΟ ΒΑΚ: }Π1ὰ πτι1}} 6556 5101 νἹ ἀοαίιαν. 

48. ΟἹύμηο ἰοοο (μη θοῇ 511 ἀγρααπιθμΐο οοηίνα ἰρϑίιοῖ (οι οί τιΐαν. Ὑ1ν Ἰσίίτιν ἀοο ἰ551- 
1.115. οἴατ ΡΙΌΡαγῈ γε!]οί, Βαβι αι Πρ ]ασιιι ποι ουθι ΠΟῺ 6586. ἰΐα γα ]ΟοἸ Παίτι5 οβί : Απποίου 

ΠΡ 6 Π]ονιαιι ἐς ᾿πιάϊοῖο Π)εἰ εἰ 46 ΕἸά46, ᾿Ἰάθμι εβῖ, αὶ Ἀδρα]ασγαῖν. [5 υιΐθν 4] ΠΠ ΘΙ Πα 46 ΕἸ4 6 Τοπν. 5. 
ΘΟ ΒΟ ρ5᾽ζ, γόσθηι ὁμοούσιος ἴῃ 8118 οἱ Ἔχρίαπαιίοπθ 46 ᾿πμἀπβίγα σϑιϊσαϊξ. αὶ που Ανῖα- Ρθ8: 139. 

ΠΟΥ μα σ δ ΙΔ ΠῚ 510] ΘΟ ΠΟΙ Παγοὶ : {πιο 5] δητἰπια οατη σα δυο ποῖ Ῥοβϑὶί ἴῃ θαβι τι, 4] οοη-- 
5 πιά Π 1 1 α{15. οἱ Πάθιη εἴ σόοι 5βθιροι ραϊαμ 6 δ πἴτ, Πθοθββθ δϑί πὖ οαάαι ἴῃ Εἰ αβιαἊ Πα. 

4αὶ οαπὶ ΝΙαοβἀομΐαπιιβ δϑϑθῖ, νόθα 1Π|1ὰ διιοούσιος τι1 τϑοιβαθαΐ. Ετρο, μα] 15, 4 θι μ]060 αἰχὶ, 
Υἷν' ΘΡῚ ἀ Ἰββίμνιβ, ἀπ θ᾽ ταν] πιθοῦ το πο ροίοϑι, αι Εἰ πιβία τ ῖπ5 πὶ ΠΠ ΘΠ] ναι ἀ6 πιά ]οῖο Τὶ οἱ 
ἀθ ῬΊά6, ἴα Πορα]ανιαι Παοαα ᾿ἰδοιεἴπιτι5 ρασθπβ 511. Ερο ἁπίθμν ἔχοι 6. χα ϊάθιν. λίθου, Θιι πὶ 
481 {06 1105 ἀδ Ταάϊοῖο Ποῖ εἰ (6 ΕἸάδ ςομπηροϑβιῖῖ, αἰΐτι ποῖα 6588 ἃ} 60 {πὶ Πρ α]α5 ἴῃ [ΠΟ 61} Τιορο α. 30. 
οαϊάϊε, ἰάατιθ οδθίειοβ5 Ομλ 65. Ῥαυ ἴθι ΠΟ Π ὈβϑαΓῸἙ. ῥαῖο : 564] ἁἸππιἃ Ῥγούϑιιβ οοποίπάο. Πάπα ἴΐα “41 
ἀάὐνουϑιιβ (οι) ο βίτιτ γυναι οἰ πανὶ ᾿ἰσθῖ : Απιοίου ΠΡΟ Π]Πογαι. ἀθ Ταάϊοῖο Ποῖ εἰ 4 ΕἸά6, Ἰ4θπὴ 

εβῖ, «αὶ Ποσαϊαναμ : 4] ἀπΐθιν ΠΠΠ6] Πα 46 ΕἸ46. οοπίδοις., νόςα ὁμοούσιος ἴῃ 51πὰ [οἱ Τοπι. 3.0.6. 

ΘΧΡ πιο η6 τι5115 δὶ ; πο ἰδίαν πὰς Ποῖ ὀχροβιτο {αὶ ρμοίοϑί Ἐπιβίαι πο, 4αὶ, χαρά ἃ 

ΜΙ οθοηϊο βίαθαϊ, νοοθ {ΠΠ ὁμοούσιος πϊηΐπιδ ας θαῖϊαν : αὐ Πθὸς ᾿ρθα Πά6ὶ Ἔχ ρ βίο, ἴῃ {πὰ ΥῸΧ 
δμοούσιος ἰδρὶτν, ορίϊηηο οομν Θηϊ ἴῃ Βαβι Πἴτπι παρ τι, 4π| γοοθιὴ ὁμοούσιος ΡΥ] ναι οἱ ρα Πα 

δονῖζον ἀοἴθη θυ βθιηρον σ᾽ ουϊαίιιβ θϑῦ. Ἀπιϑιια αὐνοῦϑαβ. δαυηάθιν. οι θοἤδίαι ᾿ΐα ταιϊοοϊ παν] 
Ῥοβϑιιμητιβ : Ἀδραϊδ δυυμηάθι ἁποίογθι Πα θθηΐ, φαθιὰ Π|06}}} ἐς Ταάϊοῖο [οὶ ἂς 46 ΕἾάο : 5εά Πῖς 
ἄς ΤῊ 6 ΠΡΟ Πὰ5. Ἐπαβίλι ἴο οἱ» δαιὰ, φααμ αἰχὶ, οατιδάτη τυ αἱ ποη ροίοϑα ; πθο ᾿ρϑῶ ἰδίταν Τ᾿ 6- 
δα: εἰ αἀπουιθὶ ροβϑιιπέ, οαπι Δ διὴ ἀποίον, (οι θοῆσιο [ατομία, οἱ  Θραϊαθ εὐ πππς 46 ῬῚΔ6 11- 
ῬΟΠ απ γα] ανῖς. 584 51 πθαιιθ ΠΡ 6115 46 ΕἾΔ ο, πόα ορα!α ἀάβον!ὶ ροσϑαπὶ ἘπιβίαΠἶο, οοη- 
Θ4ΙΙΘἢ5 688 πὶ ΒΆΒ1Π1ο (τα μταν, οαιη Βαβι ἴπι5 οἱ Ἐπιβέαι ἶτιβ ἴα ᾿πίου 586. ᾿ϑοθίϊοα ραν πίαι", 

τὶ αι  ἀα ἴῃ Αϑοοιϊοὶς αἱ αἰίδειιην πο Ρογίποι, 1 ὦ αἰίογιι ρογί πον ᾿πίθι ΟΠ 65. οοηβίοί. 

Ναπο ἁπίθηι αὐ Ῥιοροβίίπιι. ᾿ΐα τονουίαμαιι. τι ΤΠ πισία ταν (ομϑεπ᾿οπτι ΠΟ ἢ 5 1σαγ πῃ 



Ῥὰς. 228.. 

Ολρ. 2. μᾶς 
ἤν 

ἘΧΧῚ, 

Νιην. 27. 

ΧΧῚΤΥ ΡΕΆΤΕΛΤΙΟ. 

δαοίου Θι 6586 Ῥδιιοὶβ οβίθ μαι : πιο ἴδοίιι ἔλο]6 εβί. Τ θη οἱ ΒΑβ.]1πι5 αἰ Π1}0}6}}} 46 ΕἼ Δ ο, 

ἔτι Ἀραϊαναιη ἁποίου 6558 «ϊοϊταν, αἰ 1πι5 Οὐ πϑεϊτατοπιιην ΠΠυιιηι ΒΟΥ ΡΒΘυ ἤΘο6586 δὲ, οαατη, αΣ 

5 ρ8 αἰχὶ, πα] ἰσααθ Ῥυοθανὶ, Πδρα]ασιιθι δὲ ΟΟπβΕ απ Ἰοπτμ ΠΟῚ πππτι5, 56 ἦ1π|0 διιοίο 65 δἰ ῃξ, 
Ἐχ ἀϊοιὶς ααίθιι Π4αδι, Βαβι ται ταμι ΠΡΟ! Πα ἀθ ΕἸΔ6 αι ΒΘ [α5 ΘΟ Πβου  ρβῖ586 : πο Ἰδῖταν 
ΒαβΠ1πι|5, 564 ΑἸ ἐτι5 ἀΠττπι5 πιο παϑι]οασαιη ΟΟπϑετατἸούται ἀιοίου ἀἸοθηάτι5 οβί. Ἐπαιβίδι Πἶτι5 αὐπΐθ πὶ 
5015 65, οϊ ππ θυ το τὐἰθιαὶ ροβϑὶηΐ : {ποι ν᾽ 46] 1οοὲ Πναοίθμτιβ Θυ αἰ Ομ π658 ἀπιοίογθηι [δοθυιιπΐ 

δου, 4τ|8 ἴῃ ΒΆ51111 Αβοθιῖοῖβ ῬγῸ δρασ 5. δὲ Δ] (ου]π}5 πα ΐα δα πὶ. Εἰ φααπ 0 ὃχ Οοιθο- 

ἢ5ιὶ ἀτραπαθηίο Ὁρὶβ. ἈΙ 14 δ ππθαμν ΟΡΙ ΠΙ ΟΠ ΩῚ 518 1}ΠΠ6 π 48 ΠῚ αρευθ 56 116] οορὶ, δχ βοάθῃηι 
Ἰρβᾶμι ὁπ γιμανδ ροῦσᾶμν. Ετθηΐμι δὶ σοι θοἤβιο, αὶ ἴπ 110 (ὁ ΕἸ 6 06 }10 γοοαθυ μι δμοούσιος 
ἄδεδββδ [α]50 ριιϊαγοναῖ, [ἴα ἀυσιιηθητανὶ Πρ : Ορα5 ἴῃ {πὸ γὸχ ὁμοούσιος ἰἀοοίπιν, Ἐπβίάι πο οοα- 
ν δαὶ παρ 5 4πάμ Βά5 110, πομ ὙἱάθῸ. σαν ΠΟΪ5. πόα τὰ ἀγρυπηθηίανὶ ποῖ ΠΙσδαῦ : ΟΡῈΒ ἴῃ 

40 ποιῖθι διιοούσιος ΟΠλἰ Εἰτπιι, Πἀβίαι πὸ ῥοίαῖ5 ἐὐἸ λα] ἀθθαῖ αατα Βά51}10 : 564 γοοὶβ δμοούσιος 
πὸ γϑϑιϊσίαμν Ζα θη ἴῃ ἰοΐο (οπϑιυϊτατομ τη Εἰ νῸ ὀχϑιαΐ ; το ζαῖτι5 θϑί ᾿δι ταῦ δ πιβηιοάὶ Πρ υαπι 
Ἐπιβίδι πο ἀπ Ἰοανὶ, φααμν Βαβι 1ο. ἔπ πὰς ᾿π]τι5 ἀνραπδ πὶ γὶβ πιαρῖς ᾿πτ 6 Πσαάΐαν, Ἰοοα {τὰ 485 

εὐϊαχίιιθ δ σθὶ [δοϊπῃΐ, [αἷς Θχβου θυ ποὺ ΡΙβθθῖι. Ῥυϊαθαηὶ αὐ ἀπιοαιη 6 ΠΡ 60 46 ΕἾΔ 6, ἴῃ 

410 ἰΐὰ ἰοσῖςαν, οὕτω φρονοῦμεν, χαὶ οὕτω βαπτίζομεν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, 56 σοπεϊπιιις, δἰοψι ϑα- 
Ριεϊταμεῖις ἰπ ΤΡὶηϊίαι6 φοπσι 5ἐατιαἰὶ ; αἸϊα ἀτιο πυυταα οι 6 πιοπαϑιϊοῖβ Οοπϑεϊ αι θι18, 1π 
4αϊθιῖ5 τὰ βου ρίαια. ἱμυθηϊ τ : ἡνίχα μὲν γὰρ ἢ Ψυχὴ τὸ ἑαυτῆς ἀναχινοῦσα νοερὸν; τὸ φυσιχῶς 

ἐγκατεσπαρμένον αὐτῇ παρὰ τῆς πεποιηχυίας αὐτὴν ἁγίας Ἵ ριάδος, βουλεύεται τὰ, εἴς. Ετοπῖπι ἀπῖπιτες 

ψιαπεῖο σιια ἐπ οἰ σον οἱ δοπιπιοία, {πι οἱ παϊισαϊ εν ἃ φαποία Τείπιίαιο ἰροῖις ορί 6 ἱποίξα 

δι, εἶδ τοϑτις ἀοἰνογαὶ, δεῖς. Ἐπ μαιοῖς ᾿π θυ θοῖῖβ 5ῖο ρεγβθαϊταν : τοῦτο μὲν εἰς ἁγίαν καὶ προσχυνη- 

τὴν Τριάδα, χχτὰ τὸ ἐνὸν, ἀτενὲς ἐνορῶσα, οἴο,, πο υἱάοϊϊεεῖ. ιιατιίπιπι Πετὶ ροί 658, ἐπιίεπιὶς απὶπιὶ οοιἶϊ5 

ἐπ δαποίαοί αἀἰογταπάα Τεϊίξαι σοπζοτι,δῖς. Ν᾽ οσθ πὶ δμοούσιος ν᾽ ἄδην ἴῃ 106 }10 4 ΕἾΔ 6 πιϑιτραΐδηι, 

σα ἀπϑητῖο Πα θοίαν 46 ϑαποιββίνα ᾿Γ υϊπιταίθ : ἂὲ ἴῃ πποηαϑιϊοῖς Οοπβεϊαι]οηθιι5. 8. αι] άθι 
δα που βία ΤΙ ὰ5 ποιϊ πδ αι, 5611 ἰαπχθη αἰτόάιιθ ἰΙοοο νοςαϊ αι διλοούσιος ργφἴο "Ἰ{{ἸππιΓ, 
γανία ἀπιίθιι 1{|π ΒΟ πὶ σατο ἀἰνθυϑιιν βου ΤΟΥ πὶ ἐπα ἴσατα ππθυῖτο υὙἹ 6 Ἱ ροίοβί : ι στμηι 
Ῥυΐϊιιτι5 οὐὶς Βαβι 5, αὶ νόοοθ διλοούσιος τιηΐοο 6] Θοτα θαίτιν ; αἰτίου δὶς Ἐυιστατ ῖτπι5, Ζαϊ δ] ουιιηι 

ΜΙαοοοπϊαποντμιν ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ θάμ, 4παπ αἰχὶ, γοσθηὶ «Πρ θηίθν να θαι. [αμν δα τοϊαιια ργορο- 

χὰ )ο, 566 5ἱ ρυΐτβ οο  θθγθιη ϑοζοιιθηὶ ἰοοαμι, αὶ Πῖ5. ἀἰδρατςαιομθιι5 πιαϊθυίαση ἀθάϊε, Ἔχρὶῖ- 

οαγο οομδίτ5 ἔπθγῸ : Ζιοα αὐ [δ] Ἰοῖτι5 ϑαοοθ αι, δατη ἰού ἰΐθυτιτη. ΟΟυ 15. ΞᾺ ΒΒ] ΙσΘ το γίβίτη δβί, 
564 51. ἰἀιηθὴ αὖ νοῦ πνῶοα, ατι88 ΡΥΪτι5. σία], πος Ἰοοο Ομ ται. 1τὰ ᾿δίταν ϑοζοπιθπτιβ ἰοαὶ- 
τὰν Π|}0. τι. οὰρ. χιν : ἡριά Αρηιοηῖος Ὅθῦο οἱ ΡῬαρἢίασοπας εἰ αοοοΐας Ῥοπίϊ, Ετιδιαιλῖιι5 ϑοῦα- 

5 ἴὼ ἔπ {τηιθηΐα θρίσοοριις, τποπαϑεϊσι οοτιν ΓΣαἰϊοτιῖς αἰιοίοῦ {πιῖ556 ἀϊοίζιτ : οἱ ἐδ ατοιϊοτὶ5 οἱ 
εἰϊσεῖρὶϊτια, εἰ οἰ νὲς φεῖδι τἰξδτιάϊπεπι, ατιξ ἃ ἡτιῖϑης αὐ οιϊποπάϊιηι 655θὲ, δ ὐδειῖθιι5 χιεῖϑιις τεεὶ Οροτ- 

(ογοῖ, εἶδ πιογίϑιις ἀδπίψιι θὲ δασαοία υἱυοπαὶ γαϊΐον ργιθοορία ἐγαάϊαϊδδο; αὐθοὸ πὶ φιιΐάαπι ἀ{{τ- 

τπθπὶ {ἰϑτιηὶ ἀϑοδίϊοιιπι, ψαὶ δας ἰὶ Οαρρααοοὶς ποπιῖπθ ἱπξογι δίίι, αν 6 δοτιδογίρίιπι {μἰς 56. 

Ἐνγαπε ἰρίταν οἸτηι, ϑοζοιθηο διχόΐουθ, Ζαουιηι Πα Ἰοῖο ἀβοθίϊοιιβ φαϊάαιι ΠΠπον, αὶ ΒΆΒ1ΠῚ Ὁὰρ- 

Ῥαιοοὶς ποιΐμδ οοηϑουϊρίαϑ Θγαΐ, δα Ἐπιβεατμἰπιμν ϑεθακιθπτιίη ρου ποθας. Ραΐο απΐθμι ϑοζομῖθς 
απ αἰ }}}} ἀἸ τὰι αἶσὶ πιο παϑεϊοανιιν Οοηδεϊτατομιιοι ΠΠυπιτὴ Ἰῃ ἀἸοαν δ γοἱαἶββο. Νοο ταΐγαιη οαϊπ 
48αχὰ ν᾽ ἀοθῖταιν, ΠΡσ αι {αὶ Ἐπιβίατ ὶὶ οναΐ, ποιῖη δ ΒΆΒ1ΠῚ Ἰμβου ρα ἔα1556, 51 ται  πϑυϊς τ α]τα 

βοῦρία 6580, {185 ἴὰπὶ ἴῃ Ὑα]ρατῖ5. 4αδηι ἴῃ νιον Πτι5. Πγ5 βαποίογαπι Ῥαΐσγιιπη ποιμΐη8 ἰῃβου]- 
Ῥθαπῖαν, 488. τἀμῖθα Ποάϊθ ἃ} δι Ἰἰ5. Πποιαϊ μη θιι5. ἴῃ ΘᾺ ΒΡ ἀΕ1 115. δἰ δα] του μβ ρῬομὶ υἸ θιη118. 
Οὐ ᾿ρίταν Οομβε απ οπαι μὰ πποπαϑεϊςασ αι ΠΠΠ6 νυ, 4 Ἐπιβίδίθϊ ούαῖ, ΒΒ." πομΐηδ Ἰμβου ρίι5 

[αϊτ, ἈἸΒ1}} οἱ πονὶ ἀροια - 56 δαπηάθιν βουίθιν παϊλαϊζ, ἀπατὰ λα]ία ἀ}1ὰ βουιρία, 4π8 οθὴὶ 4]10-- 
χα δϑβοηΐ, ΙἸουαμ ἴαιθι ΠΟΙ ΠῚ 115 ἴα 50 Ἰηβουιρῖα 5σαητ. ΕΠ 5 τοὶ σα ιϑαβ Φαογογθ, Π1Π}]} δὰ τπ8 

ατιϊηοῖ - τ ϊῃὶ δας δϑέ, 51 στ85 ἰΐαᾳ βὶζ, πδο Ὠθρατὶ ροβϑὶῖῖ, 56 αὐ ϊγο ταὶ ῃὶ νἸάθοῦ 41 ΟΠ θυ ηζαν 
᾿πληον απ ην 116 [αἶπθ8 ᾿π ΡΡΟθαπάα τὸ ποὴ εἰ ῖα, σατῃ οβίθπάογο ἀδθεῖββθινι ΘΟΖΟΙ ΘΠ. Π}, ΟΠ 
ἴα Ἰοψαμίαϑ οβὶ - σάθο τὲ φιΐάαπι αὐγηιθιιε {ϑνιιπι ἀδοοίίοιιηι, φαὶ Βασι ϊ Οαρραάοεῖς τιοπαῖπα 

ἐπισογι ϑίιιι", αὖ ἐο ἴ Ετιδίαι]ι101 οοπρογίρίιει {μῖ556, τ 1} ΑἸ τα ᾿ς νου θῖ5 δἰ αἰ ἤοανο νυ  ῖββθ, Ὠἰσὶ 

βοίαι Οοπδιατοπαν πιοπαβιϊοασαν ἢ ειιι τ {αοε τς πιαχίμιθ ἀπ θίππι, τὰ ρεοθαία «αἸΠι.1Π}Εε- 



ΡΕΞΕΕΒΑΤΙΟ. ΤΧΧΥν 

Ὡχττι ν᾿ ἀθυ] ροίεϑι. Ἐρο απίθι ἃ] ἴθι 5βθπίϊο, ἰάατι6 Υ  ΊΓΓΟΥ ΠῚ ΟΠ ΒΟΙ 11) ἴον 6, δὶ θᾶ, 41188 "0 Χ 
τϑίι]!, βοζοιηθπὶ γουρα ραι]ο ἀΠΠἸσϑητιι5 Ἰθραπίαν. 161 Θπῖηι βοΐπμ τπθηῖο {π ἠδ ἀγοί ον δ. Υἱτο 
ἀἰβοῖρ!μα, ἐς οἰ θ 15 4υ]θὰ5 αἰθπάτ, αὰξ ἃ 401 ι5. ΔΠ5Ε πϑηάιι, ἀ6 γνθϑῖθιι5 ΌΙθιι5. α11 ορου- 

τονοῖ, 48 ππουῖθι5 ἀθηῖηπε οἱ δχαοία γἱν θη] γατοπθ : 4.115 γον 15 ΟΟπϑΕ τα] ΟΏτιηι ΠΟ 5:10ὰ- 
στιν Πρ ὺ ἴδια ρϑυβρίοιθ ἱπα Ἰοαίαν, ταὶ (ἀπ ϊ. ΠΟΙ ΠΟΙ Ϊ Πανὶ ν  θαίιν. ΟἸηα ΘΗΪπὴ {1188 ἴῃ 1110 

ϑοζοιηθηὶ ἰοοο ἰοραπίαν, ππῖοθ (οπϑυταςοπι ΠΠγῸ σοπνθηϊηξ, ποθ ἀυΐδιι ΠΘρα}15, {1185 5] 

ΘΌΖΟΙΊΘΠτΙ5 ἀθϑῖσ παν γο] ἰββοῖ, ἀοθυ]β5θί β8πη6 φαυοα ἴῃ Π15 ρυεθοῖρυιηι θβ δἰ 5ἰῃ ρα τ  ΓΘΟθηβοιῈ : 
«ἀοα οὐτη ποῖ ἔδοουϊς, π6 ἐο ᾿ρ515 Ζυϊάθηι οορ ίαθθθ Ραϊδπάι5 εϑί. Νξιηο δαΐθηι πδϑοϊξ, 51 φαϊὰ 
Θχϊμῖαπι δϑὶ οἵ ρθουν τη ΠΘΘ]15, 1 βιταπη 6556. ἴῃ ταϊτὰ 1118 Ἰῃ ππι ΘΙ Ότιιτι ϑου!ρίιῦτο (οϑίϊμιο- 
ποχαχη οΟἰ ]θοῖῖοπα : 4185 (οπστΠπηοἷὰ ἴδ ἀρίθ ἰδ 416 σοπεῖπ π6 Ῥγο σα μ ταν, αὖ Ρἢ τίπτε αἴτια 
δταν 551 π185. ΟΕ] ἈΒΟΙΧΠΊ 116 ῬΘΠΘΓῚ5 ΖΕ δοΒ[Ί0Π 65 ἀοο βία ἃς αἸ ΠΟ] ἀἸσϑί πη βοϊναμπίιν, ΑἸ ΟἹ Π πα 

Βουρίαχο ἰοοα ΘΧρ Ἰοθηταν ὈυΘΥἸἴου Βα} οἱ ρου Προ πίθου, εἴ ἀΡίιιο βα]  θουσίια. ἃ} 155 πᾶ 16 
Ῥυτθοθρία δὶ φομηροπθη 95 ΠἸΟΡ65 ἰνααπίιν. Ἀ  ἤϊητι5 Οϑϑίαπυβααθ εἰ ῬΒοιβ, οὐλὴ 46 ΠΘρ 15 

Ἰοφαθγθηξιν", πουαμ ϑουιρίανδ ἸΟσΟΥ μὴ} ππ δι πθυτιη! ; πθο ᾿πητη δυο, οὰπ ΒΆ51}}1 Πόρα]α πο 

αἰϊαμ6 πᾶ ρ}5 αιιατ χ 1115. (Θβ ΠΟ 115. 810 ΠΟΥ τ ἀϑοθίϊοὶβ ἀἰβπραδμίαν. (Ὑ146 Ἰη γα πιπὴ. 
62, φιορε ἤμπ.,} Θὰ ἰδιταν ταΐοπο μοί ϊββοὶ ΒΟΖομιθηι5. (6 [λ15 ἐθϑ ΠΟ Π 115 ἴάσοσθ, πθς ἈΠ] απ 
τθητϊοπϑι ἴδοι θουῖη, 4 ἈΘσ]ασ απ ῬΙΌρΥΐα βυυηΐ, δὶ ᾿ρϑὰ5 60, 4πθι Θχουῖρϑὶ, ἰοοο ἰη41- 

φῶτα 5101 ργυοροβαΐββει ἢ Νοι ἰριίι ΒΟΖΟμΊΘἢΙ γθι}ὰ δοοϊριθπία βιμΐ ἀθ Ἀθρυ]β, αὐ 4ὰ5 ἀρία 
τοίου υὶ ποὴ ροβϑιηΐ, 5ε4 46 (οπβεϊτὶοπτιν πο  ἀϑιϊοαγιιὰ ΠἰὈγο, αα ἀιιθι Ορίϊηνθ. ἀοςομμηο- 

ἀαπίαν αυξοοιιιι8 ϑοζομιθπτι5 πος ἰοοο βουῖρβιῖ. Νπης απΐθιν ααϊπδην 1}Π1 Θϑϑθηΐ, 41] ἀβοθιϊοιι τη 
Δ Παλ Πθσαιαν πομιῖηο ΒΔ51}}1 ᾿πβογιρίσπ Επιβίαί 10 ἀἀ} πα Ἰοανὶ ορογίουα ἢ αγθηΐ, τη το ψαθιὶ 

Ῥοΐοεβι. Επῖβθα ἀυθίίτου 1Π1π|5 ἐἰατ5 Θγαν 1 Ἰ55Ί ΠηῸ5 αι Ο9 116 αἴ {16 5[τἸο5᾽ϑβίπιοβ, 411. οἴμην 55 ἀπ] 
ἐβϑθηΐξ ἴῃ γοϊνθι 5 ἀιοίογιιμ {0 015, ἑου ίαβδθ τ]ὰ απ) τποπαϑιϊοασιιπι ΟΠ βΕ{π|1Ο ται 
ΘΧθμρ ανῖα ᾿Ἰμγθπιββθηΐ, ἴῃ ΖΒ 115 ῬΓῸ Δ51}}}1 ποιηϊη6 Πουηθη ΕΠ αβίδί 1} ροβί πιπ Θϑϑεΐ : δΐ σου 

41] οοσμον ββαπέ δχ 5{1}1 ἀἰββι τα] 41 π6, 6] αβηιοαϊ ορτιβ δα Βα απ ῬΘυ τ μθγΘ πῸμ ΡΟΒ56; ΟΡ 
ἰάφψαθδ { Ἰοαβδθμΐ {Ππ|| αὐλοῦ ῖθὶ ἐθθογο Ἐπιβίαδι ἴο, θη ΔΙ πα π 46 σϑβοὶν ἰϑϑθπξ βουρίσμη δἰϊψαοά 
δϑοθίϊοιμν ᾿π Πισθι δ 1556. Ν ς δηϊηι γ65 115 δ ηθ οαθιβὰ ἃΠΠυτ δ υ] ροίατ. ΑἸ} γ θοῦ 4] ἴῃ 16- 
δϑμ 5 διιοίου θιι5 πλΐΠτι8 γουβαί! οϑβθηΐ, [αἶσα ΠΥ] Ἰπβογιρείοπο ἀθ]τ51, ἴδοι] πιοτὰ Ἐπβίδι ἴαπἃ 
Ἰθαβ. ΠΟ παρὸ δἀβουιρβθυιιης, 584 [ον ἴαββα ἀἰζοί 4} 1415 : 81 πὰ ΟἹ τμι Θχϑι 1 ἰ55θπΐ Ἔχ θρανία, ἴῃ 
4α θιι5 ΡυῸ Βαβ}}11 ποιηΐπα Ποιηθῃ Εἰ ϑίαι }} 5ου Ἰρίατη θϑϑθῖ, ον πα}}ἃ Θ᾽ αϑπηο 1 Ἔχ θρανία πο- 
416 ἴῃ ΙΒ] οΕΠθοῖβ τθραυα μίαν" ΜΠ γι βιμλ}}6 ἢ, 51 φιιαηο ἴα ]65 ΕΠ ΥῚ οχϑετθυϊηΐ, ΠΡ νὰν 105, 

4αϊ παῖ ααάϊνο Επιβίαι πϊτιιι νιάθυθηΐ., γθυθυ θα π 4116, Π0, 51 1ΠΠπ|8 ΠΟιΘὴ ἴῃ 115 {τ ΘΧβουθ6- 
Ῥαῃξ Θχθιηρ αν ῖθι5. σου πογθίτ}", τ] ΠΟΥ 5. Π|ῸΓῸ5 5105 νοπάθυθηΐ, ργορίουθα 46 Ἰη Δ ιιβίγ]α ΠΟΠΊΘΠ 
ἴαῖ πλᾶ }ϊ Ομ 15. ῬΥΌΥϑ115 ΓΘ 50 141556. (14 ἰαποιι βοπτίαπη (16 ΤΥ μ15 1ΠΠ15 Βοζοιμθηὶ γον 15, «“ρμά 
«1τπιεπῖος ϑετὸ οἱ Ῥαρἰιϊασοπας εἰ αροοίας Ῥοπιὶ, ᾿ἰπιδίαιλίις, δενακεία ἐπ τππεπία ορίσοορτι5, 

τηοπαδίϊο οοπνεγϑδαίϊοτεῖς αἰιοῖοτ" {πἶ556 ἀϊοί!τ", σατο ἀρϑυίαν. ΜΠ τρίταν 54{15 ργΌθΆὈ1]6 νἀ θέαν, 
Ῥαϊοα ἀιιδρίδι πιομπαβίουϊα 410 Επιβίδί ϊο οομδίγιιοῖα [πἾ556 ἴῃ Αὐτηθηΐα, εἴ, δὶ 4815 ἴα γοῖ, ἴπ 

Ῥδριῃ]αροηία : ἰπ Φαϊθι5 Ἐπιβιαι ματα ν᾽ νηὶ πόουια ΟἿ ὙἱνῚ τπαϊδτη ἴαπαπι πὴ απ νἱδπιθεῖῖ, οἵ 
ἴῃ {πὲ ριῸ Ἐπιβίαι απο Δβ᾽ απ ᾿πϑιτατιιαν ὈγονῚ ᾿ῃ το πποίσμι 511, ΟἿ) πᾶ 81 50 1Π16δὲ 58- 
οἰὐϑβι μι ἂο ΟΡ αι ΕἸ551}}1 Ῥαί 15 ἄραι ΟἸμΠ65 δχ᾿βεϊμπατοπθμι. Οποα ἀπίθμι δ ἀἸτπν 468 ἀςςο}15 Ῥοπτὶ, 
1ὰ Βυϊῆπιιβ, ψαὶ ΒΑΚ1Π1 ἐριιΆ}15 ογαΐ, [Ἀ]5α τ 6556 ἀοοοῖ. [τὰ δαΐμι {1}. τι, οὰρ. τχ, ἸΙοφαΐταν: δαεῖ- 
ἰδμι5 Ῥοπειὶ τιγῦ 5 δὲ τ γα Οἰτοιιπιΐθτις, ἀἰθδῖθς σεπίϊς ἐ{{{πι5 ατιΐπιος οἱ μάτι εἶδ 5ρ6 {μΐπιτα 5οἰ Ποῖ ο5 

Ξεϊπειίαγο, δ ῥὶς οὲ ργιδαϊοαίίοηο 5ισοογιίογα, ἐαϊϊμπισιιο αὖ ἰεὶς ἰοπρ πορίϊροπιΐς οωρὶϊ αὐοίογο, 

διενορηίιιιθ., αὐ )θοιὶς ἐπι ατείμιπι τ τατπ, οἰ σιροιεϊαγίπιπι οἰῖς, διεΐηιθὲ τιοιἱτΐαπι τ οί ρογῈ; δὲ ἔτι εἰτυῖεηι 

ὁοἴτε, πιοτιαϑίογία ΘΟΠ 5 ΤΟ 6, ροαϊηιὶδ δὲ ἢ γ πιτὶς οἱ ογαἰϊοτι εις ἀοοιῖε ὑασαγο; ρμαϊρογιίπι Ομ Γ τη 

ΒΈΓΕΓΕ, εἴδιιθ μαὐϊίαοιῖα Ποποοία, δὲ ψι αὐ υἱοίιιπι τιεοοσδατία δετιξ ρτιδΡεγ ; υἱγρίπος ἱπδίϊ- 

{μ6γ6., μάϊοαπι οαςίαπιῃηθ υἱΐαπι οπιτῖδτις Ρέπϑ ἀδείἀοναὐϊΐοηι ἔαοογο. Πα ὑτονὶ ρετπιμίαια 658 10-- 

{5 ργονίτιοίιΒ ἔαοῖες, τιὶ σι ατίο οἱ δηπαϊοπίὶ σαπιρο οἰάθγ θῖν 5σ6σο5 {δοιιπάα, αὐ ἰρία υἴτιθα σιετ-- 

τθαῖδ556. ἤρου ἰάθη ἐθη Πειμανῖς οἱ ϑοοναίοβ, {αὶ {1}. τν, οὰρ. χχυτ, [ἃ ΒΟΥ μι : δεδιὼς γὰρ μή πως 
Ἄρειανὴ χαινοτομία καὶ τὰς χατὰ τὸν Πόντον ἐπινεμηθῇ ἐπαρχίας, δρομαῖος ἐπὶ τὰ ἐκεῖ μέρη διέθαινε " 

ΕΧΧΗΙ, 



Τα], 

σόμ5. 

8- 

ὉΠ]. 

2.ρᾶ9.228. 

ΕΧΧΙΥ, 

Οαἰ. 5 

Νααι 

Ω. 

32 

ΧΧΥΙ ΡΆΔΕΛΤΙΟ, 

χεῖ τε ἀσχητήρια σνστησάμενος, καὶ χατηχήσας τοὺς ἄνδρας ταῖς αὐτοῦ διδασκαλίαις, τοὺς σαλευομένους 

ἐστήριξε. “ἐγ [{τ|5 Φηΐπι [ Βασι 1 τι 1 γϊανιὶ ἀοσηναιἰς πονίίας Ῥοπιὶ φιοηι ργουϊποῖας εἰθρας566- 

σοί), Οοἰ ρον αἰ δας ματος 56 σοπίιϊε; οἰἰηιιιθ ἐς πιοτιαςίοτία σοτιδι {5 56.., οἱ οιιτιοῖος 51ἶς 

γγωαϊοαιτοτιῖδιι5 ἐγιδε{{π||5 561, τε απι 65 Θοττηὶ απϊηιος σοπ Πτπιαρῖ!. Ῥυφ θυ ΘΔ 116 51 4115. σ ο} 1 ρατιοα 

4υφάδμηι πιοπαβίθυϊα ἢ Ῥοηΐο διϊαιη 40 ΤΠ πιβίατϊο ᾿πϑυϊταία {π|556, Φουα 1056 αν δποίου α1- 

οἴτι5 511, ΠῸὴ Ραμα θο ορὸ; πθο θαΐ γ᾽ άθο «ἃ ᾿π16 ποβίγα βοηίθηίια ᾿] ροϑϑιί. Ετθηϊην ΠΟ 
πόθο Ἰυιβία Πἴπιυ πιομαϑίουϊα αἰ ψια Πνΐς {ΠΠ||  ᾿μ1110 ᾿πϑ ποῦ ΡΟ 5850 : 50 ἀἴθ0, 51 τὸ8 1ΐὰ 5!ῖ, 
1 1}}} οοΥ αἰβϑι νιν νἸἀου], {υιϑιατΠἰαη αι 11 ν νι] ΠΟΥ αν ἴῃ 11}15 ΤΠ ΟΠ ἀϑ( 6. 115. Ῥάναχη ἀ1ὰ 

νἰσαΐθβο, Ο]0 Ποιν πἰβ Οὐ ἸΟ5 55: 1111} ΠΟὨΊΘΙ, ΕἸ {6 5. Πα Πα βίαι) 5 Ὀγοραίδμι {π1556,. 0} ρ ϊ5-- 

ὁ στὸ 

51}}}1 ἃς (000 15511}}1} ΒΟ. Ρ(ΟΥ 5. [Δ] Δ1). 

δ. ΧΙ. Ρανς οοίανά, ἵπ χα ἐἰὁ Ἐριεἰηγιὶὶς αἰϊςριυιαίιιτ'. 

40. Ἐριιῖα, 6 φαῖθιι5 ἀἸββουθυο πιῆ ἀρρυθάϊου, ποι οοάθιῃ ἰοοο ἴῃ ἘΠ  οο Ῥανίβιθηϑὶ [6 - 
σαπίαν : φαοα (ἃ [ἀοίπαιι ὁδί, αὖ θὰ τι γοτὰ ἃς σου  ηΔ 6556 θα Βα πάπι", ἃ [515 αἴχαο Δ 1}- 

(6.1 18 Βοοου που θην. Τῦρο απιΐθιν {αὶ ἀθ6 οὐ ῖι5 ᾿άθιι [πα ἀἸοῖτι τι 1, Ομ ἴα δίτηα! δἀθπεία 6586 
ΘΠ 5111 : 60 18 ρ}5 Το ἴῃ τπὸ (σά ἴος Τιορὶο οομτμθητον Ἰοραπίιν. Οὐάο φαϊάθιν ροβία!αθαῖ, αἱ 
Ῥλὶα5 ἀὁ ΤΡΙΓΠλ115 ἀρθυ θη 481 46 τη Οη5{1.15 Ομ ϑ αι]ο 115, αὐτὴ οα ΔηΓ6 ᾿ρ885 ῬΟΒΙΙΘΙῚΠῚ : 
564] Φιοηϊαλη ἀΥριΘηζα {||} 115 115115. 511} θα τ Ἰη ἴῃ ῬγΟ θα" 15. Πρ. Π18, ραγίϊμν ἴῃ τορι ϊα 15 
(πϑεἸοπ θιι5, Θυδηΐ 6] ιβη) 0411, τὰῦ Π1ὰ 0 8115 Ῥομ  θυθηΐ, τ οἴνοο θὰ σοητ πιὰ οὐαςοη 6 ΡΙῸ - 

ῬΟθοιῈ σοηβίιαὶ ; γ θυ  θᾶν ΘΏΪΠ Π6 81 ἃ 86 ἰανίσοιη αἰνθ!]Θγθηίαν., ᾿ρβου ιν 15 ἃς ΡΟΠ 115 1] -- 

ππθγοίτ". Παῖς ἰσίταν οατιϑα [02 σαν ἴα ᾿απο ἰοοιιηῖ Τρ τα το ]θοουῖηι. Τὰ ἀπιΐθι. 56 με ἀο- 
οὔἰββι τι. νὶν οι] Π51τπι|5, αὖ οὐπηΐα [τος Πρ εἰτηϊα ΒαΒῚΠ1 Ῥοξίτιβ αιιαμ αἰ του 15 Θ556. μι οί : 4Π1] 
γοΙῸ 4 πιπίαχαΐ δογιι ραγίομι Βάβ1Π1}0 (ἰθυιης. Ὁ απαΐθηι ὁ Τρι({λ}}15. βθἰᾶ πὶ ἴρ86, ἈΡΟΓΙ 6 
ΟΠ ΟΠ (ἀν. 56 ἀπ θαιιανη γθ ἀρουθάϊαν, οχἰϑεϊ μην, τ16. ΔΙΊ4πια οΟὨ[τι510 βου ιγ θέν, ᾿ριτ- 
Ὠλἶα 111 ἴῃ {{65 οἴαββθβ 4ἰν  ἀθ πε 6556. Ῥυηα, ὑυΐονα απθοιπα ποϑίνῶ ΠΟ 15 Πριτπηϊὰ οοηι- 
Ῥ᾽οοίθίι : βοοαηάα, τ Π πιὰ Οὐ πἶα δ τι5Ή 110 5Ο ΧΡ ΘΒ 111} : (ου τὰ σΟΠ ΡΥ Βο οἱ Δ] (6  τ5 σ6Π6- 
γἰ5 Ερι τα, αι ἃ πθϑοῖο 4 θι15 ᾿ἴα ᾿Ἰπβεγιρία ϑιιηΐ, ἐπιτίμια εἰς τὰς κανονιχάς, Τρ {πα ἔτι σαπο- 
γῖσας. Ἰυρινϊὰ θυ ϊμλο οἱ του αἴ οἴ α5515 απ  Ζιια σϑηπαϊηα ἰῃ ῬανἸβιθηϑὶ ΠΟ η6 ροβιία διιηΐ δηΐα 
1] ΟΠ {1058 (ΟΠ 5{Π{π|||0 65 : αἱ Πρ᾿τἰηϊα βοοι 0, (ἀπη 4 αάὴν ἁ α]ουῖπα ροϑί ᾿ρϑα5 γο]θοία βιιηϊ. 

ΤΠ» ἀἴοιῖθ, ἀἸἰβραςαιιοιθιι πον θάϊαμααα", ΑΥ Ι γον φαϊάθηιν Ἰυρι(ῖὰ οὐ ηἶα Βα ρ ΡΟΒιΓ1{1ὰ 6556 αἰ {τι8 

Δα] ον 8, 566} ἴα (ἀπο η, τι ἀ]1ὰ 1115. Ῥο]ονὰ 5111, πα] Οὐ ΘΒ {6 ἃὺ ΟΥ ΠΟ ΠΟ Ὸ5 ΡΟυ ον Ἰἰα {15 η0- 

(5 Ῥγὰ 56 [ογαμί. Δα ἀπο σθπτι5 γον οη (ἃ 6556 Ρα0. Θὰ, ατι8 Ἰῃ βθοιιη 4ἃ ο[α5856 ΘΟ] ΠΟ  μη118 : 
δῇ ρα δ ἀο ἰοΥ ἴδ ο]α5515 Πρ ιϊὰ οἱ ᾿ρ88 ΦΖα άπ 60 Φαϊἄθπι Π4Ἰοῖο 5ρινῖὰ βιιηΐ οἵ ρουορυηᾶ : 

504, αὐ αἰχὶ, τη νὰ νοθείας ᾿η ἀἸοῖα ρυοναπί. Τποῖρίαμι ἃ}0 ΤΡ τἰπ}115. Ῥυϊπλοῦ ἂς (θυ 1 Ο[ Δ 5515 ; 

Ῥοβίθα 46 βϑθοια οἰἴᾶϑθο ἀἰβραίαθο. Ῥιϊνατιιη δ᾽ αβιλοά! Τρ᾿ τ πυϊου τιν ἈΠΕ πατ18. ΠῚ}{π|8 βου ρίου 
τη θη (Ομ οι τὰ πᾶτὴ [δος : ἀθῖαμ ο ἴῃ απὸ ἀπηίαχαΐ ἀπ αἰογο νιοὶ ΠΠ 0 γῸ τϑρου αχίπιν. Α οί, 

«ποά τμπ]ια ἀτ πον ἀἴοία δας, ας πόνο «αοάαιν τηοο ἀροϊρίαπίιν. Εχοιηρ]α, αἰ φαϊάαιιο 

« ΘΟΟ ΤΟΙ Ργο ογαηι. 51. ἰριταν ἴὰ ἀαανίο ῥυμοῦ Ο[α5515 ἘΡ τ ΐο βουιρίαμι ἰπ ν ϑυίαιν", εἴ τις ὑδρίζοι ἢ 
Ξ 

" ἀντιλέγοι.... χαὶ μὴ ὑπαχούει μετὰ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς, ὡς πληροφορῶν αὗτόν : τ|ῦ] γοΥθ τιμὴ 

πληροφορεῖν 5111} γ᾽ ἀοίαι ΡΓῸ 60, τοι οβί, πίπείπεηι ἱτι 56 ΘΟτ [ἰἀογ0, οἱ ἐπι 510 δόπδι αὐιπάαγο, 

σιν ἴδπιθη ἀριια Πθαβη] αν ῬγῸ μογοιαάονο, αὰΐ σον ἐΐολομν ἔασον πιϑυιυρανὶ βοΐθαί. Ὑουθα ἀπα 
ΠΙΟΧ ΟΧΒΟΥῚ Δ, 511 51 η1 ΟΧ ΟΡ (ἰν]0 οοίαγο, ΠῚ ἀπίθν ἰΐᾳ Ἰορὶζαν : εἰ δὲ τούτων γινομένων 
ἀμελοίη τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας , χωριζέσθω ὃ τοιοῦτος τῆς συνοδίας παντελῶς ᾿" Μιχρὰ γὰρ ζύμη ὅλον τὸ 

φύραμα ζυμοῖ, κατὰ τὸν εἰπόντα ἅγιον. Ομοα οἱ Πιὶς ξαοιὶς πιο 5 ἰΘα γ σιίαηι δαϊμίοιη,, 5Θραγοί 7) ῥΓΌΤ-- 
55 “ιιὶ ὁ5ὶ ὁ) σπιοαϊ α σοπιπιεπίίαίο, παι ΔΜ οὐ ἴοι [δ μλθαΐαι ἰοίαμν ΠἸαβϑαμ ΘΟΥΤ ΜΡ ζ, κε 

βαποίτις εἶχε. αὶ ἄτιο ποη Π)αΒ: ΠἸατα 6556. Ππάϊοο. Επ151 Θαϊην θα Β1}1π|85. ῬΆ5511) 5ΘΙ ΟΠ ΘΙ 15{1-- 

ται (6 σονηναιϊαΐ6, 5οιῖ (δ ἴρ50 Ππαίσυιη σοι γοηίαι, πιά (ἀπ 6. τας 781} ΟΠ], ἴῃ Α806- 

(1015. 51115 δΟΠ τ] 5 γΟ06 συνοδία τιϑι15. οϑῖ. ΠΙᾺ ἀαοαιιο, χατὰ τὸν εἰπόντα ὅγιον, ἀπ] ΠΟΥ ἸΠτμῖ Θ550 



ΡΗΈΡΛΑΤΙΟ. ΠΩΧΧΥΠ 

τς χαἶεἱ νιάοιαν. βαβι 5. στ, 0] εἰϊαὶ ἀροβίοϊ αι. Ῥαμλαῃι. οἰΐαί ἀπ θιπ 5 Ρ ββίμιο, (ἀμ θ ἢ ΠᾺ}1Ὸ 

Ἰοοο 5ἰπιρ!ϊοϊτοι ἀϊχις, ὁ ἅγιος. [πο οιϊατι Θρ᾿ Ππθίσιι {Ππ6,, ὃ ἅγιος, παδάααιι ἀραιὰ [)αβ:!ταιπι, πθὶ 

ἄς Ῥαιΐο ἀροβίοϊο βϑύιηο Πια!θοίτι", ἁἀΠ ᾽πὶ [1556 Ἰηγϑηϊθαν. Ἐπ] α4 δάθυθ ροβϑίμ, 4αοιὶ 
Βαβι τπι5 οαπὶ (δϑιπιομΐα αι άλιη 6 ϑουῖρίατα ργοίενξ, βου ρίογαϑ 58 ΓῸ5 ἴῃ ἢπ6 ρϑυϊοαϊ που πᾶν 6 

πιο 5οβαί. Εσρο 5ὲ πουύτθιι ΕΡ χα ἰ Οὐ τιτη δσϑοῖ διιοίου ΟΠ Ϊσϑὰ γ006 ἅγιος πιὰ ἀΘ Ραι]ο Ἰοαιιθ 5 ΠΟ 

᾿ς] αίτιι, ἰΐα Ῥοζίτι5 5Ον Ἰρ5ι586ι, χωριζέσθω ὃ τοιοῦτος τῆς συνοδίας παντελῶς, χατὰ τὸν εἰπόντα, Μιχρὰ 

ζύμη, εἰς... δοραγθίμι ργΌΓΣιι5 αιιὶ σὲ ο[ι5πιοίϊ ἃ σοπυπεμπίξαι6, ἡετία Ἔτη ἡ αϊαῖι, ΜΙ οἀϊοιμι 

[δυππθηίαιη, οἷς. Νας ργδίθγθιιπάιι μι 5] πίϊο, γοοθ συνοδία ἴῃ ΘΡΙΓΠΏΪΟ τη θοίπιο ταρετὶ : 

{{π85 γοοὶβ ἸΏ ᾽ζα: ταρθιῖῖο, ουαμ ἘΡ εἰμ ουιηι Ῥουθρυ Ια θιη ΠΔ 615 80 18 6}5 ἱπαἸοδί. 
0. Πδοίδμιι5 46 ῥυΐτμα οἴαββα Ἐριττηϊουαιη :ππιπο ε6 (ονίϊα αἸδβουθηάπιην. Ἐπ ᾿ς πο άιιο 

Ῥαιιοὶβ αρϑοίγαμι. ϑάπα ποῖ γἱἄ8ο οατιβᾶμι ὉΠ|ὰ 1}. οἷα Πππι]}π|5 Ο[α5515 ΕΡΙΓμλιϊα ῬγΟ θα τθμίτα", οἰ 
Ρεΐονα Ῥυῖτ5 τοριιάϊαία βἰπῦ ; πδηὶ εἰ6 οὐ θτ15 Ῥαυ θυ 5: ]6ιππ ἀριια ἀπίϊπιοβ. Ομηπῖα ἴῃ π1ΠῸ 

ἀππίακαϊ πὶ αἰίδιὸ γεΐθυὶ {ἰδ γῸ ᾿πν θη ατι. Ῥυίθυθα οἵ πὶ ΘΟι]05 σΟὨ] ΙΟῖο ἴῃ ΘΡ᾿Γἰμ πα ἢ 5θοαη-- 
ἄππι, ταϊδμὶ ρουβιδθυ ποῖ {1160 6] πιϑιο1 Θρ᾿τἰπιϊα ΒΑΒ1ΗΠ1 τηαρτὶ 6556. ἔπ 60 ἁπίθηι ἰΐα Ἰορίξαν : 
ἣ βλασφημήσασά τινα τῶν πρεσδυτίδων τῶν πεπιστευμένων διατυποῦν τὰ ἐν τῷ ἀσχητηρίῳ, ἀφοριζέσθω Ρὰς 530. ο. 

ἑδδομάδα μίαν. ΟΦ πιαϊοάϊαϊι αἰϊοιιὶ δα φογογῖνιι5 “π τόϑιις ἀϑοοίογιὶ τοσοπαϊῖς ρτιθροτπιιπέιιτ', ε(- 

ἐγ ασιιπι ρτὶνοίι δοτιδοτἷο ἰιον οι αείατα ππαηι. ΤΠ] οπὶπι ἀσχητήριον Ἰῃ50 116. ἀἸοσίθπ δϑῖ, πθο 
τι, ΟΡ᾿ ΠΟΙ, Θὰ γΌ66 ἴῃ 811158 ᾿Αβοθιῖοῖβ σ᾽ Θητα ἢ Ἶ5. πι8115 δϑί. Δ 51}1πι5. τὰ βου βάθη δὲ Θρ ΕἸ λλπατη 
ἀοοίτητι ἐογϊται, αὖ νου θοσιμ οσο πῸπ Ῥάτγαιη ἀρ] ]οθαί. 8516 απιΐθηιν Ἰθρίταν : ἡ καταφρονη- 
τιχῶς, μετὰ δῆθεν ἡσυχίας μὴ πληροῦσα τὸ ἐπίταγμα, ἀφοριζέσηω, εἰο., δα γογθαι, (μα σοπίοπε τη, 

διηι ηιΐεις υἱάοῖϊοεί ποτὶ ἱπερίοέ ργιθοθρέϊιι, οιρίἐγάτιπι φοπιϑοτγιῖο ργὶν οί, οἰς. ΟΪ γόοι]α μὴ ρο- 
5ἰία δϑί Ιοθὺ ποῃ 8110. ϑ1:ς. δῃΐηι Ῥοίϊτ15 5011 ρου Ἰββεῖ, ἣ χαταφρονητιχῶς, μὴ δῆθεν μετὰ ἡσυχίας 

πληροῦσα τὸ ἐπίταγμα, εἰς., φιοά δα γΘυ]ταπ ἴα ἱπεθυργθίανὶ Πϊουιϊϑβθί, (μα δογιίθηιέϊηι, ποτε ατι-- 
ἐοπιὶ πιιοίο δὲ οἱ θπίϊο ἱπιρίεὶ ργιβοορίπιπι, εἴς. ἢ αἴχαο πος μᾶσῖο γοὸχ φαηθοι ἴαμ σιθθοθ Ταδηι 
Ἰαΐῖπο ἰσοαμι βαιηι Οεϊητιϊθθοί. Νεο πᾶσα Ρ᾽ασοί «πιοά ἴῃ Θρ᾿τπϊοὸ ἀδοῖιηο βορίϊμιο ἰθριταν, ἴῃ 

400 ἴα βου ρίαμ 6ϑί : ἣ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῶν συνάξεων δμιλοῦσά τινι τῶν ἔξω γυναιχῶν, ἀφοριζέσθω, εἰς. “" 

Ομ μοϑὶ αὐϑοϊμίας 5γπάτες οἱμπη αἰΐψιια δα έογπια παμΐοτ οοτι [αι αίτιτ, Ξεραγθίτιν, εἰς. ΠΠἃ δμΐπη, τχχν. 
τῶν συνάξεων, Ῥγείον 5111} σοπϑιιθίι! πθπλ Ῥοβιζπτη οϑ : {πι] δἴϑὶ σοπυ μι Π]Ο ἢ Ἶ5 Δ ΟΓ8 ΟΓΘΠΤῸ 

γηθητ ποι [αοἰζ, ππιϑιαιη ἰάπιθη, 4πο ἀπ θπὶ βοΐατη, σοοδ σύναξις τατττιν:. 

51. Οποά Ἰαμι δὰ Ἐρἰεμηΐα βθοιιη 4:9. οἰ 5515. αἰπϑῖ, (4 }18. βυμηΐ, αὶ τη Ϊ Ἴχ ΠῚ 511 Θυι 1{|55] ΠΊΠΙ ΤῊ 
σψίσαμι (Ομ ]γ)6 έτη δ᾽ αβηιοαὶ Θρ᾿τἰπλϊὰ ῬΥῸ ψϑυῚβ 0 σΘΓΙ Δ 5 ἈΡΉ ΟΥ̓ 556, απιΐ οογίθ ἴῃ θᾶπὶ ορὶ- 

πίοποπι γα ἄθ ρυορθηἴ556. ὕὐλμ δηὶπι ἀἰχΊίββοι ΕΡΙΓμἶα {8 ᾽ῃ Ραυιβιθηϑὶ ΕἀΙἴομπα αἰ γουβὶ5 [ὸ - 
οἷβ ροϑβίία βιιπέ, ἴῃ 510 σείθυὶ ΠΠ0γῸ οοπεϊπθηΐον ἰθρὶ, 5ὶς ἰοχαίίιν : ἤατατιπὶ (οάοα οπιπῖα σἐπιμ 5:1}. τος 

σοπιρίοαιις 65ΐ, οἰάδπιηιιθ πἰἀἰδογίροὶί ὍθγῸ απ ἐαϊοίϊππαίο Βακίϊο; αὸ ρμοίζις ὑετο, ϑιδτιθοί6πς ἐϊς Ξστ Ὡς 

ορηφοιεϊϊς σι δοπιεμετι το τ ἐπ Βασι {Π πιασπὶ αϑτιεϊτεῖς πιιπιογατιίιτ. ἘΝ γοτο ααοΐ βιιμΐ γος65 ἴῃ 
[ας Ἐρἰεἰπϊουτιτν οἰαβ56, τοί βιιπΐὶ ἴον ρου θρυϊητατῖ5 ποίδ : Ζαοα δχ δοσαιη ἰδοϊίοπο ας] ἃ φαο- 
ΥἹβ σοσποϑβοὶ ροίοϑί. ΗἸς ππόποῦα σοΐο, Πτι]τι5. βθοιιη 42 ο]45515 Θρ᾿ τ λΐταμι Ῥυ παι ἴῃ ποβίγα Ε41- 
τίομα ἀποάδοϊτητμη 6556. ἴῃ 60 δπιΐθηι ᾿ἴα ἰθρίταν : εἴ τις ἐξέλθοι τοῦ μοναστηρίου, μὴ λαθὼν εὐλογίαν, Ρας.527.ο. 
ἢ ἀπολυθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀρχ'μανδρίτου μετὰ εὐχῆς, ἔστω ἀχοινώνητος. δὲ ἡτεῖς ἐρτοαϊαιτ" 6 πιοπαδίθγιο τιοιὶ 

ἀοοορία ϑεποάϊοιίοτιθ, αἰεὶ τεοτι εἰϊταῖσ σις αὖ ατο]ιϊπιαπ ἀγα οπετα ρμγοσαίίοπο, α σιδίεγὶς 56] ιτιβαίπιτ. 

Οεγία ρυςοβίανο δτιβί τη, ἦτιᾶ5 Πὰ5 νο 658, μοναστήριον δἰ ἀρχιμανδρίτης, 41 ποι εὶς 50] τι}, 564 ἴ᾿ 
4}115 δίϊα τι δρ᾿Εἰπ115 580 06 ἸΘριιπταιν, Πα5 πιά τὴ ἀρ Βαβι! πππὶ τθρουϊνὶ. Αἀάθιο ροβϑίηι οἱ αἰϊα νὸ- 
φαρ!α ποη Ῥᾶϊιοα ἴῃ ᾿ἰβάθιμ 1}}15 ΤΡ ῚΓΠ1}115 Ῥαβ511}}} ΘΟ ΓΘ ΓΘ, (18 51 ΠΟ ΟΠΠἶα; αἱ Ρ]θγά αι ἴᾶ - 
116} τπΐητι5 δά νας ΒΑΚ: Πα πὰ 6558 νἸ ἀθυμίαν. Ὁ πι8}1ἃ σης μας, ἀρχιχουνίτις, χούνιον, ἀπευλογίας, 

μαφόριον, ὄρδινος, ἡσυχαστὴς, ὀστιάριον, ἀρχιεδδομαδάριος, {15 γος65 αἴππῃ απὶ ἰατπῶ 5ἰηΐ, δαί να] άθ 
Ἰη50}11α:, ΠΟΥΪ ΑἸ φαϊά βἰμν! οἵ ρευθρνῖηὶ πη) δ η δϑί6 ᾿παἸοαηΐξ. Ἐλῤ γοιὸ 5] αν. }} Οδπρῖὶ Ο]οββαγίπιι 
Ονοιηι ἰοσαΐαν, [01 πουατα ΕΡΙΓ μονα πὰ πθπ τ μϊ ἤναι ραγίθι 6 γϑίθεὶ φαοάσιη Ῥεωρμἰζθμτια] 
ϑύδθοο οἰίαΐαμι ᾿πεπιογὶ ΠΙο 11. ΤΕ}1ι5 4αα πὴ ἰχὶ τδὶ οχθιη ρα ει 6 νοςα ἥἡσυχαστὴς ργοΐογαμ : 5ὶ οὶ 
Ἰθιιουῖε ν ον οἴ ανα, 1185 {π|5 τη 040 ποίαγὶ νΟο65 ἴῃ ἴρ050 (ἰοββαυῖο {πῶ γουο ροίοεϊί ; πασαιια 
Ῥεονΐ ας (Δ. }}} νἷα ᾿πνθηϊοῖ αιιοά {ιρουῖς. [πὶ 60 Ἰρίταν (Ἰοϑϑανῖο ἴία σου ρίπιηι δο, πὶ νοοὶβ ἥσυχα- 



ΤΧΝΥΤΙ ΡΆΈΒΑΤΙΟ, 

“57 
στὴς ἀφοϊαναιϊο ἰναάιίαν : εἴτις εὑρεθὴ λαλῶν εἰς τὰ χελλία, ἐχτὸς τῶς ἐνοικούντων αὐτὰ, ἢ τῶν ἥσυχα- 

τον Ξ 5 πεεὶ ίας. Ἀ πα: εἴ ς δ ετὰ τὶ ΓΕ ' ν ἘΣ ΟΑ Το γος ΠΕΣ ΚΡ Τὰ στῶν, γενέσθω ἀπευλογίας. Ἀαγδι « εἴ τις περισσῶς, μετὰ τὴν ἐπίσχεψιν τὴν μετὰ τὰ ὀρθρινὰ, εἰσέρ- 

χεται εἰς τὸ νοσοχοικεῖον, ἐκτὸς τῶν- ἡσυχαστῶν χαὶ τῶν τὴν φροντίδα ἐγχεχειρισμένων, γενέσθω ἀπευλογίας. 

Ἠοσαν διιίθιν ΘΡῚ ΕΠ] ΟΥ ΤΠ. ῬῪ Π.111}}. ἴῃ ποβίνα 1" οπ6 συ πο ΠΠΠῚ 4ααγίμη δϑζ ; 56 611} - 

ἄσμι, φανέν δὲ φαϊπΦαροβιααμ. Ἐχ 4.1} 115 5ατ15. Ἰπ ΓΘ} Πρ ταν δ] πβιιοάϊ Ἐριτμα ποι θὰ- 

5110. 564 γϑοθητιουὶ οὐ ρίαιη βου ρίου {δ μὰ 6556. 

5. ΧΙ. Ρατς ποπα, τιϑὲ δχροπαιιπίιιτ' οριιδοιῖα ἄπο. ψι Οοπινο ςῖπις ποτὶ ἐΐα ρῥτὶἄεπι ἔπι σιιο 
Ῥαριϊίο τϑοδτιδίἴο, ὑΤῸ τιουΐς αὐ σοπεῖπις οαϊαϊ. 

Βα. τὸς ὅϑ9. Πογαια οραβοιϊογιιτα Ῥυϊπιιὴι ἴα Θχογά ταν : τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ προστάσσοντος. 
“επς. ἴ, 2. ὁ0 λέγῳ δμῖν, ἐν τῇ σχοτία, εἴπατε ἐν τῷ φιυτί." χαὶ ὃ πρὸς τὸ οὺς ἠχούσατε, χηρύξατε 

Ἐπ τς τοῦ ἀποστόλου, τῆς σιωπῆς τὸ χρίμα φοδερὸν δειχνύντος, εἴς. (μη ])οπιῖπιι5 τιοσίετ ὕδειις ΟἸ]ιΓι κέϊι5 ργ- 

ΣΡ ῈΣ ΕΘΝ εἷρίαι, Οποά νοὶ ἀϊοο ἴῃ το ποθ γ 15, ἀϊοῖτα τὰ ’αςο; οἱ φαοα δι Πε15 ἴῃ ἀπιτ, ρυσ Ἰοαΐθ σιρον 16- 
27. εἴα: “ροκίοϊιις ἱέθηι οἰϊομεϊ ἐποπιοπάπεηι γεἀϊοίιτη, οκἐετιάθπς, δίς. [τὰ δαΐθηι ἀἰβὶ πε : ἵνα πληρωθῇ 
2. Τῖπι.. 8. ἐν ὑμῖν τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, ὅτι Ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέ- 

ρους διδάξαι, {το ἐπι νοὐὶς ἐπιρίοαξητ ἐμὰ 4ροσιοῖϊ, ἤτς εοπιπθηα Βα δ! θτι5 πομαϊηῖθις., 4 οἱ 

Αἰϊος ἄοοθυ ουπηΐ ἸΔοπεὶ. ΗἸς αιιοθβεϊο δϑὲ, παθυϊτθ πος οραβοιἝαμι σοπβουὶρίσμη ἃ} ΘΟ, αὶ Αβοθιῖ- 
οατῃ, {πο νοοδπῖ, ἰπ. ποθὴ δαϊάϊς, δὴ ἃ} αἰϊχιιο, αὶ Αϑοθίοὶ ἁπιοίου ἴαϊσο μα θθεὶ νοϊπιθεῖξ. 
ΔΙ ΘΝ αἶ556 διιΐθι ἤαγαΐ ΠῸη 1π.6} Πρὶ ργόρυῖα Αβοθίϊοὶ πομλϊη8. ΟΠ βου ρία ἀϑοθῖϊοα, 5ϑα ἄππ- 

ταχαῖ ΠΡ 6}105 48 Τπαϊοῖο ἃς ἀε ΕἾΔ, Δονα ία δι Ἀδρι]αβ ἴαπι Ὀυθνίονος {αν Ἰοπρίοτοβ. ἔχ 40 
ἢν πι 51 προς ᾿που γατια μοι α σϑγὰ δὶ οἵ σθητϊπα, ΠΘΟΘΘΘΑΡΪΟ αὐ ΒΚ} {ΕἸ δ πἀἃ 5ῖῖ, πὶ Επ- 
βίαι πο, οαπν αἰτθυίθν Αβοθϊοαμ δὸ Ζπδιὰ αἰχὶ παρὸ ἀσοθρίαι γαϊσαᾶββθ ἃ Ομ θα5 ἐγθήδξαν. 
Ομ μεῆβιτς πα} 1ὁ τποᾶο ἀπθιίας φαῖῃ ἰνθθο ποι γατια ποῖα νϑνὰ δῖ ἃς σουδμα : ΤΊ Π Θπιομ τε 

Τοῦ. 9. ΥΘΙῸ δὰπὶ «πάθην ΡτῸ γϑνα παραὶ, 566 ἴζα ἰλιθα,, πὶ ποθ ΟΡ βοι8 ἴῃ Ἰοαγθῖ 56. Ποἢ ἰΟΏΡ6 ΔΠ6556 

Ρ15. 694. 4}} δουύατῃ οριῃΐοπδ, 4ἱ Αἰ 18 βθητῖγεπε. Αἷξ δηΐμῃ 88 ἴῃ ἴρβα ράγιιμι οἵ ᾿δα] σα ]ουιιπι οἵ δἰθραπεῖεθ 
ΒΆ51Πι νἸἴ556. ἔσο ἀαΐθην ποθὴ ἄϊοαμ γιάθνθ π8 ἴῃ πος Οριιβοι]ο ράτγιιπι ΒΞ} ]ΠἸαῃὶ 561} - βοὰ αἵς- 

αχχσις Βυμιαθο ΡΟΥ 5 πῖθ ἈΪμ1] Ομχμΐπο ἴπ ΘῸ ἰηγθηῖνθ, {πο τα πιὶ νἰτὶ ΡΠ γαβῖηι γ 6] βασι! α αι βαρὶαΐ. 

ϑθυμιο αι }}}15 δϑὲ οἴ ἃ] θοῖτϑ : γου θοσιιμ σρηβίγοῖῖο ἴῃ Πα ϊθιι5 Ἰοοὶς πα] : βομ θη οθβοῖε- 
τῶ. ϑϑγμιοθδθηι ἃ] οι! 6588 δὲ [πα λϊ θῖν πΘη10. Ορί μον, ἤομιο, 4αὶ ἰος Θρ βίο αν ἰθρογῖξ, ἴπ-τ- 
Πεϊαθίζαν. [πὸ οείαμι 1 1ἴα 6556. δχ εἷἰβ {πῶ ὕοΣ ΘΧΒΟΥῚ ΒΔ ἔγας ΘΠ 15 ἴα ο1]8 ἃ πον ]β ἱπι6}ΠἸρὶ 
Ῥοίοδυῖτ, [αηὶ πιππιιι αἰαξ αἰΐθγατῃ ἰοοιη ργοΐθγαμι, αξ γ θυ ογιιαι σομβίναοιοπθιὴ Ἀ]]σ αὶ πα ]α τὶ 

6858 Ῥγοόθθῃι. [ἃ ἰρίταν. ποίου βου ῖρϑις - προσθήσεται δέ μοι τὸ χρίμα, πρῶτον μὲν τὴν αἰτίαν χαὶ τὸν 

ν 

" ἴ 
3 ΙΝ , . 
ξπι τῶν οωματων" χα! 

«Ἰὼ ἀπαα χίνδυνον τῆς τοσαύτης τῶν ᾿Εχχλησιῶν τοῦ Θεοῦ χαὶ ἑκάστου πρὸς " τὸ ἔργον. διαφωνίας τε χαὶ διαστάσεως - 

Οὐπηρεῖ, δεύτερον, τὰς ἐχ, τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς ἀποδείξεις περὶ τοῦ πᾶσαν παράδασιν ἐντολὴς Θεοῦ σφοδρῶς χαὶ 

στον «αὐ. φϑδερῶς ἐχδικήσαντος " ὥστε, εἴς... {τι γευθὰ 5ἷς ἰατπὸ γοάάιάϊε οι βιτβ - ἡ πο ϑϑγὸ δἤιιδεα τὶ 
«αῖς ἵπιοῖ- Γαι όποι αἰ επιααπε; ρσίπειιτη, χιϊάίειπ “τι σατιξα δἱϊ, φιιοάτνε ρετοιείιιπι ἐατις Ε δοἰθείαττιτα [δὶ ας 

ἔλθοις ομιιδηιιθ τόϑιις ἀρϑοπάϊς αἰδδοτιαπέϊα ἀο αϊςσεπϑιοτιῖς ; ἐπὶ ἀεῖπάδ σετίας ἐπ ἀϊνῖπα δογίρεισα ργο-- 

ναίϊϊοπες αὐ ταίϊοπας, ψιιδιι5 σοη Ποϊζιι,, ἔπι ὁπεπιθπι ]})επιπὶ πιατιάαἰὶ ἰγαποστεςϑίοτιθπι πογὶ ἰγθπεθτι- 

ἀαηιιο αϊπενοιΐοτιε απϊηιαἀυετγίογα, πῖς οῖς. ΠῚ, πρῶτον μὲν τὴν, εἴς... γεγθο οατεῖ : φαοά [πάᾶ]- 

εἴσπιι ἔδγθπάατη δϑὲ 4 οά6 ἀ6 1110. δεύτερον, τὰς ἐχ τῆς θεοπνεύστου.... φοδερῶς ἐχδικήσαντος. ϑεῖο 
4αϊάθαι αἰαὶ ἃ0 ποιμῖπα ἀσεῖο βιιρρ] θεῖ Ροβ858 : 564 πεῆϊο ποὴ υἱάδε εἰ] ρβίτη μος Ἰοοο δὲ νὶο- 
Ἰδιΐαδι 6558. οἵ ἃ ΒϑβῖΠὶ ρουβριοαϊζαίθ αἰϊοιβαιη. ΑἸ) ΠῚβ ποα πυα]ίατν ἀὈΠπάϊς αιοα Ξοαυίαν : μετὰ 
ταῦτα περ!έξει τὴν εὐσεδῇ, τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, χαὶ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ χαὶ Θεοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος ὁμολογίαν - ἔπειτα, εἴς. Δα γεγθυμπὶ : Ῥοςίθα ρέαηι εἶδ θ6οὸ αα Ῥαίγθ, τιπὶσοπίζοφιιθ δἾτι5 
Εἰίο αὐ Π)6ο, οἱ δρινϊτιι ξαποίο σου εςςίοτιθηι οοπιρί δοξδίμ : ἐμιηῖιιθ, εἰς. Ἠδοΐθητιβ μα} ππθη-- 

το [Ἀοία 6ϑι ἀδ αἰ]οὸ βοτὶρίο, φιιοά ὦ γθὴὶ ρδυτπθαΐ : δὲ ἰαπηδθὴ διιοίου, {π|ᾶϑ] ποι παΐί γτιβ ὃχ 5ιι- 
Ῥδυϊουιι5 βαρρ]ουὶ ροββϑοὶ ἂς ἀθβογεῖ, βὶς ἱποὶρὶϊ, μετὰ ταῦτα περιέξει τὴν, εἴς. δουὶρίου. ραῦϊο 



ΡΕᾺΞΕΑΤΙΟ. ΧΧΙΝ 

αἰ Πρϑπτίον ἴα Ἰοχαυῖα5. [αἰσβοὶ, μετὰ ταῦτα ἄλλη ἢ βίδλος περιέξει τὴν, οἰο. Ῥοφκίοα αἰΐις {ἰϑοῖίας 

οοπιρίδοἐδίμ,, οἴα. 8.1} Ππθὴι οἴλὴὶ διιοίου ΒΕΓ 61} ᾿ηϑε1τιϊϑδθι 46 Δίου Πθι15, ἰἴα Ῥουβοχιιίιι5 

εϑβέ : ἐν οἷς τότε ἀπηχριδωμένον χαὶ ἀχριδῶς χεχαθαρμένον τῆς πολιτείας διαφανήσεται᾽ χαὶ τὸ, ἵν᾿ οὕτως 

εἴπω, ἀξίωμα τῶν ἐνταῦθα παρεπόντων ἐκλάμψει, φαδιη Ἰοσιτ 1άθιη (πιο ἢβίτιβ ᾿τα Ἰμςθυρυδίδίιιβ 
εϑί : πὶ ψιῖδιις Θααοία αἰηιε ὁχαοίο αἰ ριιγααία ἀἰδοὶριϊπ ταιῖο οἰπιροδοθί ; θοτγιιηιφιιε, πεῖ οἷο ἀϊσαπι, 

φιεῖ Ἰεῖο αἰσοὶριεῖὶ 5 6α υιπετείτιτ' ἀϊστῖξας μεγερμοτιάφσοοι. Τὶ μὰ ὉΠ Εν ῖ5. σευ θῚ5 σ σοῖς οβοιιεῖ αἰ χαϊὰ 
ἀδργομθηάο. ΠΙᾺ δαῖμι χαὶ τὸ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἀξίωμα τῶν ἐνταῦθα παρεπόντων ἐχλάμψει, ἴΐὰ 5ϊπι- 
Ῥ ϊοῖτον ἀϊοίπιμν ποῖ 58 {15 ρουβϑρίσιαιμη ν ἀθίι", οἵ, αἰδὶ νῸΧ ΔΙ χυὰ βαρ θαίπν, νἱχ Ἰμ 6 ]Π1ρὶ Ροίοβί. 
Αἀ γϑυθαμν, δογιέπιαιιθ πὶ ἔτα ἀἴσαπι, φιιῖ [εἴς 5ϑητειεπιί ιν", αἰ ΐτας ορ[θπιθ5οοῖ. ΟΟΝ] 6 Π5ἰιι8, τας οχ 
ε]πι5 Ἰῃτογρυθίαιομθ ᾿ἰχαθε, γόσθι μαθητῶν ΒΡ Ὀ] ον : φιιοὶ ποι [δοϊσβθῖ, πἰϑὶ οὐ ἰἰββοὶ γθυθα 
σύδθοα Ρδι 88 ΟὈβοιινᾶ 6586, ΟὉ Ἰπι6, τί Ἰῃ16} Πυθα ταν, τ] Ὠ ΘΟ Θββαυο ΒΡ Ρ θυὶ ἄθθονθ. Νὸ- 
ταπά αι ριδίονθα [ἃ ααοι ππαχίμηθ δὰ γοιὴ ἔλοϊς, ποο. Οριβοιλ τ γι Θρ᾿βίοϊδιν 6586. [τὰ ΘΝ 
δποίοι Ἰοχυίίαν : ἀναγκαῖον ἐνόμισα γράψαι πρὸς τὴν πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ἀγάπην, εἰς. πιδοθ55αγίϊε 

Ρμιαυΐ, τιί αα νεείγαπι οπιπίτιηι ἐπι Οἰτίδίο οἰαγίἐαίθηι δογί ϑϑγθηι, δἴο.Ὗ 6] ἢτὰ Ἰρῖταν,, 81 414 δά τς 

ἀπθίτοι πευβαΐχψιθ, παπς εριϑίοϊαπη οὐπ ΘΠ 5. θΆ51}1 ἘΡΙΒ( 0115 σομπηραγαῖ, βίας πηι, πἰϑὶ 
γα ϊᾶο (]Π1ου, απὶ να ἀνουίδε δαμι ἢ} Π1|5 δὲ ρουβϑριουπαΐο, εὐ οἱ θραπίϊα, οἵ αν θδμϊίαΐθ, οἴ, πὶ γοῦθο 
ἀἴοαπι, ἰοίο βου θα πάϊ σθηθυθ ῬιοΥϑιι5. αἰ Πδυτθ. Οδυίθ οὐμπὶ ᾿ΐα ἰθρῸ 1080 ᾿μἰτο : τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ προστάσσοντος, Ὃ λέγω ὑμῖν... χαὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς σιωπῆς τὸ χρίμα φούερὸν δειχνύ-- 
ντος, δι᾽ ὧν φησι πρὸς τοὺς Εφεσίων πρεσδυτέρους, Διαμαρτύρομαι ὅμῖν τῇ σήμερον ἡμέρα, εἰς. (ιεπι 1)0- 

πχΐτειις ποσί ὕόσιις ΟΠ ίσίπις ρτιϑοίρίαιϊ, Οαοι Υ0}015 ἀἰοο. .... “Τροκίοίιις ἀμείεπι οἰ ἰϑτεῖτϊ ἐΓ πα θη ἄχει 
ἡμαάϊοϊιιτη οσιοπάαξ, ἄτιπι οἷο Ἐρ]οδίογιίηι ργοσῦ γίογος αἰϊοφιίμιν", Οουδβίον γὸβ μποάϊθ, εἰς. ; μα ιὶ 
4υϊάθην [Ἀς 116 ρεγϑιιαάθο πος δρὶ βίο! τιμὴ βουὶρίμην {π|558 ἃ}0 ΔΙ ἤϊιο, {πὶ Βά51}1 θρα]ας ἀρ η- 
ἴον Ἰδρίδβϑί (πὶ ἴπ 1115 ἴζα ἴον Δ! 4ααηάο Ἰοαυϊταν ΒΑΒ. 15}: 564 ραιῖο πιπο Πομΐηθ πηι, 41 15- 

415 δϑύ, παυιππνζιιᾶτη δἰιβά θυ Βα51}}1 ἘΡ βίοϊαβ Ἰορῖδβο, ἀξ σου θα5 ᾿πη] αν πο ροίεἶ556. ΝΠ] τι 
δηΐμν Βαβ}1}1 Θρ᾿βίοϊαι 6556, {πιὸ πος γεὶ βἰμ!ϊ τηοάο ἱποϊρίαι, τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Γησοῦ Χριστοῦ 
προστάσσοντος..... καὶ τοῦ ἀποστόλου, Εἴς. , ΑΠΠ Πα γ 6 διιβὶπι. Ἐπ᾿ φαϊάδιη ἴῃ πα ]οα στο ΒΒ] Ἰᾶηὰ- 

σαι ΕΡ᾿ϑιοίϊανιην 41 δα οα]σθπι ΕΠ ἰοπῚ5 Ῥατ 5: θη 515 ἰοσαῖιι5 δέ, 181} τὰ]6 ἱπνθηϊο. 
δ8, Νίχηο οοπἠθοϊαναιι φιαηχάαμι πιθάπὰ (6 πος ορ βίο ο ργόρόῦθια ΠΠἰ τπιτη δϑὲ : 564 5] θυ τις 

τποππθιο, πος ἰάθη Θρ᾿βζο "απ, απο ΡγῸ πόνο Ομ ἤβίτιβ δα! αἶς, Ἰαμυρυϊάθιη ἴῃ Ὑ οποία Εα]- 
τίοπα νυϊραίτιην ἔῖ556. ϑιυιθρίοου ἰσίταιν μὰς Πτου τ] 5 ἀπε 4185. ΠῚ 6556, 5684 Ἰοῆρθ ροϑί 451} 
βοίδίθι οχ ΡΠ οὶ ΒΙ ΠΟΥ θοα οἤϊοῖαβ ἔτῖ5βθ, δἰ ὀχ ρυθϑϑαϑ. Οτιὰ 6 τὸ πὲ σαϊητιθ Ἔχ βίαν Ἰϊσθαΐ, 
αἰν! βάτο βου! ρου β γθυθα βαιθ] οἴαν. [τὰ ἰρῖταν ῬΠοΥϊα5 Ἰοχαϊίαν : ὃ μὲν οὖν πρῶτος αὐτῷ λόγος 
διεξέρχεται, τίς ἣ αἰτία χαὶ ὃ κίνδυνος τῆς τοσαύτης τῶν ᾿Εχχλησιῶν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἑχάστου πρὸς τὸν ἕτερον 

διαφωνίας τε χαὶ διαστάσεως " δεύτερον, ὅτι πάσης ἐντολῆς Θεοῦ παράδασις σφοδρῶς χαὶ φοδερῶς ἐχδι- 

χεῖται" χαὶ ἢ ἀπόδειξις ἐχ τῶν Γραφῶν" τρίτον, περὶ τῆς εὐσεδοῦς πίστεως ἡμῶν, ἤτοι τῆς εἰς τὴν ὑπεραγίαν 

Τριάδα καθαρᾶς ἡμῶν χαὶ εἰλικρινοῦς ὁμολογίας. Ὃ δεύτερος οἷον χαρακτῆρα Χριστιανοῦ χεφαλαιώδη χαὶ 

σύντομον παρατίθεται, καὶ χαραχτῆρα πάλιν παραπλήσιον τῶν προεστώτων τοῦ λόγου. Εἶτα, εἰς. 75, 

ΡΓπιις 6715. {ἰδ δονιϊπεῖ, ἡ π 5! σαιιδα, φματιηιιι6 ρογιοιι τι μι} ἰ5πιοαϊὶ οὐίπι ΒΕ οοἰοοἰατιίπι 

Τεὶ, ἐππι ἐπ σιεϊοτιεπι Ἰεοτεϊτειεπι ἐπί ετ' ἴρ5ος εἰς» ησἰοτιὶς αἰφιι εἰ 5 αὶ : ἀοἰτιάο, φιιοα οπιτῖς ργδοοριὶ 

ἀϊυϊπὶ ἐγαπϑσγθσδῖο ὑθἰλθπιθπῖον ἀο ἐογγ δι {6τ' ριιτυῖξει, ἰάψιιδ 6 ϑογίρ{ιιτὶς σαοτὶς αἰδηχοτιδί Γαξιπη : 

{ἐγ ἴο,, ἐς Π 46 τιοσίγα οαἰοίϊοα, εἶν ἰδ ριιγα ποσίγα οἰ δίποογα οον [εδοίοτθ. βαπιοίσίηι Τὶπιϊαιὶς. 

δι" ϑδγῸ 5ϑοιεσιεαῖμ5, ΟΠ ἐϊαπὶ ποηιϊπῖς σιαπιίαπι οἰ μιὶ ἀἰδεογί ριΐοπθπι μδτ διιπιπιά οαρίία 
ὀγθνίζεγιι Θαροηῖξ : οἰπιϊϊθηιιιθ τιγϑιεπι εἰδδ5οτί ριϊοπθπι δοσιιπι, ηπὶ ἀοσεπάο θυαπεοὶϊο ρει [θοϊὶ 
σασιε. Ποἰπάο, εἴς. Τὰ αΐθιν ἴῃ δρί βίο! ο βου ρίαπη δϑί : προσθήσεται δέ μοι τὸ χρίμα, πρῶτον μὲν 

Ἅει. 20.26. 

Ρας. 6. 

(οά. τοι. 

Ρ- ἠ9ή 
ΠΥΧΧΥΙ. 

᾿ τ “- τ -“ - “- , . . 
τὴν αἰτίαν χαὶ τὸν κίνδυνον τῆς τοσαύτης τῶν ᾿χχλησιῶν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἑκάστου πρὸς ἢ τὸν ἕτερον διαφωνίας "Γιὰ ἱπ εᾶϊι, 

τε χαὶ διαστάσεως ᾿ δεύτερον, τὰς ἐκ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς ἀποδείξεις περὶ τοῦ πᾶσαν παράξασιν ἐντολῆς 

Θεοῦ σφοδρῶς ἐχδιχήσαντος.... ΝΙετὰ ταῦτα περιέξει τὴν εὐσεθ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, καὶ τοῦ μονογενοῦς 
Υἱοῦ αὐτοῦ καὶ Θεοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος δμολογίαν.... ἐπὶ τούτοις οἵονεὶ χαράχτῆρα Χριστιανοῦ 
κεφαλαιώδη χαὶ σύντομον ὅρου τύπον ἔχοντα πειράσεται δοῦναι ἡμῖν ἐκ τῶν ἁγίων Γραφῶν ὃ λόγος, χαὶ 

χαραχτῆρα πάλιν παραπλήσιον τῶν προεστώτων τοῦ λόγου, οἴο. ἤπια ὙΕΤῸ 6} 5416 τοὶ ταΐζοτιθ αεἴγετι-- 

γε. 



ΕΧΧΧ ΡΆΒΕΛΤΙΟ. 

Βαηι; ΡΥΐησ φιΐήθην {πώ σαϊίδα οἱ, φιιοάυο μογιοιεζμηι ἰαπίι ἐποοϊοφίανιιι 1)6ὶ οἱ αἰ(ογίιις 

σπίτι αἰζογο εἰς ει δἱοτιῖς αἰψιι6 εἰϊδ οἰ ϊϊ; (πιι ἀοἰπιο οογίας θα αϊνίπα δοιίρίινα ργοναιίονος αὐ τὰ- 

ἐἰονιθ5, φιίνιι5 σοτι οἱ ἐπι ἵπι οπτιθηι 7} ότιτη. πιατιαι ἰγατι οΘβοίοπθηι αογὶ ΓΘ πιοπείαηι αϊδίγιοἰἰολι 
ἀπὶπαπυογίογο.... «1064 }πὸ, ρίαμπι [260 αὐ Ῥαΐν, τιτεὶξ οτιϊ[οη 6 67πι5 ΕἸ ΠΟ ας 1)60, τιθὸ ποτὶ ϑρίγι{πι 

ϑαποῖο σοπ[εςϑοποπι {ἰν6 1) σοτηρἰθοίοιτιν".... ἀο ρτιθίογθα, σοπιγθτιϊοσιιηι ὑτουθηιήτι6 ὐοἶτπιι οἰανα- 

οἰονθηι Ἰιοηιίνὶς ΟἸινϊςἐἰαπιὶ, «ὁ {ἰτιϊτϊοιιῖς ον πα δα ϑογὶριπιγὶς βαογὶς οοπιαντἊτι" ἰατὸ; αἰπεπιηιιο 

γιισσιις οἰναναοίογθηι ρτιροκἐ [ΟΤ τη. ΣΟΤΙ  ΟΥιὶ 5, Θἴς. Ὗ 6] 1π ἰδῖσαν' πα νυ πβάπ16 βου Ἰ ρίΟΥἿβ γ θυ7)ὰ Ἰηἴθι 56 

σομ ογα μία" : 404 51 415 Τ6οου τ, ἀπὶτηδνονίος θαβάθιι. γ 668 τπγῸ 4116 ἴῃ ἰοοο εἶς 11}1ὸ Δ ι]- 
εν], {1165 ϑαηΐ, αἰτία, κίνδυνος, Γραφὴ, ἀπόδειξις, παράδασις, ἐντολὴ, σφοδρῶς, φοδερῶς, ἐχδιχεῖν ; 

ον ἰάψαο [ονίαβϑ6 βαβρίοανὶ ἐποὶρῖθῦ, ᾿σπχο γ6} ΠΠΠπππη βου ρίονθηιν Ρ]αρ ανια [1|558. 561. 81 ράιϊο 
αἰϊδητα5 σομϑ  ἀογαγουῖ αν {Ππώ4, τῆς τοσαύτης τὼν ᾿χχλησιῶν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἑχάστου πρὸς τὸν ἕτερον 

διαφωνίας τε χαὶ διαστάσεως (1(ὰ δμΐτ Ρ͵αηο Ἰθρθηάιιηι δῖ, πα] Ὑ Θηθία ΘΠ οη 6. ΠΟ πρὸς τὸ ἔργον 

τί ἀριιά (οι) οἤβηπμν.), αι ΠΠπ4,, οἱονεὶ χαραχτῆρα, Χριστιανοῦ χεφαλαιώδη χαὶ σύντομον.... καὶ 
χαρακτῆρα πάλιν παραπλήσιον τῶν προεστώτων τοῦ λόγου, [0118 ΟρίποΥ", 510] Ῥϑυβαδθθῖι., ἁ]ίθυτιην 

ἃ αἰϊουο ποημα}}α ἀροχίο αι ν θυ] 511151556.. (11 αὐιΐθι νυ βι μη 116 Ποῖ, «ἰοο ἰδϑιμλτιλ. Υἰσιαπι 

Ῥ|ιοίίιμν, δα θιλτ16 5ογ 61} 41 Ῥον ΕἸββι ἤλιιπ, ἃ ΠΘβο10 4110 ΠῸῺ Ράτιοα Δ(1 γ θυ] 1 Τητι τα πιὰ 

[αἰδ5 : 404 60 Ἰηϊμτι5 ῬγΟαΠ116 νἀ θ τααν, αιῖα ἴχος ΘΡ βίο! παι Ῥ 6551 16 ΘΟ Πϑουρίπιη δϑί. Πλ6- 
Ἰχιαιιια. οϑὺ ἰριτανν αὐ ΘΡ (1 βουιρίου Ρ]ασιανίτι [556 ἀἸοαίαν.. 564 Του αβ56 ατγοί ΔΙΊ 4ιιῖ5, 40 
ΘΟΠ51110 5ουϊρίπιι Ππϑυὶς πος Θρ᾿ βίο τιν. Ῥιιίο Ἰχου π Θι οδθίθνα 511} 0] 1οθιὴ οἵ θοπτι, {πὶ Ἄσχη- 

τικὸν ἃ ποηη 1}}15. Ο 50 Ζομπιθηὶ ᾿οοιπ Ἐπιβίαε ἴο {Ἰθ]} γνἀθυθί, ἐθηίαγθ ν οὐ εἾ586, 51 θρίβίοϊα δια 

Ῥτὸ γοῖὰ θαβ1}}1 Πρ βίο!α μα] ρου ροββοῖ, βίσχιιθ {Ππ|4 ςοπϑθαιιουθίπιν, ταί Θμλ1165 τ Πά6 1} 1) 5. πιὰ 
6)}5 φασι πιοάο αἰχὶ βου ῖρε διχοίο ἢ} 6586 τ1Π6 ΟἹ ΘΟη Πίουθηίαν, Ῥαῖιοα, ΠἾϑὶ οί ἄρον να- 
Τππ. ὁ αἰΐονο (οι 511 οριβοιο ἀϊοδμν. Ναμι δὲ ἴρϑίην Ζαοάαο Ἰαπιάπιαπὰ ᾿ῃ Βα ῖομα Ῥανὶ- 
β᾽θηϑδὶ γα]ραία ιν δϑῖ, ὁ6 1(ὰ ταπιθη, αὐ 10] αἰτίου, αἰτοῦ ἀρ (οι θοἤἴβιταμι ᾿πβουὶρίπηι 5ι:. Πα 

δαΐι ἴῃ ΕΑ ομο Ῥαυ βίθηϑὶ Ἰμβου ταν ὁμιλία λαί λόγος περὶ τοῦ αὐτεξουσίου. Ποπιια ΧΑ ΧΙ. 6 
Βαρ!. τος {φογο ατϑίϊγὶο 5όγηῖο : ἀρ Ομ] οἤβισιι γοιὸ, μος πο40, τοῦ αὐτοῦ πρόλογος ἀσχητιχός. δας 

πον ὅ᾽ πιασπὶ ρτοϊοριις ἀϑοοίϊοιις. (ον ])6 5, 411 ταὶ οτοίογαβ, ἴα πᾶπο ᾿ρβᾶπι ΠΟΠΙ]Π Ια {τ ΘΒ᾽ ΠΙ Δ] 
Ῥυϊηχαιη ἴῃ 5110 [4 51}10 ὑθοθηβὶῖο ΠῚ θτι5 ἰοοὶβ δυο ἀανθναΐ, (Π]6γ 6 Ῥούαϊς ᾿πβουριϊο 5 ναυϊο- 
[ὰ5 : αὖ αὐ παῖς δυιηΐ, Ἀ1}}}} μἰς ἀϊ σθαι (6 πος οριιβοι!ο Ομ] ἤβιαμο ἀι ᾽ ται, οαπὶ ΕΠΠπι4 
Ἰᾶμι ἴῃ δη θοθϑϑιτη, ΠῚ ΠΟΙ5 (6 δαάθιη 111 Οὐ ας ΟΠ 6 {γ᾽ Θβίιηα ΡΥ 5ΘΓΠΊΟ Θγαΐ, πὶ ΒΡῚ 115 αἱ - 

Τιοας. γγοῦ. {46 Δ] του Ἶβ ροϑαθυ μη. ΗἸς τὰ θὴὶ αἰἸβριι τα] 1] 15 ἀβοθίϊοῖβ οἸαπιβ ] ἀπ ᾿ΠΠρΟΏ Δ ΠῚ, 5] ῬΥἾτ5 
δ ἊΣ τς μος ππῖπ ΔΔάΙάονο, ρυϊνσμνι {ΘΠ Πα ἃ Ομ] 6 510 6 «πιο λι15 ΠΡ 15. γϑίθυ 8. ΠΛ Θρ 115, αἰ ἔθ υια 
ὁθη5. ἴ, 2. 6Χ ππὸ {ἰάθη Π Θρῖο δαϊτα μὴ ἔπι]1556. 
Ῥ. 97. εἱ 

107. 

δ. ΧΙ Μαρίου ἐυϊριιοτιαϊ οἰπὶ ἀπὸ ἀὸ Βαρίϊδηιο ἰδεῖ, τιθοπο. 

Τοα ον δά. το αἷι ἀοο ἰββιμνιϑ νἰν Γαι ονίοιιϑ Πιιρίητι5, ἄτιο5 ἰὸς 46 Παρείβηιο Πρ γῸ5 ππιβάααιι ἀριὶ 
5ήο. δητΊτι05. ἰατι αν}, ΘΟ 1 }Π}}} νου τι8. ἀἸοὶ ροίαϊ : 564 αποα δ ἀἸάϊε. Θοβάάθιν ἃ πθηλῖηθ ἴθ ἀπ᾽ τι τὶ 
ΚΧΧΥΠΙΡ χργορανὶ, (ἃ πο γοῦο αἸοίται. [τιϊ556. οοῃδίαϊ. Ομ ΘΠ 5ιπι5 θα ἴῃ} βιιβρθοίοβ ᾿ρ505. Πα θαΪί : σα] 115 
Βανι. τος ὕουθα γοίουτθ Ποὴ ῬΡΊ ΘΌΙΌ. Ὑ1ν ᾿ριταν ουιι ἀ1ἰδδίμτιβ οὕ ἴῃ ἶβ ΠΡ γ5 Δάν θυ] ῖα φασράδι δηϊπδά - 
οοπ5. ἴοπι, ψργεϊδβοί, Δ ]1ὰ δια, δριστιχῶς, πολυτρόπως, ἐντρεπτιχώτερον, φανερῶς, οἴ 4}18 6] α54θῃ) ῬΘΠΘΕῚ5 
ψον το μλ}{ἃ,, τὰ Ἰοχαπιίιι5 οβί, 7 }δειαἰιον χτίαπι σοΐ δαὶ ᾿ιῖδοο αὐἀυεννῖὶς Βασεπι5 ἔοῖο ἰοο Ορογ, τιθῸ 5ιεὶ 

δἰπιὶ ἰἰπειι5, πα νάσιι μερί [αἴ6 σγαίπ5; ἀο, πὶ {πε ἱπάθ Ἀσχητικὸν σιδρίοῖο μια απϊπετίηι 

Ῥοϑβεοῖι" Πιοοίον υἱάθαϊ, ἀδητιθ ἰοίο εἰϊοοπαϊ οἰιαγαοίονθ ατισίοτγιοτίψιι ἀοοίτίτια σοτι οι απ ἀποαί. 

'ῬΙΠ]οπ Ομ α1π|5, Ὑἱν ῬΘΡΙ 551 η}115. Ἰἀθι πιο ΕΠ Ρ ἢ ἰββίτητιβ, υἱάθναῦ. φαϊάθιν απο Ομ ῇϑι1 1ο- 
σαι : 564. ΠΟὴ ΡιΙῸΡίουοα γα!ραίαμι ορ᾽ ϊοπθὴ τρια ϊανὶῦ, [πο Θιϊαι αἷΐ 56. οὐ ἰο5 115 Οοιηθο- 
511 ΠΟΙ ἸῺ 51ιὰ βϑιυζθε1ἃ Πα 15 ἃς ΤΠ] 15 ΘΟμ Πανὶ. 564 αἰ Πῶς πη 6] 115 Ἰητ6 Πρ παν, γϑὴι ἃ] - 
ἀἰπι5 Ῥδίαμν. ΝΙΘΠλΪδ56 οὐθο Ἰαγαΐ, Ομ] γε δίι Ἀσχητικὸν, αιοα νοοαπΐ, πολι [θα5}}10, 564 Τι- 



ΡΒΈΒΡΑΤΙΟ. ΝΧΧΙ 

βίαι ϊο 86) αβίθπο (ἰδθιιουθ, ἴα ἰμίθι οθίονα ἀυρ αμιθηία, αι }1ι5. γὶν ἀοοίιβ δα ἀοίδμἀθ ἄδην 
ϑιιδι ΟΡΙ ΠΟ π Θὰ αἰ{πι, πος 4αοαιιθ γθρουϊνὶ, φιιοα Αβοθίϊοὶ βουσὶ ρίον ἴα ϑουιρίσγαιη οἰϊαΐ, πὶ 
δάγονθια φαδάδιη ριρομπαΐί, πα] ϊα ϑαπί, δριστιχῶς, σαφῶς, ἀποφαντιχῶς, εἴ δοάθη) 46 ϑΈπογα Τοπι. 

88. ι 

62. ἅ]1ὰ : φαὶ Δάν ον Β] οὐτιμ τπιϑιι5 ἴῃ 1115. ΒΆΒ1111 5ΟΥ Πρ 15 ππ]]1π|5 ὁδί. (απ ἰρτταν πα μοἤβ᾽τι5 5᾽ πλ}}18 
Δανουθία ἰαμι ἰπ Αβοθίϊοο {πα μὶ ἴῃ [ιἴ5 46 Βαρίίβπιο {10 015 ᾿πβρουοὶ νἹἀθιοΐ, βιιβρίοαίιι5 δὲ πιίγτιν- 

416 οριιβ δα διυπιάθμι ἀπιοίογθι ρεγίϊποιθ, πος δϑῖ, δα Ἐπ αβιατ μῖπιμι ϑϑθαδίθητιπι, ατιθινι; ταῦ πο 0 
αἰχὶ, Αβοθίϊοὶ ἀπιοίουθιη ἴαοϊί. ΤΊ] δ πιομεϊι8 ἀιαΐθμι, 411 οἴ ᾿Ρ58 Ζιοαιια δὰ 6 ψαϊριι ἀρίταν δά- 

γουῖα δὲ ἴῃ Αβοθίϊοο οἵ ἴῃ ἀπόθιι5 115 46 αρίίβηιο {ΠὈγ15 ΔἸ ἀγουε, ἱπάθ φαϊάθηιν ραγϊίοι 
ἙΟἸΠ]ορῖς, εἰν πβάιιθ Ὀρου 5 δαπι θη ποίου θ 6588 : 5641 ΦιΙΟὨΪΔ ΠῚ 5616] Αβοθίϊοιιηι ἘΆ51}10 δά- 

Βου ρβογαΐ, δἰάθι. δἰΐατ δὲ ο5 48 Βαρίίβιμο {10 γὸ5 Δα] ἀἸοαγ 8 πθοθβ58 Πμα]αϊς. Νοο δρῸ πορᾶθοὸ 
ἀοοιίδϑίνηοβ ν᾽τοβ σοι θοἤδιιμι οἱ ΤΊ] Θμποπείτιμι ΘΟΠΡΥΠ πίθου 51115 ῬΥΪ ΠΟΙ ρ 15 ΘΟ θα Θπίθγηιι 
Ἰαάϊοαδ88 ; νἱἀθυίαιιθ ρυΐηιο ἀϑρθοῖαα Δ πη 6 πίο 88 {15 ΡυΌΡΑθ1}1 δα τπϑηάδηι βιᾶπη ΟΡΙ Π]ΟΠ ΘΙ 
πἰτ 1. απ οπῖμι 6] αϑάθιη σϑ που ὶβ ἁάσου θα ποὴ Ῥᾶϊιοᾶ ἴδπ ᾿ῃ Αϑοθίϊοο Ζιιαιη ἴῃ ΠΟΙ ΤΟΥ͂Θ 515 8115 
46 Βαρίίβιηο ΠΠ0}15 ᾿π θυ οοπβίοί ; οου 6, Πἶδὶ αἰ θ  ΠἸΟΥ 65 511Π1115, 60 ΠῚ Π,115 ᾿πο πα ὈΪΓ, ταῦ πααστιμι- 

416 ορϑ πιηὶ δὲ οἰάθι βου! ρίουὶ {Ἰθυιαπλτι5. 5 (ἀπιθη 81 4115 θὰ (16 {αι θιι5 ἀἰβριυιίδίπιν βου ρα 
Ῥᾶιΐο αἰζοπίϊαβ θροεῖς, 4 χαρά αἰχὶ ἀνρυιπηθηίαιη Π1]}1115. ΤΟΙ Π1Ὶ ἃς ΡΟπ θυ 8. 6556. [801], 
ορίπου,, ἰατθθῖ ταν. ΝΟ απ ομιπΐα αἀγθυθῖα 118 5Θ ΡΟ ΘΟ θμ 5θηϑιι ΔοΟΙρτπ" ἴῃ πἰτοῆιια 
ΘΡευδ. τιμι δαΐμ 1ΠΠπ4|, δριστικῶς, ΒΘ ΠΡ ι ἴῃ Αβοθίϊοο ΡΙῸ 60 4ιιοα εδβί, πιοάο ἐδθογοίογίο ἰοψιιῖ, 

Βα πηαίτ", ἰτη θη ἰπ Πἰ5 46 Βαρίίϑηιο {0015 ΔΙ! Ζααπαο ἰαπ ἀἴνουβα τπιϑιιγραίαν, τὖ ᾿ρθὰ αἰ γουϑὶϊαβ 
ἀϊνουϑαμι ἀπποίογθιι πὴ Οὔ βοῖτα ᾿πάϊοθί. ΝΊμἴναιμν 10] ΠΟΠ Πα πιὰ] ΡΙῸ 60 4ιιοα εβί, κίγίοίϊηι 
αὐ Θοπιρτθ55115 ἀΐοογ6, ἀροὶρὶιν. ΝΘ τι6 γ 1Ὸ 6} 115 Ἰπ θυ γί] 015 διιοΐου. 650 511}, 561 (ομιθε- Β551}. 

66η8. 

1. ρα5.2ή0. ἢδίτι5 ἴρ86, σαὶ 46 115 φαΐ ππαπο ἴῃ σομ γον θυβίαην γοσδηία {0 }15, ἀθάτι6 δουτιπλ ἁιιοίογα ἰΟ τι6 18; 
ἴα βου ρϑὶί : δριστικῶς ραϑοῖπι υοοαΐ, ητπιαδὶ ἱπαϊοαίϊυε οἰτγιοίτα 6 γεϑοπεῖο. δίσψιιο χιιοά αἰΐ, 

δριστιχῶς καὶ πολυτρόπως ογὶζ, ἐππι ἱπιάϊοαπάο εἰτϊοι πίητε ἐγαοπάο ἀοοίνίπιαπι, τιπὶ ὑαγὶο Θαρίϊοαπάο. 

Ῥιφῖογθα δἰ ϊοι]}1 πιοπτὶ, ΘΠ αϑηιο αὶ δάγουθια, {πὸ ἴθ Αϑοθίϊοο ἰθρπιπίαν, πῸη ἰΐα λα] τιΠ|, 5] 

“ἘῸΝ 2η- 

Γθ- 

ἴοπι. 

ΟΡδυῖβ ρυο  χ τα5 ΘΟ μ᾽ ἀθγθίτν", [Γθαθηεϊα 6556, οτὰ (ἀτηθη ἴῃ Π15 46 Βαριίβηιο ΠΠΠ0ν}8 ἴδηι ἢ 6- Νονα οἁ. ι. 

4αθηΐοι πιϑιαγρομτ, τιῦ βθΡ 6. ΠΟῚ ΠλΐΠτ158 ΘΟΥαΙ σορὶα 4 ἀπ ψοοια ΠΟΥ αἰσιιθ Ἰηβο θη ϊα 

τη νου πᾶτιβθα ροϑϑιί. Οοα ἰρίταν ρτὸ ἤγιηο αὐριιηιθηίο αἰ(α]οῦιαπί 11 {105 αἸχὶ Ὑἱνὶ ον τι 1{|5- 
βἰπΐ, πὰ ΠῚ Π1], αὐ ράγιιηι δα βιιατ ἐπθηάτι ορ ἰοπθιη γαϊοί. 566 πὸ σα] ἐἸββιμιαϊαγ γιάθαν, 

1ηϑθπῖιο [Ἀ(6 θοὸν Δ] τα ἀυραπη θη τιιπι ρΓΟρΡΟΠὶ ΡΟ556, οαΐ τοβρομάθνο αἰΠΠ|ς}}}}1 πλτι 511, δὲ ὁ] αβμιοά!, 
πἰ 15 φαΐ δα ἡπα]οαπιά τιν Αἰ 4πια 50}}1 βιτα Πα ἀἴπ 6 οοπίθητὶ βιιμί, νὰ} Ἰ5βιμλιπλ Ὑ] 6. ροβϑιῦ. 
(οπϑίαι παπο ἀἸοθ μα] ἰου λα μι, ἣ πρὸς Θεὸν εὐαρέστησις, ΑΘΟΘΙΙΟΙ ἀαοίοΥἹ ΟΠ ΡΑΥ ΠῚ [Ἀ1}}}}Π 6] 
6856 : 61]15 τοὶ ἄτι δαΐ {τὰ ΘΧθπιρία ργοίδυδμν, θ᾽ τὰ ῬγοΪαζταντι5, 51 ΟΡΙ ΠΟ ΠΘ ἢ δου, Ζαὶ βοο- 
τισι εὐ ἀιιο5 ᾿ο5 46 αρίίβπιο {{0νῸ5 οἰ άθιη βουϊρίοσγὶ {ὐἸυαι αΐ, Βα ααϊ γ ]]θηι. Πα ἰσίτιν ᾿ὰ Ἀο- 

2. »-625.ε. 
Πμερο α. 43. 

515. Ὀγουϊουῖθιι5. βου ρα  οϑί : χαὶ ἐὰν δοξάζηται ἕν μέλος, κατὰ σχοπὸν, δηλονότι, τῆς πρὸς Θεον Βε5. τ7ὅ. 

εὐαρεστήσεως, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη, Εἰ 51 ρ]ονῖα ἀῇποϊταν τὰπτιπν πιθη θυ ιιη, 61’ οογ δ 0 υἱάοίίσοί τ. σον. τ 

Ρἰαοοπαϊ 1260, σοπραι ἄθηῦ ομνηΐα τπιθι να. Ἐπ ράι]ο ροϑὲ βου ϊρίου ἰΐα Ἰοχιιπαίιιβ οϑβί : ἐὰν ἄρα δυσ- Ε 
ωπηθεὶς τὴν τοῦ Θεοῦ χρηστότητα, προτραπὴ εἰς ἐπιμέλειαν τῆς πρὸς αὐτὸν εὐαρεστήσεως, εἰς. δὲ γον 6 

δοπίξαΐοπι 1)6ὶ τον ογί τι, ἠεϊπιοτι δα σἐϊηιιζαιι5, οἰτπιάθαι οἱ οοπιρίαοονο, εἴς. Νοα ἴΐὰ υπ]το Ἰηἴτ: 

6. 
ε6. 176 75: 

ἃ ἀχχιχ, 
810 Ἰερτταν : ὅταν ἀμετεωρίστῳ χαὶ τεταμένη ἐπιθυμία τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, εἴς. 7Ίἐπι ΟἸμ77ν α551-- Βερ. 187 

᾿ ᾿ Ἂ ἐ τ 

ἄμο αὸ τϑ]ιοπιοπιϊ εἰδοϊάογῖο ρίαοοπάϊ 1260, εἴς. Ν απο οι δι Θχθρ]α 6 ἀπ] 115 46 Βαρίίβιηο 
10 115 ΠΟΤ Ν ἰσιζαν βου ρίου 5 γουθρθὰ : χατὰ σχοπὸν τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, Πιτία 110υ15 Βα] ϊοῖαι. Ηφς σαηΐ ᾿ρὶὶ Ρί " ὰ Ἵ Θ ρεστήσεως, 7ιιπι 

Ῥγοροσίέιηι ρίασοπεϊ 1260. Ῥλανϑιιβ τὰ Ἰοχαϊίαν : δύναμις τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, δικαιοσύνης 

δωρεὰ, εἴς, “γιπ5 “τα ογαϊὶ ἐ[Ποἴηιι [60 δὲ αοοεριϊ, γε ἀοπιιπι, εἴς. Τὶ 4110 ἸΙοοο 516 50ν1- τὰν. τ. ο. 
τ. Ὠ, 

Ῥίυαμα ᾿ηγθηϊίαιν : τὰ μὲν νόσον θεραπεύοντα, τὰ δὲ προχοπὴν ἐμποιοῦντα πρὸς τελείωσιν ἄγουσαν τῆς 14». τ. ο, 
πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, εἰς. Τατεϊηι τη οτϑτίπι οτιτατιϊα, ραγιΐπι αὐ οτοπίῖα ἐαίθηι ργο [δοίτιπι, πο αἰ 3. Ἀ- 17. 

Ρόγ[θοῖ [260 ρίαοοτπάιιηι ἀφαπιοαπιν, εἴς. Οδυίθ ἐχ [15 οἵ βι μ}}ΠΠΠ0τ15 1οοἶ5, 4 ἴῃ 1ρ85. ἔπιθι 

ἸδρῚ ροβϑιιηΐ, 58 {15 ργ θα ὈΙΠΠτοι οἱποὶ νἱἀθίιιν., Αβϑοθίϊοιιμ οἵ οοπίγΟυ ου505 ΠῸ5 46 Βαριίβηηο ΠΠΡτὸς 
δ διιπηάθη διοίονθι ρου τ πονθ. Οποπίαιη ἰαπιθι ἰος [Ογία5568 ΔΙ 4 ]θτι5 ἰθνα νἱἀο] ἐπι", αἸπὰ 
ΘΧριηΡ τιην Ῥυοίδυαμι, αιιοι ἃ}0 που! π ]ιι5, 4π1 οαιογοιία. ἤθη ἴΐα πιὰ τὴν οὐ} 5], ρτὸ 

ΤΟΝ 1ἴ. 
οἱ 



ἸΧΧΧΗ ῬΡΆΣΕΆΤΙΟ. 

ἀδιποπροίγαίγο Πα] οεὶ {πθαϊ. Ῥαΐθι οχ ἀἸο 8, Αβοθιϊοὶ ἀποίογθμι πὰς ἀἸσοπ αὶ [ογηνα]α, {τι γοοθ5 
Τιερο υν 38. απ πληροφορία ἀαΐ πληροφορεῖν Δ Ἰπίορτδμι (Δ }} 44} ΡΟΥΘ ΒΙ ΟΠ 6. 510 ΗἰΠοα παι ΔΙ θθπίαγ, 

τὰ ἀεἸβοῖατι, ταῦ μα}1}0 ἀ]10 πιαρὶβ ἀοἸθοίθίαν ; παάιιθ Πϊς 6]115 ταὶ θχθηιρ πη. ἢ τιπ, οἴχῃ πλα] τα 

Τοῖάοα, ϑβΈΡΘΡ 5 ΓΘ]  ἢ}115, ΡΟΠΘΙΘ πΘο6558 οϑῖ. (οηβίαϊ δπιΐθπι 146 πὶ Ἰοιιθ αἱ σθητιβ 'π ἀποθιι5 σαο- 
416 ἀθ Βαρτίϑηιο ΠΠ0015 ἴδ πὴ {ΓΘ θη ἴον πβπασραίτι. ἸΠ ΘΏΪΓΙ, τιῖ ᾿ῃ 0515 Θἰἰᾶτ Ραβϑῖτη οσοιγτγαΐ, 
564 πὸ [αΪ50 ἀϊοίπμι ἴα [ϊ556 ν᾿ ἀθαίιιν, Θχθιηρ!α πλα]τα ατιΐ ῬΓΟδγαΠ), ἀπ οεγίθ ἰπάϊοδθο. 14 ἰρὶ- 

ΤᾺΡ. 1. οᾶρ. {Π|| ΔΙχοΐΟΥ ΒΟΥ  ρ511 : στοχαζόμενος δὲ τῆς ἡμετέρας ἀσθενείας, χαὶ δι’ ὅποδειγμάτων ηὐδόκησε βεδαιῶσαι 

ἀὐποΣ ἡμῶν τὰς χαρδίας ἐν πληροφορία τῆς ἀληθείας. (ἴογιεπι σοτιδϊογαΐα ἐπι δοὶ {{ιαῖ 6 ποσίγα, οἰΐαπι ρει" 

ἐχοπιρία τνοῖτίε ἀπιπετιηι ποσίγισν ἵτὶ υϑγ [αἰὶς οοτία ρμογϑιιασίοπα οοπ σπιανθ. Ἠδαα ἰοησα ἴα Ἰο- 
ΓᾺΡ. τ. οαρ. Τα ῖα5 δϑὲ : πλὴν δὲ χαὶ βεδαιότερον ἐκ τῆς περὶ τῶν ἱερέων χαὶ τῶν προσφερομένων ζώων εἰς θυσίαν 

ὅγε ας ἀχριδολογίας ἐστὶ πληροφορηθῆναι. ϑεά ἐαπιδτι {ἰγἸγεῖπι5. δἰΐώτη 6715 τοὶ δα δαοογάοίπηι εἰ ατιϊπι αἴ πιπα 

ΤΑΝ. το καρ. 54οΓὶ Ποατιδογιιπι αοοιιγαία οοπιϊἀογαίζοτι σοτιν τοὶ ροδδιέπιιδ. ΒυαγΘ115 11 Ξε Ρ511 : ἐν πληροφορίᾳ τῆς 

τς Ἢ ἀληθείας, εἴς., ἐπὶ ἐπαπινιιαΐα υογιταϊὶς μετ σιακίοτιο, οἴο. Τία φαοαπιθ Ἰθριταν 4110 Ιοοο : ὅπερ ἐν πλη- 

5.0. 13. ροφορία ἀληθείας δι᾿ ἐπιμελείας σπουδαιοτέρας φυλάσσοντες, οἷς. Ομοά 5 ἔπι νεγταἰϊς σετία ρμογϑια- 

δἴοπο αἰ σονεῖιις σοτνανογίπαιις, οἴο. ῬΊανα αὶ γοϊθηΐ, Ιορογο ροίθγιιπΐ οαριῖ τι, 1}. τ, Πτιπ. ΧΤΥ͂ 
εἴ χν, ΠῚ δάγιιηι 41π|ᾶ5 αἰχὶ γοοῖπῃ ἄπο Θχθηρία γθρθυπιπίαγ - ἴθι οαριαιζ ται Θ᾽ αβάθιη ΠΡΓΙ, 
111. 15 ᾿[6 Π. ἀτιδοϑίϊοη. ντ, {1}0. τὰν τσ. τ, ᾿ΐδθηι {αοβῦ. ναττ, Πλπη. 1 δ τχ. ἤδτη τὰ ἀΥριιπιθη τὶ 

Ἰιςθῖ : 581 φιαθπο φααβάαδμι ἀἸοθα αὶ [Ὀγηλ]α5 {πὸ φαοάαιηπιοάο βἰπρι!αγοβ υἱάθυὶ ροβϑιηΐ, ἴπ 
ἄποθιις Ορου θιι5 5δορίτιβ ἱπ γ ὨΣΊ σοπιρογῖῖ, ἴθ ἔς αὐ αἰτιπηιιθ ορα5. οἰ άθηι βου ριον {Ἰ ὰ- 
{αν. πτὰ ἰδίταν 1 Ἰοαιιθμἀϊ σθπι5, {πιο γόςο5 ἃὺΐ πληροφορεῖν ατιΐ πληροφορία ἴῃ 515] Βοϑίϊοπα 
Ἰηςορ δ οἰ} απ ΡΟ βιι ϑιομἶβ ΡΟπιιπίπιν, Πα μη060 5ἰπ αν 511, Ἰἀθηιπι6 ἴδ πὶ Αβοθίϊοο 
4άδηι ἰη ἀποθι5 46 Βαρείϑηιο ΠΡ 15 Ῥαβϑίτη σοιιγγαΐ, ΘΟΠ5ΘΠΠ16 5 6556 σἱἀθίατν, πα αἰγιπβ4ι16 ορο- 

Τιεβο αν 25. Υ]58. Ἰ46ηλ ἀπιοίου 6886. αἰοαίαν. 564, τὰ Ἰάτὴ σομμοπτιὶ, 6] αϑηιοΐ ἀγρυπηθηΐα 6 φαδάδιῃ 511] 
5: 1η6 ρειϊα ποῦ ἰαπίιιμι ναϊθηΐ, σαδπίαηι ναΐθγο σα]ρὸ ρΡαϊαπίαγ. ΝΊβὶ δηὶπὶ 1 
Ζαοααθ σομβοπθηΐ [ἀν ϑαηίαιιθ, μ1}}}} Ομ μη ἴπὶ ἱρ515 ΠΘΩ16 τη ιπθητὶ πΠΘαιι6 ΤΟ ΒΟΥ 5 ἰπϑβί : σαοα 

παπο οβίθη ἄθυθ Ομ ἰπητιν. Εἰϑὶ δαϊηι Αϑοδιϊοιιη, οὐ] 115 [δρ Πγ115 ράγθη5 ΒΑ β1 1πι5 δϑί, ἴῃ ΔΙΊ Ζαα 
Τες. π. 39. 5[1Π1 51} }Ππππ άπ οὐὰπὶ ἀποθι5 46 Βαρείβηιο ΠΠγὶς οομβθμεῖσα ν᾽ ἀθυΐπητιβ, ἰαπιθῃ ἀπ ταν! πὰ }10 
ΦΈΡΟΝ ΤΠ ΠΟΠῸ ῬΟβ86. ἀνθιτγδ λιν, 4πῖη [εἰ ΠΠΠνῚ [Ὰ]5ο Πιαοΐθητιβ βα πο Ιβϑίιηο Ραΐγὶ ἀἀβουιριὶ 5βιπί. ἘὺγοτΟ 

ἀπὰς παι Ζαδηι Ποῦ, {πιοα ἰἀτηθὴ Ἰοοι 5ρΡΡΊββίπιθ, Οριιβ ΑΙ φαο Ο}0 511}1 ἀϊνυϑιϊαΐθηι ἴῃ ΒΡ ΓΚ 
δἴχιιθ δ] θυ] ἢ 185 ΠΙΠΏΘΓΑΤῸ : δαζ ἢ 46 {αῖθιι5 ἀρ ὶπλτι5 ΠΥ ῬΓῸ θυ θρυ 5 Πα ΠΘΥῚ πη θυ ΓΟ ῬΟΒΒΠΗζ. 
ΜΙ Θμου, Πἰδὶ οριιβ ἰοίπιηι ἰοἵο ἀἸοθη] σθηδιο ἃ Βακὰ πὸ ἀἰενι. Ἐτθηῖηι βίο ὶ νὸχ αἰ πιὰ τὸ- 

Ῥουταν, {11:8 51.111 15 ΔΙ χαϊὰ οὐπὰ 5110 Βαβι Πα πὸ Παθογα ν᾽ ἀθαίπν, θοάθηι Ιοοο δἀ]πποίς 

5 π| γΌΟ65 ]180, αΣθ15 Ρουθρυ ἶα5 ρου ἀθο]αγθίαν. 
ὅδ. Νάιιθ γθῖῸ γάτα ϑιιηΐ νοθείας ἀγριΠηδηΐα,, 564 ραβϑὶπι ουνία. Νάπι ἴῃ ἢϊ5 110 15. σοπογαϊο 

υοάάαδιῃ νἱζατη ποίατὶ ροΐθϑέ,, οἰτι5 ραρῖπα ππ1}1ἃ Θχρουβ δβί. [4 δπΐθπι,, ψιοά ἀϊοο,, υἱζαπι.. 

οοπίϊπτια Φαφάδῃι δὲ δαυιπηάθιη ἀΐ σόοιιηι αι ἀἸοϊ᾽Ομταπὴ τϑρθίιο., {0186 τ πϊ 6. ΟΠ Πἰπαπὶ ἴπ 

ΠΟΡΙΟϑἰββι πηι Πομλϊπθηὶ θα β.}Π πὶ ΘΟ θηϊζ. Επ γε γῸ βίο] τη πίϊο ἢ πὶ ἀροβίο! Ῥάμ]ὶ, αὐ 

Τοδηῃ 5 Βαριἰδίοο, ἀαξ ἰρβῖτι5 Πομϊηὶ, απΐ Π οἱ, 10] βοορ ββίτηθ δ ἀτταμι ἱπυθηὶβ τοῦ ἐν Χριστῷ λα- 

Ῥας. 651. λοῦντος, φιιὶ ἴτπὶ ΟἸιτϊδίο ἰοιοναίμτ' : οὗ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν οὐδείς, ψιι0 ἐπίετ' τιαίος πητεῖϊο-- 

χχχχ. Τίιτν ΤᾺΩ]ΟΥ δδὲ πᾶπιο : τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος " τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ζῶντος, ιιὶ ῥΓῸ ποδὶς πιογίμιι5 65 εἰ ταϑδιτοαϊξ : ατιῖ τιτιϊσϑτιξις ΕἸ πις ἐπὶ Π οὶ υἱνοπίϊς : χαὶ 

τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, εἰ (ἠγικὶ ἰρεῖπις. ΝΟΊῚΠι δπαΐθιη ἀσοὶρὶ ἴῃ τηϑ αι μαγίθπὶ . {188 [άπ αἰχὶ, ααΐ 
πα πῖοχ ἀϊοίαντβ 811}. Ὑ Οο65 ᾿Τησοὺς Χριστὸς ρα55:1) Ζοπ16 τϑρϑιπηζα, ΠΙ0 0 ἀμ }85 σομ]απ- 
οἴη, πιοάο θαυ αἰΐονα. Νονονγαὶ Βαβι] τις, ΠΟ 16 ΠῸ5 ἱρ᾿ ΠΟΥ ΔΠ,5., [15 4185 ΓΘΟθηβιὶ ψΟΟΙ 115, 

ἘΪΠ1] ὉλΘ]ττ15 6556. ἃτιΐ β ΠΟίΠπ|5 : 584 (πη ἃ} Θαγ τιν ἴδη ΓΘ αθ η Ὁ] σϑρϑιϊ θη 56 Το ρογαθαΐῖ.. 

«ιυοά,, ορίπου 5 δ᾽ αβηῖοά! νοοῖ οοὨίϊητια γϑρθιϊϊο μ1Π}} δὰ ἀοοθπάπμι οοῃΐειτει : 14, χαρά 
Ῥαΐθυ Ῥ ἰϑβι Πλ115.5 οὐη ΒΟΥ ΒΟΓοῦ 7 510] ἴῃ ΡΥ πἷβ Ῥγοροπεθαῖ. Αἀ δαμηάθμι ταυτολογίαν ρογεϊπεῖ δᾶ 
ΒΟΥ ΘΠΑΙ γαῖο, {πιὰ νῸχ ἀναγκαῖον ρῬαββῖπι ἴῃ [15 ΠΡ γ15 ρομϊζαν. [Πα ρίζαν ἴθ Ὀγον ἰββί πιο βραῖῖο 

Ρας.633..α. ΒΟΥ ΡΙη ἸΠΥ ΘΠ] 15 ; χαὶ ὥσπερ δι᾽ ἐσόπτρου χαὶ ἐν αἰνίγματι δδηγούμενοι εἰπεῖν ἀναγκαῖον, Εὲ σεἶμί 
ῬΘΡ' βρθοτείπιπι δὲ ἐπι Θπϊβπιαΐθ ἀἄιπιοῖος τιθο6556 δε ἰοηιὶ. Ἐκ βἰαίίπ:, ἀναγχαῖον δὲ λογίζομαι, εἴς. ἢ ε- 



ΡΆΖΕΛΤΙΟ. ΠΥΧΝΝΙΗΙ 

6556 αἰΐδηι 6556 ἄπιοο, εἴς. Νος ἰΐα πιο ροϑί., ἀναγχαῖον καὶ ἡμᾶς ἐξετασμένως χαὶ ἐπιτετηρημένως 

προσέχειν ἑκάστῳ ῥητῷ. Λδ06556 65ὲ δὲ τις ἀοοιγαίθ εἰ ἰβοτ ον τι6 δἰ βιεἴὶ5 αἰοιὶς αἰτοπάοτο., οἱ δὰ 

δαπιίθηι πο ππι Ὀ] δυνά τ 114. Ε ΘαιιΘἢ5 δὶ ψαϊάθηι ἴῃ 110 οροῖο θὰ “παιῃ πιο Αἰχὶ βου! ΒΟ - 
ἀϊ ναῖῖο : 564 ἴῃ δοάθηιν ἐγδψιθηίίον δϑί δάϊνας {πι|4 Ἰοαιιθιϊ σθητιβ., καὶ πολλὰ τοιαῦτα, Ὲ ἐαϊῖα 

πιιῖία., ααϊ., φαοα ἰάθιη δϑὲ,, καὶ πολλὰ ἄλλα ὁμοίως, Εὶ πεμίια [ετἰ}πιδτπ οὐδ αἰϊα,, αὶ 5ἰνλ}α αιῶ- 
ἄλιη. ϑουῖρίου ἰδίαν οασπι Αἰ Ίοιὶ σία] ]βεοῦ σουθα ἃ] ιιὰ 6 ϑαογα ΒουΙρίαγα , 515 Ῥϑυβθαι ταν, χαὶ 
πολλὰ τοιαῦτα; οἱ 6]τι5πιοαϊὶ πιμῖτα. ἘΠ Ῥαιιοῖβ ἱπιθυ]οοιῖβ., ἴα Ἰοαιίι5 δϑί 7 καὶ πολλὰ τοιαῦτα εὕροις 
ἂν παρά τε τοῖς εὐαγγελισταῖς, εἰο. Ετ πιιῖία ἰά σϑμτις ἱπιροπίας , θΐ ἀριια ἐναπροίϊοίας,, οἴο, , ὩΠὶ 

ἴῃ ἐγαηϑὶίιι ποίαγϊ Ροίΐεβί, ῬΡᾶν ἴὰ σασίπον τς ἴῃ {τἰθιι5 4 Ῥτοχίμηθ ϑΒαααπηΐαν μὰς Ἴ 15. 16- 

Ρεεὶεὶ. {ἴβιι5. ἱπυμιοά οι. νυθὶ παιδεύειν ἀα Ἰάδιν νἰζιην γϑίθυνὶ ροίαβί : {πο ἰάθη ἀθ νθῦρο 

Ραρ.θ56, 4, 

φυλάσσειν ἀϊοίαμ γοῖο. ἴδιαι 4 α8 ρυϑθροβι Πομτιμ ἰΐα ἔΡοτιθ 5 δϑί ἡ αΐ πα} }0 Ὠϊοάο σοπγ Θηἶ 6 [μ656 5.053, 

Ῥοϑϑὶζ ἴῃ Ῥυδϑίδῃ Εἰβϑι ηλ πὶ ΟΥαίοΥ θα ΒΒ. Ππατη, οὐι]τι5 Ὀτα το ΟΠ Ὠλ  πτι5 ἀἸο Ἰοπτμὴ 4ιιαι ΤΟΥΤῚ 
ψαγϊθέαία ουμἢ}}}15 ογαΐ ἀπ ναιοπὶ. Υ δ] πα ἁὐιΐθην δχρογίαιαν ρ6ι 56 “Ζυΐβαι16 7 8) γιὰ 8[ῃ1 αι 
αἰχὶ, ὅροι ἰού ϑᾶυιιμ 4τι85 ποίανὶ τ για Θχθηιρία ἱπγθαίαμπι ᾿υἱ 9 αὐ θη {πεν 115 5, ἀπὶ πὸ πὶ 

ἸΠθοπίοι: [αἰθαύιι" δ] αβιποα] Οριι5., ἵπ {πιὸ Θράθι γοθθ5. ρουρϑίιιο ὑδρία πίι,, Ρου ἰδϑίσηθιμι α- 
ΘΘπαΪ τηὰριϑίσιιμη Πα. Πππαπαν πι}}}0 πιοιίο ἄδοονθ. οάθαιν γϑάϊ 11ὰ σοι εἰν ον αιαϑὶ βινα., 8ὶς 
πὖἰῃ πος οροῖδ ἈΪΠ1] ΑἸ ̓τια μἰδὶ δ᾽ 5 ψαθιὶ αἰχὶ οαϑιιθ ἱποοη τα σάλι. ΘΟηΡ 6.165. σογπαίαν. Εἰ 
γΘΙῸ ρῥαυεοὶρῖα ἴῃ [εἰ (6 Βαρίίβηιο ΠΡ 15. τὰ δα γϑ]!ιαπι ογαιίομθηι δοσοιηιηοδηζαν 7 τιΐ ἴθγ8 

400} 1}06ὲ νθυβὰι σϑηϊἶντιβ οσσανναῦ. [τὰ Ἰορ οι οϑί ἴῃ Ῥυϊηια ραρὶπᾶ : εἰπόντος διὰ Δαδὶδ τοῦ προφήτου, 
εἰϊοοπὶς μον Παντα ρτορ]οίαπι; ἐπεὶ οὖν προστάξαντος τοῦ Κυρίου, εἰς. Ομηι ἐδίμιτ , ]οπεῖτιο ρυφοὶ- 

Ρίοτθ., οἷο ; καὶ τότε ἐπαγαγόντος, (εἰπεῖ σιν τη όπῖδ ; λογισάμενοι παρ᾽ ἐντολὴν τοῦ ἀποστόλου ποιεῖν, 

ἐὰν μὴ εὐθὺς ἀποχρινώμεθα, εἰπόντος, εἰς. ται, σοτιίτα τηαγάαίτιπι αἱ ροσίοἱλ βαοίιι5 πο5., οἱ ποῖ 
δἰαίϊηι τοςροτιθαπιιις., οτιπι ἀϊοαΐ,, εἴς. ; ἐνταῦθα μὲν οὖν, Μαθητεύσατε εἰπόντος, ἠκούσαμεν, Πῖο ἰδῖ- 

ἔμ ατιϊνίηιτι5., ἀἰσοτίθηι., Ἰ)οςοίο. Εχ «αΐθι5 ν᾽ ἄδυθ Πἰοοῖ, ]105. 6588. ῬΘηΙΕΙγΟ5., αὶ ἀΡβο τὶ 

γοσαγὶ βοϊθηΐ, 1105 6856, {11 4} Αἰ ψυια ογατιοη δ ρανίθ ροπαοηΐ : 4110 σ᾽ ΘὨ ΕἸ σονται τιϑῖι ᾿(ὰ Ο}}}6- 

οἰδίιι5 6ϑὲ βουϊρίοι., ταῦ βθμ εἰν 15 γα ῃϑἰ ἰοπτιπὶ ἰοοῸ β5θρ6 ταἰαίαν.. 564 π1Π}} τ] παρ 15. ΠΟΥ ΠῚ 
δὐὰξ ᾿π5οΠ]ετατα νἰϑιιπὶ δϑί, {ιδιὴ σόοι πάγιιη Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός 7110 18 ῬονΡοίπασιιο νὸ- 
Ροεεῖο. ΑΠπυμναγο ῬΌΒΒ11Π} 688 , 4115 δηποΟΐανΙ., νΟΟΘ5. δεΐ Ἀὶ5.. δια οι, δῖ “παΐου., δΐ οἴϊδι 

«αϊηααΐθβ ἴῃ πτὴᾶ ΘΔ θιηπι8 ραρῖπα ΠῚ Τὰ }Ὸ ἱπυ ΘΠ : {185 ΘαΥ  ἀ61ὴ γΟΟΙΙῚ [το ιθι8 Ἰἰδυαιῖο 

ἴδοις, αἰ {01 Ιορονθ νἀ θανὶβ . ποι Εἰ ου τι γα]δάνοιι . 584 “παϑάλιη αιιαϑὶ ΠΠ Δ Ὠ]Δ5 5 ἴῃ αὶ οὐ 
τ ΒΘΧΟθη 65 τθροίζταν., ἀπ, δὶ ἰῃ ΓΘΡῚΙΒ 561115 ἴα Ἰοχαὶ ᾿ϊοθῖ , αιιάϊνθ Ῥαυοο παι αι ΘΠ ρ Δι, 
41 πιουϊθπίὶ 1ῃ ἀπιίθηι σοηζΐητιο οοοϊπαί., 7)οηιίμιι5 τιοςί6τ' ἐπὴν: Ολτίδίις. ϑοῖο φαϊάθην οομῇ- 

δουάπι6 θὰ 48 πα ἰσανὶ ποιηΐηα οἰ ϊαλ 6856 οἱ ορίϊηγα οἱ βα ποι ϊββίπηα : 861 πο Ῥιορίθι θᾶ νϑ- 
ἀἰύαι οϑί ἀἴσθυο . δ᾽ αϑιοαὶ γθρουϊτἰοποιι ἴα μὶ ἔνθαιθηΐοιν. ἀρι Βαβι αὶ ἱπιιϑιζαίδη 6886; ΘΧ 

Θᾶπιιθ πιθυϊίο οἰ] οὶ ρΟ856 5 οβοθ ἀε Βαριίδηιο ΠΡ νῸ5 δὰ ᾿ρβίμνι ΠῸὴ Ῥουῖπθνθ. Ἐὸῤ σαοηΐδηι [ον - 
ἴδ558 εἶϑὶ Ἔχθιρί αι ΔΙ “πιοα ΟΡ» οοι1]05 ρομου δία", παι 15 πο ογΘ  1}}1}6 νἸἀθνθίιι 48 ἴῃ Ὀγονὶ 
βραΐϊο νοσθβ 11 πθρϑίαμίιν,, τπθτιηι αἰ αἰζθυιιην Ἰοοιιτι ἱπίθϑυιι βου μον οοηϑίαὶ, αὐ 6χ ἢ 15 

46 4118 Ππιάτοίτιμι ἔδυτὶ ροϑϑιῦ. Απιοίου ἰδίαν ἴτα αἰ Ἰοα]οὶ βου ρϑὶι : ἐν ἀγάπη Χριστοῦ ᾿[ησοῦ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου χαὶ ἐπουρανίου βχοιλείας, καὶ τὰ χρίματα τῆς δικαίας ἀνταποδόσεως τῶν τε 

ποιούντων τὰ ἀπηγορευμένα, ἢ ἀϑετούντων τὰ ἐγχεχριμένα εἰς χόλασιν αἰώνιον, καὶ τῶν ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου 

Θεοῦ πολιτευομένων ἐν ὑγιαινούση πίστει, δι᾿ ἀγάπης Χριστοῦ ἐνεργουμένῃ, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου χαὶ 

ἐπουρανίου βασιλείας τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Λόγος β΄. Πῶς βαπτίζεταί τις τὸ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ βάπτισμα. Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντολὴν δεδωχότος ἡμῖν 
ἀγαπᾶν ἀλλήλους καθὼς αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ διὰ Παύλου τοῦ ἀποστόλου διδάσκοντος ἡμᾶς, ἀνέχεσθαι 

ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, τὸ ἐπίταγμια τῆς ὑμετέρας ἐν Χριστῷ εὐλαδείάς, τὸ περὶ τοῦ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ἵκω- 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνδοξοτάτου βαπτίσματος, προθύμως ἐδεξάμην, εἴς. 75. αἰ δοίζοτι ὕ6πι Οἢτγιςιὶ 

Τροπιϊτιὶ τιοδένὶ, οὗ ϑρόπι υἱία (ἰόντ οἱ τϑρτὶ σι οοίϊς., οἱ ἡμάϊοῖα {πιδίτ πιογοθεἰὶς., ἑατὶ ΘΟΥΊΤΗ.. 

τὶ ραίγαγι ρΓΟ]ιϊ τα, απ τορι! ἀρρτοναΐα, αα σιιρρἰϊοίμν αἰ θγπίσι, , “τίη, ΘΟ μ1)}., “ιὶ ΡΓῸ 

αἰαηίίαϊο ἐναπροϊίϊ 1)οὶ πα ἑάπα {6 χτι μὸν ΟἸιγιδιὶ οἰιαγί [αἰ θπὶ Ορθγ αι, οἱχογατῖ,, Οὗ 5 ρθη 

αἱ οἴθνπο οἱ τορηὶ οϊοπιἰς,, φιιοά 651 ἵν ΟἸιγϊοῖο 7όδιι Πλοπιῖτιο πορίγο. Οαριι 11. Οἰιοπιοῖῖο ἡιιῖ5 
ν 

οἱ ὅ57. 

Ρὰᾳ. 2 ΄. 

Τιοαὶ Ρυ5- 

5απι Ρ. 620. 

ὅ28, ὕϑη. 

639. δϑη- 
3 619. ὃ. 

θήη. 6ή6, 
οἱς. 

Ρας.θ620. α. 

τ ΧΧχι, 



Ῥᾳ.629.4. 

Ῥὰς.6η6.}». 

σαὶ. 5. 6, 

Ῥαρ. Εήη8.6, 

ΤΧΧΤΧΤΙς 

Ῥαρ. 6 χά. 

ΤΧΧΧΙΥν ΡῬΗΔΈΛΤΙΟ. 

60 δαριϊδηιαίο ὑαριϊταίι", φιοεὶ δὲ ἐν απ ροἰίο 1ομιλνιὶ ποοΓὶ 765. (ἰιεϊσεὶ σοιιπιθηεαίιι;. (ει 

Τθοηιΐνιιι5 τιοϑίο" 7] 655 (γί ςίτις ΡΓιδιθρενγὶς τιον. αἰ εἰ ἰσαμει5 τιὸς πυτίίιιο, σἱοιι ἴρ50 αἰϊϊοαί! πος, 

Ποσήτ πος μον" ἀαροδίοἴμηιν Ρατίμην ἀοοθαΐ, τι πο 5 πυπείιιο ἐπ αἰ οοίίοιιο (οἰ δγοιπιι5, Ὁθδιγ ὧν (“Ἰεγίσίο 

Ρἱοιαἰὶς ργιροορίπι, ἐδ οἱονὶοκί δῖ ο σθοιιπείμηι ἐν απ βοίζεηι ])οπεῖνιὶ πιοσιγὶ 965. ΟἸιΡῖδιὶ ὑαριὶ- 

δηιαίθ απῖπιο αἴαονὶ σιιδοορὶ, εἰς. Ἰϊοαΐ, 4ιιᾶθο., Ζα] ἴὰ γϑυβα ἢ 415. ΒαΚῚ ΠῚ γοἰ αι] Ἰ]γι15. πλα1 

ϑιιηῦ , ἢ (416 φαϊ αλλ ἴῃς 1{Π|π|8 Σ᾽ ΘΠ 115 ΒΟΥ ρ115 ὉΠ ΖΕΔ ΠῚ Ἰορουῖπι. 1 ἰἀπηθα μ]5. πο οοα- 

τδηίτι5 ἁιιοίοι, βίαιτίην ἰὼ Πὰς ἰρθα ραρίμα ἰΐα ρουβθαιπαίι5. δὲ, οὕτω γὰρ αὐτὸς ὃ Κύριος χαὶ 
Θεὸς ἡμῶν ᾿]ησοῦς Χριστὸς ὃ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἐνετείλατο τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, 7{α 

Θηΐηη, Του ΐγειι5 ἴρδθ οἱ 7)διι5 ποδίου' 7] ό5τι5 (τι ςίπι5., τἰπιϊσοπίμιι5 [)οὶ οἱνοης δ μις., αϊξοίριιῖς 

διεὶς ργιδοορῖι. ϑδα αὶ της (6 1Πὰ παν πάλην γοοιν τ ΡΘΕ 016 51 }6α 1, {π|5 ποη νἹάοί οὐὰ- 

τἰοπ θη ἀἰ5βο] ἴδηι 6556... πδο ϑιιανιίοι ἤποια,, ἐν ἀγάπη, ἐπ᾽ ἐλπίδι, δι᾽ ἀγάπης, ἐπ᾽ ἐλπίδι, τὸ περὶ 

τοῦ χατὰ τὸ, εἴς, Ῥιυφίθγθα οἴχηλ βου ρίου 78ηι ῬΆ.]Ὸ ἃπίθ βου ρϑἰδϑαῖ, ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου καὶ 

ἐπουρανίου βασιλείας, «αἰ, 4150.» ἀἰ(ἰηοθας δαάθιν νθυθα βίαιτιπη γοροΐονο ἡ 56 δα Ῥιοροϑιίίαμ 
Ὠ16 τοίοτο. ΑἸιθν ἰρίταν [ἰοοῖι5., 4ιιθι ΘΧβουῖ θογ Ἰατορυαπι [06 ὲ, ἰο οδὲ : τότε γὰρ ὡς Υἱὸν Θεοῦ 
ἐνδυσάμενος, χαταξιοῦται τοῦ τελείου βαθμοῦ, χαὶ βαπτίζεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, χατὰ τὴν τοῦ ᾿Ιωάννου μαρτυρίαν διδόντος ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, Θεοῦ τοῦ 

λέγοντος, ᾿Κξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε: χἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ 
, ἔσομαι ὑμῖν εἷς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἷς υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χάριτι αὐτοῦ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χοιστοῦ τοῦ μονογενοῦς ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ᾿Εν ᾧ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει; 

οὔτε ἀχροδυστία,, ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη,, καθὼς γέγραπται᾽ δι᾽ ἧς εὐόδως ἡυῖν κατορθοῦται 

τὸ ἐπενεχθὲν συνημμένως τῷ παραγγέλματι τοῦ βαπτίσματος παρὰ τοῦ αὐτοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

εἰπόντος, εἰς. 710 Θτιπι ιαδὶ  ζίπιπι [λὶ ἱπιαιεξιι5., [1 αἴσηιις στακίτι μον [οοῖο,, ὑαριϊ ται ἐη 

πιοηιθν ᾿αίνὶς ἰρδίιις Ποηιϊηὶ ποςισὶ 165 ΟἸ]εϊδιϊ, χα ἡιαῖα σοαπῖς {ε5{ἱπιοτιίιην ὁατα ροίοςία- 

ἐεπὶ εἰοαϊε, μι 1)οὲ οἰοἱαπῖιι" 1, [)6ὶ, ἱπιφτίάπι, φιιὶ εἰϊοῖλ : Ἰκλιθ 6 τηθάϊο δουιιμι, οἴ βθραγο- 

Δ Δ1}, δύ ᾿μη γι Πα 11} π6 (ΘΕ ρ 6.115: οἱ ΘρῸ γϑοϊ ρα ν05, δὲ ΘΙῸ γ 15 ἴῃ ραΐθπι., οἱ γῸ5 δ 5 

τ 11 τ. Π]1ο5 οἱ Β]1αὰ58, ἴοι Πονηϊητι8. οὐ ἢ ροΐθ8, ρ67 ὁΓαίίαηι ἰρδίιι5. ])οηνὶπὶ χοοἰγὶ ὕ 65 (γι οι, 

ππϊσοπὶιὶ Εἰ Π)εἰ υἱνοτιῖδ, τὰ 40 π 6416 Εἰποι πη οἰβῖο αἰ Φαϊὰ να]οῖ, πϑάπιθ ρυφριίαιμ , 564 
ΠᾺ65.. τι Ῥϑν ομαυἸαίθην ορονυαίαν, μἰϊ σογί ρἐτηι 651, ΡΘΥ φιιαπι πιο ὶς ρΓΌΣΡΘΡΟ σοφαὶ ἰά φιιοά αν 

ἔρ5ο Π)οηλῖπιο ποσί ΓῸ ἱθδιι ( Πνῖδιο οοτεγιοτιίοτ οτεην ὑαριϊσπιαίὶς ργαοορίο ἀρροπδίξιηι 65ΐ, τιϑὶ αἴατι, 

οἷς. [χ 400 Ἰοοο ἰαῃχαιιαι 6Χ Βρθοϊ 6 αοάδμν ᾿μ10 ΠΠ}ρὶ Ροιοβί,, ορβ τοίαη γαν}}5. ον ρία δ» 
τΟϑΕ ΠΟ ἢ 15 ΓΘ δι ΟῚ : {αι σααιη ΠΟΙ] οὐαὴν ΛΘ] ψια ογατῖομθ ΘΟ φουθαπί., Αἰ ν᾽ ἀθυϊηξ. 564 «ποι 
δα τθὴὴ λοι, ἀμ Ποία] )0 5ου ΡΟΥΘ. 5 οἴαΠΔ ϑλουα8. Θουρίαν 5 οἰΐαγοῖ, ἴῃ ᾿άθινι ταυτολογίας ν]Γἰιη] 

᾿ποϊάἴβ5ο. Ἰαάθηι θη Ϊ ΠῚ}, δῖα τ οαπὰ ΠῚ} οριβ δῖ, ϑρ6 τορϑιπῃμίαν, Ῥυοροηδηι [Οοῖαν τὰ 111} 

Ἰῃϑι σι. 4] οὐατ 115 αι ράπ]ο ἀπΐθ ὑδίι}} νου 15 σομηραναυ ροϑϑιῦ. αι ἰρῖταν ἀποίοι:, 4α]- 
οὐπηχιο 116 ἔπι. Ἰοχαττίτι5 [αϊϑϑοῖ ᾿(ὰ,. αἴ πῖοὸχ αἰχὶ,, βίαι πος πϊοάο ρουβοχαϊίαιν : τὸν δὲ Υἱὸν 

τοῦ Θεοῦ ἐνδυσάμενοι τὸν δόντα ἐξουσίαν τέχνα Θεοῦ γενέσθαι, ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρὸς βαπτιζόμεθα, χαὶ 

Ε ἢ ὦ ἣν κα ψτ, ΣΤᾺ 
ἐχ μέσου αὑτῶν χαι ἀφορ'σύητε, Δ 

΄ “ 

, ο΄» , - “" Ἀπ .5 , δὴ εν ς , Εν Ρ 
τέχνα Θεοῦ ἀναγορευόμεθα τοῦ προστάξαντος χαὶ ἐπαγγειλαμένου, καθὼς εἶπεν ὃ προφήτης " Διὸ ἐξέλθετε 

εν τ - Ξ- 9 πὐ τ τ ςς, ιν οἱ 
ἔγει Κύριος, καὶ ἀχαθάρτου μιὴ ἅπτεσθε " χἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσο- 

μαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγχτέρας, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. Ῥοκίψιαπι 

αἰιέθην ἐναιείηιιι5 1)οὶ ἐπ λίμηι, χιεὶ Θαπι ροίοδίοθηι, πὶ 1) οὶ {11 οἰοϊαπειιν, μενεῖ, ἐπὶ πιοπιῖτιο Ῥαϊρὶς 

δαριἰταπιια" γ μετ ϊοαιαι]ο Νἰϊὶ 1)εὶ, χτιὶ ργιθοορῖϊ οἱ οαϊαϊ!, οι αἷξ ρΡορίιοια : Θπαρτορίοι 

οχῖίο ἀθ πιθάϊο δουιαὴ, οἵ ΒΘρΡαγ θη Ἰηὶ, ἄἰοῖς ον ΐπιις., οἱ ᾿πυμη πη} ἢ6 (ΘΕ ον 115: οἵ θΡῸ 
γϑοϊρίδη γ05; δ Θ᾽ Ὸ γ0}}15 1ὴ Ῥδίγθηι,, δῖ γῸ5 θυ 15. 1] ἴῃ Π]Π1Ὸ5 οἱ ἢ]Π1ὰς., ἀἰοῖς Πομλ  πτι5. ΟπληΪ - 

Ροίοῃβ. ΠΙο ριωϊθυψασιη χαρά Ἰάθιιν δουῖρίινα ἰοϑιϊΟἨ τα}. 5 ΠῚ ΠΟῺ ἰΐα τυ] πη ΟΡτι5 οὐαΐ., 
}»15. ἴθ Ὀγανὶ βραίϊο γϑρϑεϊζαν . Ῥυθίονοα οἵ νοοθβ οἵ βθηίθηα., φα αἰνόχαδ ἴῃ Ιοοο ϑουιρίινο 

ψυ]15 ρυθοιιηῦ., οθάθπὶ ἀπ ήπι6 βηΐ : 4 ἢ ταυτολογία ς πΟΐΔ ΘΟΡΙ ΟΝ. 551Π}115 ὙἿν ΠΑ Β.Π1π|5 510] 
Ἰμπανὶ Πι Ππιὰ η] Ῥάϑ5118. δϑϑοῖ. Νϑάιιθ νοῦ νόοθβ 1Π|π. ἰΧύριος ἡμῶν ᾿Γησοῦς Χριστὸς, τοροιαμπίιι: 

βΒο πηι ἴῃ [εἶ5 (6 Βαρίίϑηιο [10 018. Πδαιιθηττιϑ. , Ζιαμι ἀριι 1θαβη παι ΠουῚ βοϊοι : 864. ἃ]16 δίϊαι 

ΠΟῊ 6Χ 88 0 ἰββιη} Ῥα( 15 ΘΟ πϑιιθιιἴπ6 ᾿ρ0515 αἀ πα πιαν. Τλθιι ὀχθαιρία οἰανίουθιι το ἀθμξ. 561] - 
Ῥίον ᾿σιταιν 51. ᾿ποὶρι: ὃ Κύριος ἡμῶν ᾿Τησοὺς Χοιστὸς ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, εἴς. 220-- 



ΡΆΒΕΛΤΙΟ. τΥΧχχν 

πεΐπιιις ποσίοι" ὕ σις (ἰμ δίς. τὐιϊσονείίιι5. 1)οἱ υἱνονῖς Κ αι, οἷς. ΑἸΗῚ ἰτὰ Ἰοχαλίιιν : τήν τε ἐν 6.8. ο. 

ἀρχὴ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ τοῦ ΚΚυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἴς. πο ὦ 

760 γμδὶ τιπρθηϊξιιε σιιιετι ΕἸ ιν ΤΡ οπεΐπαιπι οἱ Πλθιίτνν τιοδίγιιιην «]ὀδιιν (γί δέτεηι 7 οἴς, ἈΌΤΒΙΒ : 

οὕτως γὰρ αὐτὸς ὃ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν ᾿[ησοῦς Χριστὸς ὃ μονογενὴς ΥἹὸς τοῦ Θεοῦ ζῶντος, οἴο. “]ὼ 059. ἃ. 

πηι Π)οπιΐπιις ἴρ56 εἰ ἴλοιις ποοίθν ὕόδιι5 ΟΠ ὶδίπιδ., τὐυϊσθηίίπς 1)εὶ υἱυοπιῖς ΕἸζιδ., οἷς. ΑἸῖο 

Ἰοοο,, χάριτι αὐτοῦ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, εἰ. 61" Βγώ- δή. ε. 

τἰώπι ἰρδῖιι5 ]λοπεϊμῖ ποσιτὶ «71 ὁ5ιι (ὐιρὶ εἰ εὐιΐα ον δ {ὰ 1)οὶ υἱνοηεῖς, οἷο. ΑἸΙφιαηίο μοϑβί, δηλονότι δι, «. 

εἰς ἀνεξάλειπτον μνήμην τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, χαὶ ἐγερθέντος, 

οἰς, ᾿ϊἀοίϊοοι αὐ ἐπιοϊονίϊοηι πποπιονίαπι 65 Οἰμ δι Ποηιϊμὶ ποσιρὶ, αὶ ργὸ πος ππογίπαι θ5 

δἰ γϑδιιγγθαῖε, οἷς. Τά, ἐν τῷ μὴ διὰ τῆς μνήμης τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος καὶ ἐγερθέντος ᾿[ησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, τὸ εἰρημένον φυλάσσειν, εἰς. Ομοί γιοτι μ᾽ ποθι ογὶαπε 7 διε ΟἸιϊδιὶ 1) οπι ἐπὶ 

ποϑίγὶ, ψιιὶ ρΓῸ ποϑὶδ τπογί μιι5 ὁ5ὲ εἰ ΤΟΣ Γαδ, σορναΐ πιο εἰσέτι ὁ5:., οἷς. Νοοὸ ἴἰὰ πα] 0 ἰμἴνα, 055, α. 

καθὼς ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σἰσιε μ»οπιὶδῖς Ὁθται ]λοηιίπι5., 

οἱ Ἰλϑιις ποϑίον 71 65ιι5 ΟἸενί σεις. Του ἴρ5ὸ ἴῃ ἴοοο : τὸ ἐρώτημα, εἰ χαὶ παντάπασιν ἀνάξιον παντὸς τοῦ 

χαταδεξαμένου δμολογεῖν τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿"ησοῦν Χριστὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, δι᾿ οὗ τὰ 

πάντα ἐγένετο τά τε δρατὰ χαὶ τὰ ἀόρατα, εἰς. αὸ χιειῖο ἐαπιοί οὶ ργοϑι5 ἱπάϊβ πα 65: πιοοιιπι- 

γι, φιιὶ 1)οηιίνμτα, ποσίγιπν ὦόδιιν (εν ϊδίμση, τὶ ςοτίτιι. 1)εὶ Αιμαν, ΡῈ θην Οτητεῖα ἔα) 

ἱδιν ἐπα φιάπι ἐπν τὶ ἐλία Γαο!α σιπί., οοπ ον ποι τθοιιδαγί, δῖος. 5.1} ἤπθμι, εἰ ὃ Κύριος ἡμῶν 6;2. ε. 

᾿Ιησοῦς Χριστὸς, ὃ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο ὁρατά τε χαὶ ἀόρατα, 

ζωὴν ἔχων, οἷο. (δὲ Ζ)ονηῖπη5 ποσίν Τ] ἐπξις (μευ ϊδίις τπϊσοιίίις Εἰδαις 1)εὶ οἱνοπ ὶς,, ρΘι 46 ηι οι 

πἰα ἔπηι υἱδι εκ ἱππὶ ἱπνι δὶ δια [μοΐα οἰκί, ητιὶ οἱΐαπι ἰιαύοι, οἵς. Τὰ ἴρθὸ ἥπο, καθὼς ἐπηγγείλατο 63. ο, 

ὃ ἀψευδὴς Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν ᾿Ιησοὺῦς Χριστὸς, δ᾽ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ ζῶντος Υἱός, φιεομιααηιοίδπιηι 

ῬΓΟιῖσῖ: ὕόγαις Τοηιϊπιι5 οἰ ἰλδιι5 ποδίον ]όδιι5. ΟἸγί ει, πὶ ϑογίιι5. 1) οὶ οἱνὶ δι. θα ΒΉ 5 

ααίθιν βἴοι δὶ (1ὰ «αο ραγοῖιι5. ἔδοῖε Ὑ Πὶς. νου} Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός τιϑιι5 αϑΐ : 

ππιβιιᾶν ἰαε., 4ποὰ αυϊάθηιν βεΐαμμ., θὰ ἢ τὰοχ νἱάϊηνιθ Δα αιηθηΐα ἰρ515. ο0ὴ - 

ἡπηχὶι, Ὶ 
56. Νῖιηο ρυοροιδιι αἰΐα, ατια ἃ σι ρου ϊου  θιι5 ποῖ ᾿ΐα πναϊταμι Πα αι. Ααιοίον οὐλὴ ἀἸχιιοι] 

βου Βου ρίαν (οϑεπηοη ιν ῬιΟἰουγΘ σα], ἰαμ ο. γϑυ ον οἴνου ται ααςἰταιν, τὰς ἴῃ που ατιοάτιο 
πονδι ΡΟ εἰ αι ποίαν νἱ θυ αἰ εἰ ν δι15 βτη. ὅς αὐ τθῶι ᾿ρ515 ΘΟ. 115. 5] 1οἴδι,, αὐ ὀχομι- 

Ῥἷα οομ πιρίο. Πα οΥρῸ ατιοῖον βου! οἷς : χαθὼς εἶπεν αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὃ μονογενὴς δύο. "» 
γ1ὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος" Μαχάριοι οἱ πεινῶντες, ϑἰομε ἦρ56 1)ογιΐνιιις. ποεῖν ] 6515 (Ἰυγί διε 5 πη ϑοηἑτι 5 

οὶ υἱνεμιῖς είς ἰἰεὶι: Βοαιὶ 4αὶ δϑασια με, οἱο. Ἰλαγϑιι5, δῆλον ὅτι καὶ πάντα ἀσφαλέστερον παιδευό- 6γο. ο, 

μεθα, μνημονεύοντες αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς γιοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, 

ἡνίκα Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς εἶπεν αὐτῷ, ᾿γὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, χαὶ σὺ ἔρχη πρός με, 

ἀποχριναμένου " ὅτι Ἄφες ἄρτι, εἰς. Τογερίοιαιπι ἐ5ι οπιπία οἰΐαιι ἃ τιον 5 ΟΟΡ Εἶτ 5 εἰΐδοὶ,, οἱ ἰμδίιις 1)0- 

πὶ πορίγὶ ]65ιι (ΟἸιγὶσιὶ ππϊσοιίὶ ΕἸ ΤΠ οἰ οἱνὶ ππθηιον 5 δἰμιτιδ, ἡτεὶ οαιην Τ᾽ οαμιος. Βαριίδία οὶ 

εἰϊεῖσδοι : ΝΕ] Ορτιδ δδί ταὶ ἃ}05 (6 Ἰναριἱχει", οἱ ἀπ νθμἷβ δ πο, γϑϑ ρον, ὅπ τηοο,, οἰς. Βίαίίηι, 
τοὺ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο ὁρατά τε καὶ ἀό- 671. ἀ. 

ρατα,, ὁμολογοῦντος μὲν, ὅτι οὐκ ἀπεστάλην, οἴο. ὁπην 7)οπιΐπιις ποσίθν" υόδιις ΟἸεν  ίιι5. ττιϊθ μι 5 

1)οὲ δ ϊίμι5., μον χιιθπι οπιτΐα γάοία σευ οἱ υἱει ίϊα οἱ ἱπν δι δια, ὁοπἰοαιιι", ἸΝΟΙΝ 5υιινν. 1} 551185., 

εἰς. Νοάαο βοϊιιμν βουϊρίοι., οααπν ΟΠ εἰδίαν Ἰθοιίπιμι Ιοαθιίοι. ἐμ πιο! πια]ουΐ νθι]ογτιι 

ἀρραγαία αὐτ{π|, ιιαλ ΒΒ. } 15. 50] θαι : 5εὶ τάδε δίΐδινι ἴαοϊ εὐ ἀροβίοϊ αι. θαι αι ἰαπ αι. 

δὶ φισπίδι Ῥαιοὶ βιιηΐ., 4] δ᾽ ϑιποα! Ἰοοα ἴῃ ᾿ρ515 ΓΟ τ} 115 φατογαμί., θὰ [ἰδ σΟμ βου] οι 6556 
ἡπάϊοανὶ. [ἰὰ ἰρίσαν ἀἸ τοι τὰ [15 ΕΠ εὶς Ἰορίταιν, μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν Παῦλος, γράψας, 629. ἃ. 

Ὃ δὲ δοῦλος, εἰς. Τοσίαίιτ μοο ἰάεπι οἱ ψιὶ ἴηι ΟἸιείσιο ἰοχιιοίναιιν Τα τεῖπις., οτίηι δου νι : αὶ γοιὸ 

ΒΟΥ, οἴο. ΑἸ Ζαδηίο Ἰαΐνα,, Παῦλος δὲ ὁ ἀπόστολος.... ἐν Χριστῷ λαλῶν διαμαρτύρεται.... ποτὲ μὲν 631. α. 

εἰπὼν δριστιχῶς, ὅτι Οἱ τὰ τοιαῦτα, εἰς. Ταμίπς ὍΟΓῸ ἀροϑίοζιις. ος . ἴα ΟἰΡῖδιο ἰοχιιθης εἰθοϊαγαιὶ 

ὁ. «. « Ἰιρεῖο οἴεπν ταῖς ἰαι6 ἀἰὐεῖ ᾿ Οὐ τ]ὰ, οἰς. Παπά Ἰοηρο, Παῦλος ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν, 636. «. 

δογματιχῶς παραδίδωσι λέγων, Ἢ ἀγνοεῖτε, οἷο, δαιτὶ ΟἸιῖσῖο ἰοηιίοηι5., πιοίίιην «ἰοογοίογὶἰς [εὶς 
φογνὶς ἰγσαϊ, Αὐτὰ Ἰσηοναι 5, οἷο. Νος ἢτὰ πνα]ιο Ῥοϑί,, αὐτοῦ τοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦντος Παύλου τοῦ 95. ε. 



ΓΧΧΧΙ, 

Ῥὰρ.θ65. ἃ, 

(68. ΡΝ. 

630. Β. 

ο18. 

. 20. ἢ- 

. 6394. 

698. 

ΥΧΧΥῚ ΡΕᾺΒΕΛΤΙΟ, 

ἀποστόλου εἰπόντος, Ἐὰν ταῖς γλώσσαις, εἰς, ὅπη ας. ἀροσίοϊμς. πεῖ τὰ ΟἸιγϊσίο ἰοηιιεθαίμ", 
ἀϊοαξ : 8ὶ Ἰϊαρα 5.» εἴς. ΑΠΡΙ., καὶ Παῦλος δὲ ὃ ἀπόστολος ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν φησιν, Εἴτε ἐσθίετε, εἰε. 

Ἐτ χιιοπι Ῥαιιίις ἀροςίοϊιις ἐπὶ ΟἸιγῖςίο ἰοχιίοπς ἱγαάτεϊϊξ, οἴιπὶ ἀΐαῖι : ϑῖν 8 υνδῃ ποι], εἴς. Ῥλπισβιβ, 
ὡς ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν Παῦλος δριστικῶς ἀπεφήνατο, λέγων, Μὴ συγχοινωνεῖτε, εἴο. ἔ7εὶ Ῥαιεῖιις ἐπι Ο τίσιο 

ἰοχιιθτις «ἰοπιτιϊξ6. ρνοτιιτϊανῖ!., αὐὐὲ ἀϊαϊξ : ΝοΙΙῖΘ. σΟμλΠ]σαγῈ . οἴς. ποίου ἀ]ϊοὶ ρτὸ 

ἐν Χριστῷ λαλοῦντος ΞογΙρ51: ἐν Χριστῷ προφητεύοντος. Ὑ εἴτι Ἰοραπίαν ἀΠΠσοηίον αὶ" Ἀδρα] 

ἴὰπὶ πα] 85 {πα μι ὈΓΘΥΊΟΥΘ5 : ἴῃ 4] 15, ΠΪδὶ γα} 18 [ΆΠ]ου., ]νδο Ἰοπ ον οἰϊα πα] γαίῖο, Παῦλος ὃ ἐν 
Χριστῷ λαλῶν, 5δῖμ6} ἀπηίαχαΐ ἱπνθῃϊταν 9 οἴμηι ἴάπθη πὶ ἈΘρῸ}}15. 6 ῬάΜ] ἘΡίβιο 15 βαχοθπία 

τεβιϊπιομΐα ρυοίογεὶ οοπϑίοι. θεῖο 51 ἰάθη ἃιιοῖου Ομ πῸ5 θραϊα5 οἱ ἄπο 6 Βαριίδιμο ΠΡ γῸ5 
ΒΟΥ ρϑίσϑοῦ, Γασπαιγιατι [αἰ556 Ραμ, πὰς μι Πἰτὰ σαϊίοπο ΡΟ ΙΧ {15 ἀΓΓΙ 5116. ΟΡΘΓΙΒ 5 15 Παθηι αἰχὶ 
ΘΑ πα] τηοάτι5 αϊπιαρῖθϑ ἰῃ Β Θξα] 15 σθρουϊλθίαν. ΝΘ ἴδοι! οἱ δα ἀθεῖην ᾿ θην {Ππ6 Ἰοχιιοπαὶ 
ϑδηιιβ {ΓΘ θη τι5 ἴῃ οἴου ΒΆΚ1ΠῚ Π1Πν15. ᾿πγϑησαμα ᾿γ]. Ῥοβδίμν αι! ἀμ εἴ ἅ}1ὰ ἰοςα ᾿πάϊοαγα., 
Χαϊθιι5 οβίθαιῃ βουϊρίογοιι . απ δοαπηὶβ Βαρτιβίδ τπθητϊομθιὰ Πα θογθὶ,, Ῥαυὶ ψϑγ βου εἰν- 
οὐ μ6 πιβιτ 6586 ; 564. η6 ἸΟΏΡΙΟΥ 6558 υἱάθυοῦ., δα βοῖθηβ Ομἶδὶ, Ἐχ Ζαϊθ5. Ομ Ἶθιι5 βαςὶς 
Τπαιιοῖ πυα]ταυιιι ἀπ νοοιιηὶ δΐ ἀἸοι ποτ γθρθιἰοπθηι Ῥουρθίπαιη ἴῃ ἢἰ5 ΠΡ Γ15 ΓΘΡΘΥΙΥῚ : παι 
51 {15 βουϊρίου υἱτῖο ἄαγθ ποθι, ἰαπηθη., 51 δϑυπιᾶπα θ451}}1 βου ρα Ῥαι]ο αἰίθητῖιβ ἰδραΐ,, πθὴ 
μΟΡ ΓΑ Π ΒΡΕΙῸ 2 ( ργθοίου ο]τ15 οοπϑθεπαϊπϑιη ἰού αι 6558. ΝΙΠΙ οαπ ΠῸ5 ΠΠΓῸ5 Ἰδρθυθηι,, ἴῃ 
τιθηΐθιη ὙΘ 1 ΒΟΥ ρίογθι ψ ΘΕ Γαι 6586, Π6 ταυτολογίας γ] πα π 510] ΟΠ] Ἰοδ δία ; ΟΡ Ἰάχαθ ἀρο- 

. 5[011 Ἔχθιηρ]ο 58 Θχοιιβαγο γ 1556. ϑ1. Θμὶπὰ 5ΟΡ 1 Πϊῖ, εἰδὼς δὲ ὃ ἀπόστολος ὅτι ταυτολογία ὠφελιμωτέρα 
ἐστὶ τοῖς ἀχούουσι πρὸς τὴν ἀσφάλειαν, χαὶ βεδαιοτέραν ἐμποιεῖ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν αὐτῶν τὴν 

πληροφορίαν τὴς ἀληθείας. (τωι ἀτείοπι ΑΓ ροσίοἰμς ποι ἱβπιογαγοί τϑρθιϊεϊοτιθπ απεεἰϊοτιεϊθτις αὐ ἐπιε- 
δγαάπι δοηΓπιαϊὶοποπι εἰϊδηὶ 6556. δἰΐαπι ἴϊδάθπι τορι γοροιϊιἰς υϑΥιαιὶ 5 ρεγομαπίοτιθπι πιαβὶς 

σἰανιι. Ὑ Ἰάοαπε δυνά τες, 5] δ] αβπιοὶ Θχοιβαίο ἀοοὶριθηάα ἰῖ. 

57. ϑιιρεγοβε αἰϊα ἃ ἀὐθαμηθηζαμ, 40 δὲ ἰρϑῦθι αοαιι6 6 ταϊϊοπθ οἰϊαμάαγιη. ϑουϊρίαγα- 
ται ϑαιπᾶμγν. Δίομπον ἰσίταν ορθῦο Ργθίλιμη δβδῖ, παπο οἰϊαπάς Βοῦραν Του μναίαηι, ἐν τῷ εἰπεῖν, 
ἐν τῷ γράφειν, αὶ 51 π}}165 φααβάαιι ουγιαπι ΠΡ ΟΥτμαι ἁιχοίΟΥἹ τι Πηὰ5. ΟΠ ΠἸπατ {1556 ἔα} 1 ἰ55]-- 

Ὠϊαϑ . ΘΆ54πῸ οἷ, 5 {πα αἰϊα., να] 46 δὐιποάππι ρ᾽αοιῖ558. Πα τα φαϊάθιι οἴ 5. τοὶ ὄχθιιρία δάάπ- 
ὁδπὶ ἴῃ τ ίπτι : 564 Ἰΐα ἰἀιηθη 9 αὖ δὰ 4ιαιη Ὀγδυἰββίμηθ Ροΐθτο χγϑίογαπι. ὅ1. ᾿ριταν διοίου δ] - 

οὐ] βουῖθιῖ, ἐν τῷ εἰπεῖν, Ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, εἰς. (τεπιὶ αϊτῖί - Οἷἱ ἔδεε ρεοοαίαμι,, εἴς. 851. 
Ῥεγβθααϊζαν,, ἐν τῷ εἰπεῖν , Ταλαίπωρος ἐγώ » εἴς. (με εἰἰοῖ! τ ΤΏ ΓΕ Πχ θρο, οἷο. ἈΠῸ ἰοοο ἰοχαϊίαν 

Ἰιος τηο6ο, ἐν τῷ εἰπεῖν, Τοῦ ἱεροῦ μεῖζον ὧδε. Μη» “εγθὶς, ΤΘΗΊΡΙΟ τηδ]τ5 ΔἸ χαϊὰ μἰς εβὲ,, εἰς. 101- 

ἄδιη ἐν τῷ εἰπ Ὁ παρέθεντο πολὺ, εἰς. Ζ δὲ ἀϊοῖς - (αὶ σομδηἀανθυαμς μα] τα}, εἰς. Ἀπν- 

5115.) ἐν τῷ εἰπεῖν, Ὃ γνοὺς τὸ θέλημα εἴς. (ἴηι εἴϊοῖξ : Οἱ σοσιονῖς νοϊαηίαΐθην.,, εἰς. Πεὶηάδ : 

ἐν τῷ εἰπεῖν, Ὃ ἐμοὶ διαχονῶν, οἴο. πηι αϊοῖ!, (Λυι5 115 τῖὶ π] Ἰἰβίγαϊ, εἴς. Ῥαυ]οὸ ροβί, ἐν τῷ εἰ- 

πεῖν, Εἰ γὰρ σύμφυτοι, εἰς. (ὐμηι αϊοῖξ, δῖ δμϊην σοΙΡ]απίδε!, εἴς. Τηι : ἐν τῷ εἰπεῖν, Τὰ γὰρ 

ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας, οἷο. “ϊ5 τοὺ ἐς ε δι ροπάϊα οπῖπη μϑοοαῖὶ, οἴς. Ναο ἴΐὰ πηα]ῖο τη τὰ : ἐν τῷ 
εἰπεῖν, Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἣ εἰρήνη ἡμῶν, εἴς. δῖώπ αϊοῖὶξ : Πρβα επὶμι οϑὶ ρὰχ ποβίγα, εἴς. ΑἸ Φυδηῖο 

Ροβί: ἐν τῷ εἰπεῖν, Ἔν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, εἴς. δὲ ἐϊοῖ! - Τὰ 4 ΠΑ] νοπιτ5 τθοιητοποπι, 
οἷς. Μοχ : ἐν τῷ εἰπεῖν, Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν, εἴς, Ηὴις σϑεγϑὶς τ Ομηηΐα [λοῖ6 βῖπθ πὰ - 
γτπγαι!οὨἸ]5., εἰς. Ηος ᾿ρ80 ἴῃ ἴοοο,, ἐν τῷ εἰπεῖν, ᾿Ἐμὸν βρῶμά ἔστιν, εἴς. “Πὲς νογδὶς - ΟἸθ5 
ΠΙΘῺ5 Θϑδί, δίς. ϑίατίμι, ἐν τῷ εἰπεῖν, ἪΠ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς. πο ἀϊοῖξ - Ο]αν τας 
θα. (μυῖδιὶ οοπβίνρὶῦ πο5. Τηἴθγιιβ, ἐν τῷ εἰπεῖν, ὅτι Πᾶς ὃ βλέπων, εἰς. Οππὶ αϊοῖ! : Οἴπῖ5 

4 νάοι,, εἰς. ΗἨδπά ἴα Ἰοηρε : ἐν τῷ εἰπεῖν, ΔΙαχάριος ὃ δοῦλος ἐχεῖνος, εἴς. Ζ]ὶ5 νεγϑὶς : Βοαίιβ 

ΒΟΡγ 5. 116, εἴς. 1 ϑαάθιι ραρῖπα : ἐν τῷ εἰπεῖν, Ἢ οὔτε αὐτὴ ἣ φύσις, εἴς. ὅππι ἀϊοῖξ, Δ πο 
μαΐαινα ρα, εἴθ. ἴῃ ββάαθηῖὶ,, ἐν τῷ εἰρηκέναι, Οὔτε ἐν ἹἹερουσαλὴμ, οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ, εἴς. ᾿ς 

φεγυὶς τ Νοααθ ἴῃ Του βο  γτηῖβ. ποτ ἴῃ τηοπΐδ πος, εἰς, ΠθΙάδμι : ἐν τῷ λέγειν πρὸς πάντας μὲν, 

Παρακαλῷ δὲ ὑμᾶς, εἰς, Ομπιὶ ἀἰοῖς αὐ ὁπιπες ιιίάδπι : ΟἸΌΒΘΟΥῸ αυιΐθμι γο5.. εἴς. Ηος ἴρβ80 ἴῃ ἰοθο., 
ἐν τῷ λέγειν, Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος, εἰς. Ζδὲ αἷξ : Ὠϊοο δμΐμ ΡΘῚ σταίίαπι,, οἰ. Π δῆ : ἐν 
τῷ μὴ εἰπεῖν, τούτῳ, ἀλλὰ, Τῷ τοιούτῳ. τα ποτὶ αϊχογὶῖ, απ πος, 56 ὅπ (α]}1. Εχ αι ἃ 

«ΟΥ̓ 5. π|6Π]Π1ρὶ μοι, ααιο αἰχὶ. ἃ πὶδ ποῖ ἴθιηουο (ἰϊοίιι [ἰιῖϊ556 : 5θὶ τὸ ἴρβὰ {Πὰπὶ μι 

ἵν. 



ΡΗΆΈΈΕΛΆΤΙΟ, ΕΧΧΧΥῚΙ 

ἱπαϊοανὶ ϑεονὶρίαγο οἰϊαμ ας ται οπθῖιι 50} Ἴρου Ἱ γα (1) ΔΥΥ 5.556. ΒΑ5}} 115. Διιίθιι δοίίθιν 1110 
ἀϊοοπαϊ ρεπογα ἴδ Ῥᾶνπ. ΟΠ] ΘΟ Δ θαίαι", τὰ 56 Π|6}, ΠῸΠ ΔΗΙΡ] 15, φιοα «αϊά θη βοίαιμ,, [ἃ Ἀεξ. 307. 
Ἰοφααειιβ 5ἰζ, Εδοθ ἰσίταν ΠΡῚ ἀπ βουϊρίονγεβ, Ζαονιααι τπτι5 οοτα 4αδάδῃι ἀἸσΘ μα ἰογ πλιὰ ἔδι- 
Τἰαυῖτον αὶ ςοπδιογεγαῖ ; ΑἸ [ον γθτὸ ργϑΐοθυ σοπϑιιθί μἸ ηθ πὶ οᾶϑιι Παβοῖο {πὸ πο ἐπι Ἰοααθη- ὑχχχιν. 
αἱ ταοάυτη βειμδὶ ἀϑγραν τ. (θυ 5ὶ Βαβι 5. δαοίου. δβϑϑὶ ΠΡγοσιμ ἸΠ]ΠΟσττη., ἰπ αιῖΡιι5 ϑογὶ- 
Ῥίαγδο Ραββί οἰϊαπίαγ ἰΐα , τὶ ΒΡ ΟΥτι5 αἀἰχὶ., πῈ οορ απ φαϊάθμι δὰ5 δοάθπι πι060 ἷπ οεοίθυϊβ 
5.115 ΒΟΥΙΡ 5 τ} 1}Π165 οἰϊασβοῖ. ϑου!ρίοι θ5. Θῃΐ μη , δὶ 410 ἀϊσεμαϊ σθπογα ἀο]θοίδμταν, 60 ἀαΐα οσοᾶ- 
βίοπθ αὶ βοϊεπί. Αἴχαθ δἰΐδμι 115. 425 ΡυΌἕαΠ ἜΧΘΙΠῚΡ 15 δὲ αἰϊα τατ]τα Δα] ΌΥΘ ῬΟΒΒΘΠῚ , 6Χ 
4αῖθι5 ρίαπα οοπβίατγοί δὐιοΐουθηι, δἰϊδιη (απ στὰ βου ρίθτο γεῦμα πο ταίαυγαϊ., β᾽ μ]6 μὴ 1ο- 
4ποηα] γατοπθιη 5ὲθρ6 ἴῃ 51:115 1015. δ ΠῚ θυι]556. [τὰ δυΐμι Ἰοααϊταν ποπ Ῥγοςα} Δ} ἱπίτο,, ἐν τῷ 68. δ25. 
ῥυσθῆναι ἀπὸ τῆς τῶν ἁμαρτημάτων χαταδυναστείας, ἄτέπι ἃ ρϑοσαίοττιπι ἀοπιϊτιῖο {ἰδοναίμγ. ΙΝ ες ἴα 

τηπ]ίο ρΡοβί, τῷ εἰπεῖν πεποιηκέναι πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰρημένα, φιιὶ Ξοἰϊοοί αἰαίδεοὲ γδοῖ556 56 626. 

οπιπία {π ἐμδγατιξ α ]1οπιῖπο ἀϊοία,, οἴ αἰϊὰ Ἰὰ σϑῆιβ ποπ Ρᾶιιοᾶ ; οἴπι μη θη ΒΑ51}1π|5 δὰὰΐ ἘΞ ἘΠ 615: 
Ε Ὰ 3 Ἶ Ξ 637. Ρῖ5. 

ὨἘΠΊ ΠΙΆ ΠῚ, δῖ ΓΑ. 5ε᾽ Π16 ἤΟς 060 5ογΊρβθυϊς. 564 π6 'ρϑᾶ βχθιηρίογαπι οορία τηο]θϑία ἔογοί οἵ δή1. μὶ5. 
. : 5 - . Β - 5 
᾿ηρταία,, δ᾽ αϑιηοαϊ ἰοσα οἠηἸ 6 π4ἃ 6558 Πα Ἰσαν]. ῥΏ7. εἶς 

8. Ηἰς ρᾶιοα οχ τ} 15 ΘΟΠΡΌΓΆΠῚ, 6Χ 4010 115 ΠΟΙ ΠΥΤΠΔΥῚ ροϑβϑιῖ, ἄπὸ8 46 Βαριίβιηο 10 γῸ5 Ρὶ5. 
ΒΆΒ1Πο τπᾶσπο {τ ] ποὸπ ἄθθενθ. ϑίαζίμι ὁσσανεῖς 114, ὅσον δὲ διαφέρει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ ρ. 632. 
ὕδατος, τοσοῦτον ὑπερέχει, δηλονότι, καὶ ὃ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ τοῦ βαπτίζοντος ἐν ὕδατι, καὶ αὐτὸ 

τὸ βάπτισμα" ὥστε, εἴς. Αἀ γεγθαπι : Ομαμπίο απΐθηι Ἔα οοἰϊοπίϊοῦ οὶ ϑρίτγιεμς σατιοίπις ἀψια, ἱαπίο 
υἱάεϊϊοεῖ ργςίαξ εἰ ἰς φιεὶ ναριϊταξ ἐπὶ ϑρίγίι σαποίο, οἱ, ψιιὶ ναριϊξαι τι ἀητία ; δὲ ἔρϑιιπι ϑαρίϊςπια, 

σἷο τιῖ, δίο. Π]ὰ 4, οἱ ἔρϑιπι ᾿αρίϊοπια, ἴζα ἐλλειπτικῶς μοβίζιαιπη ποη ΡΪδοαῖ : αἰ 1π5. ΒΟΥ ΡΊΟΥ ῬΘΥΙΙΟΥ 
Ῥ᾽ανγιθυ5 σευ θῖ5 τη Ἔχ Ἰοασβοῖ. ΑἸ Ζααπίο ροϑὲ : ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 635. 
Κυρίου ἡμῶν, δύ οὗ, ὥσπερ δι’ ἑνὸς, φησὶ, παραπτώματος εἷς πάντας ἀνθρώπους εἰς χατάχριμα, οὕτω 

χαὶ δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος εἷς πάντας ἀνθρώπους εἷς διχαίωσιν ζωῆς : 48 γογθα ρουταγθαΐα 6556 οὶ 

ΟΡ Ἰἀἰ5βθῖ γϑίαβ ἱπίουρυθϑ, ἴα σογεϊς πππς Ἰοσαη, τ γοσιιπη σιυποάγτιμ ΟΥ̓ ἸΠΘΙῚ ῬΓΟΓϑ5 πχαία - 
νεγὶί. 516 δηΐμ ᾿πίογργείαίιιβ εϑί : πὶ ρ6 υἱξιβ ἐίογτι μετ ὕόσιιπι Ο τί σέμιπι ΤΠ) οπαϊτιιπη τιοσίστειι, 
ῬΘΥ οἰαπι5 ΠΊῈ5 [5{1Π 0 Δ. 10 Π 61 ̓ πὶ οἴη 65 Ποιηΐη65 δὰ Πϑει{ἴατ ὙἹΐοθ, βίος ΡῈΓ απῖὰ5 ἀδ]Ἰοίαπι ἴῃ 
ΟὨ.Π65 ΠοιμἶπΠ65 δ σοποπηπαίίοπθη. ἴῃ 410 ἜρῸ πο γϑρυθμθπάο ἱπίογργείθιη, 564 δοίογθι 
Ῥοίίτι5, {πὶ ᾿ρ58 ρυΐον δ! 4υ]ἃ πος Ἰοοο ρου αν] ναβ56. [αγα ογθάϊ ροίοϑέ. ΠΡ᾿ άδπι : χαὶ ἵνα, ὡς προεί- αι. το, 
ρηται, διὰ τῶν γνωριμωτέρων ῥητῶν τε χαὶ πραγμάτων δδηγηθῶμεν εἰς χατανόησιν τοῦ σωτηρίου χαὶ ἐν 

τῷ βαπτίσματι δόγματος : τ] 14, τοῦ σωτηρίου χαὶ ἐν τῷ βαπτίσματι δόγματος, ποι μ]δοεῖ, πες νἱ- 
ἀδίαν ορίϊπηαπι βου ρίογεπι ἄθςογα. Αἀ ψουθιιπι, απσαπιν απ σοστιϊζϊοπιεπι σαϊμίατὶς εἴ ἐπ δαρίὶ- 
σηιαῖο ἐοσπιαιῖς. ἸΝΊΒΙ]Ο τμϑ]ογα σα πὶ αι 8 ἀβουῖθαιη. 8:6 ᾿ρι ταῦ διοΐου βου ρϑιί, νῦν μὲν χατὰ τὸ Ρ' Θήο- 
μέτρον τῆς ἐνανθρωπήσεως συμμορφούμενοι τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἐν τῇ καινότητι τῆς ζωῆς, καὶ τῇ μέχρι 

θανάτου ὑπαχοῦ, ἐν πληροφορία τῆς ἀληθείας τῶν ῥημάτων αὐτοῦ - ἵνα, εἰο. Αἀ γεγραμ, δίεπο φμΐάοπι 

7μαῖα ἱποαγτιαιϊοτεῖς τα Θπιδίσατπ ἱτιξθγτιιιτη, ἰιοτπί έτσι σΟ πη ΓΌΓπιθπὶ ρτιδϑίαπίες ἐπ πιουϊξαϊο υἱΐα;, εἰ ἐπ 

οὐεαϊεπίία τιδητι6 αὐ τποτίεπι, ἱπ ἱπίοστα ρογϑιασίοτιο υϑτίξαϊς υϑγϑόσιιτι ἱρδῖιις5, πεῖ, εἴς. Ηϊς Ῥιβίοι- 

4ᾳατ 4αοα ογαίίο πομ ἀθβοϊ νιν, 1ΠΠπ|44, χατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἡιχία ἱπισαγτιαιϊοπιῖς 
πιεπστάπι ποι ἴα ἃρίβ ἀἸοία μη νἹάδεαν. Ορείπιε ἀἰοα5 μέτρον πίστεως, πιδησιγατι Παδὶ : τοι ἴδηι 
[ογίαϑβθ, μέτρον ἐνανθρωπήσεως, πιδπιγάτη ἱπιοαττιαιοτιὶς. (ερῖονα, ἐν τῇ, καὶ τῇ, ἐν πληροφορίᾳ, μο- 
τη τῖ5. βαπί, {π|ι γοῦθα γευγθὶ5 εἰ οραπίου οοππθοΐθγα πο πουϊί. Νοααθ μἰς 5ο]απι, 564 ἴπ ἰοίο 
ΟΡΘΥΘ ΟΥ̓Δ ΙΟΙἶ5 Ῥᾶγ (65 [δα πο [16 1, ιᾶ πὰ ῬΥδΡΟβι ἸΟΠ τι ΟΡΕ ἱπῖου 86 ΘοΟρα]απίαγ. ΕὈτίαβϑο 
Αἰ ̓ χαδηΐο διΐαιη ρεΐογα νἀ θα πίαν ιτ ραυ]ο ροϑβί βουιρία ἱπυθαϊμλιβ : Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ ν- θή1. 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν χατάρα. Πολὺ δὲ πρότερον τῆς ἁμαρτίας δηλονότι χάριτι 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαθὼς γέγραπται. Τπίοτρτα5. γείῃιβ, ο] 15 τη θη] ἱπορία οι επαϊ γαΐο 
το πεθγὰ5 οἰ Ἰββεῖ, ἰζα γογίογαί : Ο γίϑειις τος [ἰϑεταυϊι α πιαϊοάϊοιο ἰοφῖς. ζαοίτις ρῥτο πιοῦὶς τπα-- 
ἰθαοιῖο. (μοτιΐατη, αιείσπα ρεσοαίϊ ρἰπιγίπιιπι ργιδοο5ςϊζ, πιατι οδίμι ἐδΐ, ψμοά δτγαίία Ποπιϊνὶ ποσίτγὶ 
“έσιι Οἰιγι σε Πιοο ρτιθϑιϊε{ι, σοι σογίριιπι θεῖ. Ῥοιϊα5 ἴζα δογιρίατῃ γε ]θι, πολὺ δὲ πρότερον ἔλευθε- 
ρούμεθα τῆς ἁμαρτίας, δίαιια ᾿ος Ῥαοίο ΟΡβοαν 5 Ομ 18 ν τα θαΐαν : Δοτρο ἀπίθηι ροιίοτὶ γιὸ {ἰν6-- 
ΤΑΠΊΠΤ ἃ μθοοαίο, υἱάοίϊοοι ογαίϊα, εἰς. Ν 6 60 θὰ πιοχ Ἐχβουῖθᾶπῃ ἴοοο γἱάθίαν ἃρίθ ἰοαιια- 



ὈΥΧΝΝΥΙΙ͵Ι ΡΕΆΑΈΕΛΤΙΟ. 

ν. 662. {5 διοίοι,, (αἱ ᾿(ὰ 5ου Ἰ} 510 : τοῦ ἀποστόλου παιδεύοντος ἡμᾶς..... καὶ διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις τῶν μελῶν τοῦ 

σώματος πρὸς τὸ εὔσχημον χαὶ ἀκίνδυνον χατηναγχασμένης εὐταξίας χανονίζοντος ἐν ἡμῖν τὴν ἡμῶν πρὸς 

ἀλλήλους εὐάρεστον τῷ Θεῷ ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ Ἰησοῦ εὐταξίαν ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν χαρισμάτων. Λέγει 

γὰρ, εἴς.» 4185 γψϑυ])ὰ 60 γϑία}}, αὐ τπὰρὶβ Ραίονοί οὐδ Ομ θ πὶ οἱ ρου θχδι 6586 οἱ Ἰμ ναί, πἰ-- 
ν. 072. χηϊδάαο δ ἱπθρία ρυροβι(ομ τ οὐρα γοάμπηάανο. Παιά Ἰοηδα ἃ ἤπο 5. βουϊρίπμι οβί : χαλεῖ δὲ, 

: ὙΌΣ τ τ τίοαι Ὁ ΤΡΡΑΜΕΙ ΕΣ Ἀρέα ΑΗ ΘΗ ΡΥ ς ἀμ Ἴπ ΠΕΝ 
ὅτε ἐστὶ πρὸς τὸς Θεὸν καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἀγάπη πληρῶσαι τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ᾿Ιϊντολὴν 

καινήν, οἴο. Οεἱὰ 6β[, 480, 04], ἐστὶν ἀγάπη πληρῶσαι αυϊα 1Ππ|4, πρὸς τὸν Θεὸν χαὶ τὸν Χριστὲν . 
εχχχν, αὐτοῦ, [ἃ 51π6 α11ὰ σορῸ]α ροβίίαμ 7 δαϊίθαι αὐτί πὶ ρου ῖδβοί ἀὐ Ἰοα μι, μος τποο : ἣ πρὸς 

τὸν Θεὸν..... ἀγάπη. ΔΙοΙΙ60ο0 [εἰς αιιαϑὶ ρυφοίθυϊθη5, τοί ἔθυε [νὰριηθπίπην, Ζυοά ἰὼ Ἀρρθμάϊος 
ΘΧχ ἀπὸ Ὀοάϊοο  ορῖο οναϊϊομὶ οαϊίατ ΔἸ υλι15, ὁ οαρὶτ τον εῖο ΕΠ] ρυϊθαὶ (ὁ Βαρείβηνο ϑιατη 01}} 

ΤΆ ΡΡΟΡαΒ. 6586. ΕἼ15, ααδπι αἰχῖ, Οὐδ ἸΟἢ15. ̓ π  τἢπ1} αϑί : ὃ βαπτιζόμενος, εἰς Τριάδα βαπτίζεται, εἰς Πατέρα χαὶ 
583. " : Ὁ - . Ὁ μημν - Ε ΠΕ ΕΝ 
δ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Ομὲ ναριίταίιι, ἐπ Τ ϊ αἴθοπι δαρείταίιν,, ἐπι Ραίτοηι οἱ ἔμ οἱ ϑρίτὶ ἐπι 

Ρ' 585... φαποίμιηι : [τασιθηιὶ γεῖο, ἐπεὶ δὲ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι, τῇ μνήμη τῶν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ζῶντος ῥημάτων, οἰο. ϑθέ Θγιτη θα ορίἱπιὶ 1) οἱ σταιία, τϑοονἰαἰΐοπε ὑοῦ ϑοτιίην ζ[ιϊ σον εὶ ΕἸ 

Πεὶ υἱνοτιὶς, εἰς. τ Ηἰς, ἴἴὰ εἴ αἰϊὰ5 βρο θδιιβ ἴῃ ἢῖ5. ΠΠυῚς ν νθ 5. ποι] ηδίμα" : ΟἾ 5. οὐ  θθὺ- 

τἸηγδο ΤΘΡΘΕ ἸΟἾ5 θὰ νἸΔ00. 65Ὸ ὁ 58}, Ηἰδὶ ἔου 6 δου ρίου γε {115 51. ἤθ 41 ἔλθ που ατιπὶ 

0556 Δι᾿ ΓΓαγθηία ; Ο ᾿ἀτι6 ΘΟ θ556 6586 ΠπἀἸοανὶῖ, αὐ διὰ νἰγ ον βθρίτι5 ἃν Ἰαγοῖ. 

δ. ΧΙΠΠ. 726 Ζιιιγρὶα Βαςιζὶ, ἀόψιίο ἰαιἰγιὶς γἰθτις οριιδομ ἰδ, εἰ ὁ οίονὶ σιιαίαηι Πι[ ἰὶ χιια- 

τη αηι οτγαςἰοχιηὶ τηἰορργθιαἰίοτιο. 

59. Πὲ Βαβι} Πτανρῖα ἰαλὴ Πλα}11 ἴαὴν τα] τὰ βου ρβευιῃξ, αὐ 51 αϊά πονὶ αἀάουο νο] οι, 
(ΘΙΏΡι15. 1816 Ἰοθανο Ὠλ1}ὶ νἸάθιθι. (τα μνάαιη ατιίθιν. ἰθαϑὶ πὶ ταν αι. ΟἸτην. ὀχβί 1556 [Δ ο1]6 (ὰ- 
τοῃίιμ" ΟἹ 65. Ε͵Ὲ5 τοὶ οἱ ἀῃτ {πὶ οἱ σθοθηΐθϑ [οβίθβ οἰϊαμίτι,, νυ οϊι5, Ῥϑίσιιβ ΠΙδοομι5, [ϑοι- 

{ἴπ|5 θγχαπίίητι5, ΠΡ ̓βοορὶ ᾿ὴ ΤΡ Π10 ὀομργθραῖὶ, Ῥαΐγοβ Οσμ ΟΠ} βορίϊηι!, (5115, Νίαγοιιβ Ερἢο- 

51 Ἐ|5. Ὑ 1460 Ἰριαν 5415 ποθ Ἰηΐοθι ουαἸο5 οοηδίανθ, ᾿ιϊψυιγοῖαπι ἀπ π ἃ Βα 51}}10 πᾶσηο βουὶς- 

Ῥίδιν [α|586 : 581 Ἰηζ61" 605 ΠΟΙ ΤῊ} Π 118 ΘΟΏ  ΘὨΪ, Θαλι ἃ Π05 πίθου δὲ Ῥιιγαι ΠΟῚ. ΡΘΥ ΘΗ ἶ580, 

564 ΔΙ 4 α θτι5 Ἰοοὶδ ατὰς πητιτ1] 1}, ἀπε αὐιοΐαιμνι, ἀὰτ νὰν} 5 ἀθηϊ αι το 615 ταί. ἘΠ᾿ φαϊάθμι 
Ῥοίαιι5 Πιαοομιιβ οι] βάδην ῬυΘοα ἸΟΠἾ5. πη 1, {πᾶ ἴῃς ποϑίν 5. ΟΧ ΘΠ] 115. ΠΟ ΘΧϑίαυο 

οομπϑίαϊ. Τηΐδ ν᾽ οἴοίογῸ5 αὐίοινι, 4 αὶ ποβίνα ὡίαίο (6 θά5}}} 1 ἀτατρία ἀἸββθυιιονθ, ὑδοθ ΒΟ. Ῥοβϑιμμξ, 
ΑἸ Π]ο ναιι5 ὕανιι5, ΤΠ] Θμιοηεἶπι5., ἔπι ονίειις Πιιρίητι5, Τοαμ 65. ΑἸ] ον τιιβ Πα υοῖαι5., Οἀβιμλῖγιι5 

Ουάϊηαι5, οὐ νὶν ον βδίμιτιβ Ἰἀθηλιιο ἀοο ἰβϑιμητιβ. Εαβθιτι5 Ἀθη οι πι5. : οὐ} ὰ58 βουρία, 4] γὸ- 

ταμν {ἰπππ ΘΑ “ἢ. ΟἸαΓἸΟΒὶ διις, ἰόθογο ροΐδυιί. 
600. Ῥαιιοὰ 46 Ἰαιι]5 {Ἴ]Πτ15. Οραιβοι 5 ἀἴοθυα μὰ] γ6ο. Ῥεΐμνὶ Πἶς ὁϑὲ (ἰτα]τι5, Τγαοίαιις δ. Βαρι{ 

εἰ Οοηδοϊαιίοπο ἐπ αιἱνογοὶς, Ἰποογίο, σοὶ ἀπίΐψιιο ἱπιονργοῖο : βδοιπαϊ,, ἘΠ ιδάοπι 8. Ῥαϊεὶς δ ασιἰὶ 

ἑαἰιίαγο οἱ ὀγιιζειιτι οριι5, δ Παιο σοἰτανί οἴΐω, ἱπισουῖο ἐπί ον ΓΘ τ τουτὶ, ὅ. δας ἐὺ Οαςανθα 

Οαρραάοοίω ἐρίξοορὶ «1 ἀπιονίιϊο αὐ {ζει ἐργϊειιαῖοπι, ἱπιοθγίο ἱμί θυ ργοιο. (θα αὐιίθιν ἴπ ᾿μβον- 
Ρίομο οὐ] 5} 06 ῖ οραβοιθι Ἰϑρίταιν, ἐποθγίο ἐπί ογρΓοί 6, τοῖν ποβίγιιι ὁδί, 56 δουιμ, 41] ΘΠ ΠἸΟΠ 68 

ἀῃταιιαβ ἃἀουπαγιηΐ. Δἢ δηϊμι α}1ὰ δὰ Πῖ5 πο θυ τι ποῖα} 15 ππυαιιαμι συδθοθ Θχϑειο, ἀπ θαι] 

ἸΘΥ 10 ῬΟ556 Δ ΓΔ λλλπ)" : 10 ῬΟίἶτι5, εἶδ νά] 46 (ἈΠ τιν, (ἴα πὰς ορτιβοι]α ἃ Ἰαιτἢ 15 ΘΟ ρΟβῖία 

[5586 ῬγῸ οδυίο μα ον] ροίθϑι. Οραβοι! μυῖα ππθηοπθηι [χοϊομ5. Ου  ΔῚ Εἰββίμιιι5. γὴν δοαππ65 
Τυπιν δ᾽ Τὸ ΑἸΡδυΐι5. ΤΑ θυ οῖιιβ, ᾿ὰ βου - Δομ 65. Βακὶ{ι, τιθὸ 6 ϑγθοο Ὁ όγσιιδ, 5θ ἰαινι6 σογίριις ἃ ΚΓ 1- 

88. οἴον)6, πιιὶ μοσὶ Ἀπιδίτοιιπι (ατέθημ β]ατιν ἐπὶ ἐπ {1 [τῖσα ορίδοοριις οἴσοώ α. 6. 00 μεὶϊ, δὲ ἴκιπο 

εοπδοίαιογίιην ἰδ οἰ ει, φιιὶ οἰϊατνι ἰσυΐ ον" δ. Ἐτιοϊιογὶϊ ὀρόγα ἰθοίίζεν, αἰ πϑϑοῖο χιιόπι Βαϑὶἰζκιτν 5τερον" 

πιογίο {{{ἰὶ σογίρεὶι, [6516 Οοππαάῖο οαρ. 10Χ Χ71 ἀο ϑονίριονίθτις Εσοὶος. Ἑδάθιν ποίανιι ἀοοιὶβ- 

Τόν, αν ρ. δίχα γἱν δι μλτιι5. τι ϊητι5, οα]τι5. πθθο δι: νου : δ ρίδίοία ἐοηδοίαίοτία ὧι αἰἰνενοὶς πειιῖ- 

572. ταπὶ ςροοίαι αὐ ξαποίπηι δ αδίϊίιορι Θάλεια ἀγοἰειορι ξοορτιηι, οὐδ αὐ (τιδοιιι αἰζιινι ἀτιοίογθπι ᾿ 

5οὐ Ἰιοηυϊηῖς Παιϊηὶ οκ!, ΓΤοΙονὶς Οανιονηιο μη 1 {πἰσα ορι δουρὶ, ψιιὶ φαμὶ αεἰ ἀπιϊοιεηι σίτιπι χιιοπιίαπι 

ποηιῖπὸ [ αδιζέιονν σον οζ, πὶ ἴη [γα ἰϊοοιπιις. ΑἸῖο ἀπιΐοινι {10 ἰὰ Ἰοοο Υ Ἰοϊουῖς σαντο πΘ515 βου ρα 



ΡΆΔΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΙΧ 

τοοοηβοιδ θαι Οαείμιι5, τα Ἰοχιιίίι" : Πέοπι, [ἰδ 6)" εἰο Οοηκοϊαίίονι ἵπ, αὐἰνογοὶν αὐ Βαρίϊιιηι, πίει 

ορόέγώ ϑωποιὶ Βασἰ πὶ πιαρπὶ : χιιοι πιῖπις «ἀποία υἱέ. Ψατι αὐιΐθιν ἰρϑῖτ5 θα πα ἢ νουθα τοίδυνο 

Πηά πὶ ἢ. 
1282. 

Θρδια ργθίϊαμιι οϑί. Πῶς δυιίθι βιιηῖ : Τϊοῖον Οατγίοππ β]αιιγταπὶω οἰυϊίαις. Θρίδοοριι5, 5οΓίρδὶί αι πα. ἂο 

αὐυογσιι5 «1γίαπος [ἰδτιίηι τισυιιπὶ ἐοπιβιίηι..... οἱ αὐ Βακίζζιπι ψιιοπιεατ, στρ θν ποτ {{{ἰϊ οοπ5ο- 

Ἰαϊογίπεηι 1ἰϑτιιηι, 5ρ6 γΘσι ΓΘ οΙϊογιῖς, ρογ δοῖα ἱποίτιοίϊοτιο πειιτιϊίτιηι. ἮΝ δος Αἰ ̓πια (6 6ὸ 11|06}10 βαπὶς 
ΟὙΠΠοἴμιτιβ ὕανιιβ. Ερο απΐθμι ποῖ πορᾶθο φαϊάθηι {Π|ὰτ «ΟΕ 55: λυ ιν ΊΡΟΥ τι 86 ΓΘ ΠΏ ἸΔ ΠῚ 
γϑυαπι νἰ Δ ον : 564 ᾿ρϑᾶμι νυ Δι 6588. ΠΟῸῚ ἴα ο1]68 ἔα μου". (ὐὶ δηλ παπᾶν Ῥουϑαδ θυ μοί, 
ΠΡ Πααπι, ἴα 0 μ6 πιπτιν Φαϊάθιι νυ τιν «(6 δι βϑίομ ΠΠλΘυόυτμιν ἰδρῖψαν,, {Ππ|4 Ἰρϑιιι Ορτιϑ5 
6588 ΥἹοίου!5 Οανίθη θη 515, {104 (ἀμ μα ἴπι5 αἰΐ ἰἀ60 Βουτρίπιιη ἔπι1588 ἃ Υ Ἰοΐονϑ, τιῦ ψιιθηνάαμι ἃπηὶ- 
οασν δύσι 5ιιροι ππουΐθ ἢΠ1 οομβο ατοίαν ἢ ον ποῖ δϑῦ ἰπ ΘΧΘΙῚΡ 15, ἰα 16 αι ατιαλι τιν πι81} 
δορί ͵556. Οιβα 5 ̓ σίταν ΠΠ ΘΙ Πα. οοπβο του τιν, αὶ ᾿μτθν θα 5111 οροῦὰ ᾿πγθιλίτιν, Ἰορουῖε, βία- 

τἶπι αἰ γογίθί, ἰρϑαμι οοπίδοίιιπλ [τι]556. πος οατιϑὰ Ραςγ 5, οπ]τι5. ΠΠΠπι5 που ίατι5. οϑβοί, βοή 

οαἴιδα ΤΠ Ἰ5ΘΙΌΥ 1, ΠΟ ΔΟΙ {116 σα Αγ αἴδ ἀτιΐ τυτινηὰ ἢ ογοπέτιν : 566] τὰ (ΔΙ 6 1, τ βουϊρίου 
ἰῃτουθα τι ΟΠ 165 ΘΟ] ΔΊ [0505 ΘΟ 50 ]ΑΥῚ γ 6 }16ὲ, Ῥυφθοῖριιθ 115 δοϊαίιπι ἴδεν σοπαΐπ5. 5ἱῖ, {αὶ 
Ἰορνῶθ που θο ἢ] οἰα] λα πεν, Ν απ ᾿ρΡ50 ᾿μἸτῖο ἰΐα ἀπιοίον. Ἰοααίϊίτν - (εεθηια εἰπιοάίτεπι τεαυΐδ Οτιηὶ 

τιπατιει ἰοπιροδίαϊο ἡιιαδϑαία", πὶδὶ σιδονπαίογοπι μον ἰδδίμειιπι Ππανοαῖ, α Ποιϊιι5 πιαγὶς οἷίο 

δοπίογί μι) : ἰΐα θὲ ποπῖο οτεηι ἴπι αἰϊηιιίθιις αὐἰνογδὶς [μεγὶξ οοπιοίπεΐτις, πῖδὶ ἰκαιιοτὶς πιθτιΐθηι εἰϊν ἰτεὶς 

εἰοητιϊὶς ογμαϊίατηι, οὐζο ατιΐπιτι5. 6715 [Γαπιβίεν, οἰ σαἰμεὶς σιια οιιδιϊτιθὲ ἐἰαπιτείηι. Οὐκ  ψιιὶς ΟΥσῸ {116 

65 Ρμοσίζιις ἐπὶ αὐἰνογοὶς, μαιείϊαρογ, μοῖο, Ὁ ϑΡΡὶς τποὶς απίσθπι εἰ 5 ὁπιίεν' ἀσοοπιηιοίία, τε {ἰ}ὶ, ἐπι τεατι- 

ἔπι ρμοϑϑιιπι, οοτιςοϊαἰίοποηι 60 δου ρεσαγμπι {οτιιντι5 ρΓΟΓογαπι. Ῥυοροβιίτιν οὐρῸ ογαΐ διιοίοι!, 
ΒΩ Ρυϊναίίτι 5010] ραΐγθηι ΠΠ1ο οὐ θαύιαι, {πιὰ 46 τ Ππιβια πηι ΘΧΡ 6586 Ἰοατῖίπιν, 56 φαρια οὶ 
ϑοπδγαίι, αάνουϑα (ογειπα πἰθπίθμι. Εἰ Ἰπ ον] ο15 να εῖ5, ἰτα βουίρϑι : Νονὶ ὁπίηι ψιοσάαπι, 
τηαχίηιθ 605, ἡ ἰθργθ πιαοιιῖα σιιπιΐ ΟΟΥΡΟΤΟ ἀδρεγϑὶ, ἴπ ἐατίαπι εἶθ προ αἰίον θην ρΓῸ ἰας ρίαρα 

φθηἶτ6, τι ριεζοηιΐ 56 Οπιπῖτιο εἰ 5! {πο 5 6556 αἱ Πλοιπῖπο. διαί αὐαΐθμι δοάθιι 1110 46 του θο οι η85, 

ἰἴα Ρουβααυαϊίαν : Εὲ ἐπ οτεπι οἷς πὶ μία σὶς αο ἀοϊογίνιι οοτιδεϊιίτι5, οἱ αὖ μαὸ {πιοα τινῦθ δαοίιιδιις, 
δὶ σαρίθηι 67 ἤτθο ἰοϊογαν ον δ, δὲ Τινιπιϊ 67 1260 {πο Ξεγ νιον 5, οἰνιαἰῖ5 ἰροίιι5. ἀο ραγαάϊεὶ οοἴοτιις 

εἰοϊογὶδ. Πίοτι θτεῖπι ῬΓῸ δα 5 θογ αἰ ἴοι 6 αὐυΐτη, 56 ργορίον ηιιαϊίαίοπι «οοτἐμαϊτιῖς, α ροριεϊ ἐοτι- 
σΟΥΙΪΟ ΤϑοΘϑϑιδίϊ, 60 ἡιιοιὶ σϑηογὶς 615 τπότϑιι5 (μὰ φιΐάατ 55 ΓΤ υὐοἰππι) οοτιίαοίτι 50 Ξοἰθαῖ 

Ῥοίζιον. ἾΝδς ἴϊα υυι]το ἰμἤνα 5ἷς ἰθρίειν : ϑο φιοτιίαπι πιίπὸ ἐπ Ἰκαο ρα ατεπιῖίτι ἐπετίτη ΘΒ ΤΟ αΓὸ 
ἐπιολ ῖθο, οἰεπι σας ἰοο : Οἱ σεν ρίασα ἴθργι ἐδ πυιεπεῖο δι σοθςϑογὶζ, ἰΐα διίνὶ εἴδπιιο ροσί πιογίθπι 

ῬΕΡΙΓΘΘΓΟ, οἷς. Ἰὺχ αι θιι5. Ῥουϑρίοὶ ροίθϑί, ἀποίογθμι, οἴμμ ΒΟΥ θογδῖ, θυ θθβουίῖηι ἃ ἸΘργΌβοῸ5. 1Ὸ- 

ΒΡῈ χῖϑ86. ΝΌ ἢ ῥοϑϑίθιι {υῖτι Οἴθι τ ΒΟΥ ΠΠΔ1} 6556 ΟΠ ἸΙΟΠ δια 5ουἸρίοσγιιμι : 411 5006 6 τεῖλιι5 
δαΐ οχίδα15, ἀπαΐ Θὰ πι πα} ἘΠ1π|5 του ΠΕ 5610 αἰβριαιΐζαγ οορτιπίπι ; σοηίγαιιο, 4αϊθτι5 Αἰ πα πο 
(16 γϑῖγιι σταν ἰββι μια Ιοχαὶ ποι Πἰοοῖ, Ταπίῖπο [ἀουϊ;, {ατθβο, οτατιομΐβ, {πα πα 15. πιο Υἶτο Ἰπιθὸ 
ἱπάϊσαα νἱἀθυὶ ροιοϑῦ, ἀιοίουθιη ἤ 586 2 Νίμης. σομπαπἴοα Π0 οἴχπὶ βέπἸοβὶβ σααμιάδμι ΠΟΙ] 18 
ῬΘΥ ἰββίτῖ οΟΠ  δοίτιγ τη αι ᾿ρ515, ορί μοι", ποῖ ἀἰβΡΠΙς τ. Ῥαζαῖ ἐριταν νἱν ΠΟῺ τλϊητι5 δου γαα]- 
οἷο; 4ιαδ πὶ δοιιίο ᾿πρσθηϊο ρυοαϊτιι5, παὰς Πποι ναι παποιίαμι ἃ 4110 σοι ροβίζαιη [μ556, 60 νἱάο- 
Ἰῖσοι ἰθαῖρονο, ἅπὸ ἰδριὸ [πι65 Πὰ5 γϑρίοπθ5 πιαχίηηδ Ἰη[οβίαγοί. ϑθοιιη δι αἰιίθη οὐαί πο] 1} 

σαρτ 6556 Ἂἰδοϊμνθτη ποπιιι {0611} οαἦτιδάαιι Ῥοίεὶ Παμιϊαπὶ ἴῃ 7)οπιίπιις. τοὐϊδοιπι, Ἰασα 8}1] 
ποίαις. ΤΘυείατη «θη {16 οριιβουἝιι ἀἰΠν αν ἀιιβῖι Βά51}} Ταϊἄθι πΟῃ 6858 : δεά δία 480, 

ἃ 4110 ἴθι ρου 6 [πιο υ] τ ίτι μη 51, ρα πο ἰσηοτο. 
61. βϑαχαίζιν φαλγατηάαι [5451}}: Ονατιοητιμι γοία5 πιο ρυοίϑεο : οὐ] τ15 Βα ΠΠ μτι5 ἁιιοίοῦ οϑί. 

Ἄθιι διαΐθι Θυ τ 115 Π μι π 115 σγαΐαμι [ἀο ταγτι} 116 5ΡΟΓαν, 5] γθίθυ β {{Π|π|8 Ἰπ θυ ΡΟ 18 Ορτιβ ἴῃ Ὁ 

Ἰυίσοπι θά θην οαγΆ θη : ΘΟ 116 πᾶ 15, 4104 οἴ στόθοα δ ϊδιιπτπὶ ὀχϑίομς, Ἰαιπα οὐαὶ ΗΪ5 ἃ 
4ΠΟΠθοι οομηρανανὶ ροίθυιιηΐ, βίο π16 παρ 5. ̓μτ Προ ΠΙςοθῖς, ἀααπίσμ ΠΙοθη εἴς πὲ γουτθ πα ς 
Οὐοουιλι 50.115 5181 βιιμιθγοῖ 15, Ζαθηι αἰχὶ, Δ ΗΓ Ἰ5ϑ᾽ ἢλ115 1 ΓΘ ῬΊῸ5 πα ΠΊπτι5. ΤΠ Οθτι5 απιΐθι 

ΠΡ ΥῚ5. γθίθυ δ ι15 τιϑὶ βιιηλτιβ, ἀπ Βδρίο, αἸτθιὸ ΟΟΙ θουίϊηο - 4πουῖμν ἴῃ ΡΥ ΐ0 Οὐ αἰἸο 65 ἀππίαχαί 

ααϊπαπιθ, ᾽πὶ Αἰ ΓΘ νῸ ἀιιΐθιιι οοίο τρουϊειίιιν.. Οἰπαρδίϊο [εἷς οὐἶνὶ ροίοθί, Ζα οι Βαβ 111 ογαίομος 
Ἐυβίηιιβ ᾿πίθυρυθίαιιιϑ δἱῖ, οοΐο ἃῃ ἄθοοιη. Πιι ἰζα πὶ αὐιίθπι οατιδα ὁδί, αο Ἀππίηι5, Ὁ 51- 

δηϊΠοαί γον 586. 56 ἄθοθιὶ Βα5}}}} Ογαίίοποβ, ΔΙ ῖστιθ Ἰοαιυμαίτι5 51 - {αὶ ταιηθη ΠΠ}0] αἰβιϊποίο αἰ - 

νἱτ5 1}}. ς, 

77: 

ΕΧΧΧΥΙ, 

Ραρ. 607. 

᾿ τ Ρασ. ηοῖ. 
οοἱ, τ. 

Τυϊὰ. ς0}.9. 

Ραρ. 702. ἀ. 
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ΧΟ ΡΆΞΕΛΤΙΟ. 

εἷϊ, 86 ἀπιίαχαϊ οοἴο Βαβι} Οομοίοιλθϑ ἰαί πὸ το 14 1556, θη Ἰρίταν ἰοσο αἰ γον 15 πιβιιβ οϑί : 
Ἐχοιαπὶ φιιοιι κἰτ δχιὸ ἱπροπῖὶ [ Β απ οὲ (τοσοῦ) πιοτιϊπιοτία πιαβτοα ἐγαοίαίπιιηι χιιος ἐπ 

{ΘΙ ΡΟΓῸ ἵπι Θοοϊοἰὶς ἀδοϊαπιαναπι. Τα φιῖνιις τιος ἀθπας ἔέγπιθ οἰπριζοσγιιηι οΥαἰϊιγιοιεῖ ας ἰτατι ζι- 

αἰἰπιιις τι ἰαιϊτίπι. ΝΟΩ ΘηΪη ἀϑϑθυυαηίοιυ ἀἸοϊς νου 1556 86 ἄδοθιι Οτγαίίοηθϑ, 56 ἴδυμηθ ἄδοθμ. 

Τὴ αἰΐθιο ατιίθηι ἰΙοοο ἈΠ ητι5 ΑΡΥΟ ἢ ἰᾶ πτιη, οὐ] 5 πὶ Ἰπ ΘΡΡ δία οπθηι ἀθάϊοαθραι, ἴζὰ ΠΟ - 

15 εβῇ : «1 ]Πἔφιία εἰδὶ ἴτι ἰαιίπιιται υοΡιὶ οἴϊηι ροροσοογας, «ρνοπίαπθ, ὶ οἰιατί55ἴπιθ : ψιιοά εἰ δα: 

Ρατίδ αἴϊφιια [οὶ ἐπ ργιδςοπίϊ ἄπει ἐπὶ {7τε 65 56η), 5θ(ἰ θὲ ταῖσι αἰϊχιιατιιιτη πἀαἰαϊ. Οοἴο ἐγσὸ Βεαιὶ 

Βακὶ αἰ ὕτόνος ἰςίος Πποηιοϊζ ἶσος ἐτατιδιὶ [ἰδ 11ος. Οαοά ᾿σισαν αἰΐ Θρα ἐἸ5βτητιβ γὶν ΤΠ ΘἸομ ἶπ15, 
ἄδοθηι ΒδϑῖΠὶ Οταϊίοποϑ α ἈπΠῖπο Ἰαιῖπὸ γε ἀ1τὰ5 {τ556, 46 60 μὰ] οὐὰπὶ 110 πορ ομηπΐηο οοη- 

νεῖ. Ναάμ γόσι]α, ξέγηῖθ, {πὰ ἈΠ πτιβ αὐϊταν, [ἀοἰτ, πα δαπι ΠΟἢ Ὁ]115. Οοἴο ΟΓαΙΙΟΠ 65. γΟΥΕἾ556 

δ ι5ρί σου ; ΘΟΖι16 πᾶ ρῖ5,) {0 ποι ΡΠ] αΓ65.. 5ο τοι άθαι αἀ ΑΡυοπ απτι τηἸβθυῖς. το 81 {{]5- 
Ρίδμι σοηΐθμ θυ γε], πη ΘΡῸ ΤΘΡΌΡΠΑΒΟ : 8115. 6556. ἄπιοο, σΟὨΪ] ΘΟ τ Δ} 4118 ΠΔ1}Π}1 ΠἸΑΧΊΙ6 

ῬτΟΡΑΙ}Π15 νἰβα δϑί, δια Ἰτογιιμι Πα τοῖο ρογπιϊϑίσβθ. Νοο ἰογίαββα ἈῸΠΊητι5. Ρ᾽τντο5 ασυθρουνῖ Νὰ- 
Ζιαησθηὶ ογαςΊομ65 ἰῃ ἰαιπᾶτὴ Πρ ιδ πηι {γα βία 1. Νά ᾿ο 16 μΘ 66 ἴῃ ᾿λρ 5515, ΠΘ 16 ἴῃ γοίθ- 

τιθιι5 {0015 Ρ] 15 βδρίθηι απ οοΐο ἐμ θη  πΓῸ, 

5. ΧΙΥ. ζυὶ δ ἐγταιϊς φιϊθιδάκηι πιοίς, δή ἀϊνοτεὶς κοῦ. 

02. Νοίανὶ ποηπι}}α ἴῃ ἈΠ. βἰτιμ : ΖΙΠΟΓΊα.. ἴῃ τιπῸ «ἢ Ππποϊ παίτιϑ5 σῖιηι. ΝΘ ΖΘ γογὸ ἴον οϑῖ 
Ιιος πηθηά παι, 566 (16, τι πῈ ΡιΘΙῸ Ζιϊάθηη οοπάοπατγὶ ἔλο!]ο Ῥοβϑῖῖ. Ναμ γα] ἔρ5ὶ Ἰπ απ} οοὰι- 
105 βα! ἴθι ρα] α] αι δἰτοῖ]οτο ροββιιηΐ : 4αο δὶ αῖ5. [δοϑυϊζ, βίατίμη δχ 115 τι ργοχίιμο ἀπίθοθ- 
ἄπας Αἰ θγοϑὶὶ νους ᾿μ 6] Πρ δῖ, Ἰθρὶ 110 Ἰοοο ἄἀθθουθ, ποι, ταί αἰἶχὶ, ΔοΙϊ ολσο 1)60 ποθ ογθέίογε, 

564 ἴΐα, αὐ ἴῃ να]ραιὶς Ἰδρίταν, Διοἰϊ οΥσο Π)θιίσηι οὐ θάθτο, τος οϑί, σαν ὁγθάας ϑσοΐθηιν [θην 6556. 

ῬΙαγὰ ἐὰ ἀ6 τὸ ἀϊσθυθ ᾿πϑεϊ {πὰ πι : 566] δϑῖ οαϊιβα, οἰ Θἃ 1 ΔἸ πα τΘΠρι15 το]θοία γθ] 1. Τηΐον- 

Ῥιδ5 Ῥϑαϊμιὶ χχντῖι οαη 1ἴὰ ΒΟΥ ρ515βθῖ, χαὶ ἣ ἐχ τοῦ μαμωνᾷ τῆς ἀδιχίας γινομένη φιλία χατασχηνοῖ, 

ἰπορίο δἵ ᾿πβα]ϑ6 Ἰοιιαίτιβ ἔι1556. Π}}}Π}1 ν δι δϑί : οἱ Τὰ πηθη ΟΧ [15 ατι8 Γι} νου 5 ἀρία οἱ 1άο- 
᾿πρᾶ βθηΐϊθηζα, θα {16 πο ΟΠβοινὰ Θἤϊοϊταν. ΒΙ .ἸΠ αν ΘΠ] ἸΏ ΘΥΡΓ 65, ΔΙ] 181}. {1188 6Χ πια-- 

πηοπα ᾿πἰ Ζυ τα 15 σοι οἰ ΠἸατααν, ΠΟ} 15 αα Ὀδαίαηι γϑάαιιίθηι δα ἰίαμι ἄατο. {01 ἀἰϊχὶ ἡ] Ῥβαϊμῖὶ οχν, 
ἀλλ᾽ εἴθε κἀμοὶ γένοιτο πιστεῦσαι ἀξίως, ἵνα λαλήσω νῦν τῇ ᾿Εχχλησία τοῦ Θεοῦ τῇ μεγάλη ταύτη πέντε 

λόγους ἐν τῷ νοΐ μου ἀποτηγανίζεσθαι, (δοά κείϊτιαπι οἱ πιϊ]ιὶ σοτειϊτιρ αὶ αἶσπ ογοήοτ 6, τε τιιτι πιασπιδ 

μιιὶο Π)εὶ Εδοϊοςῖ ὑογνα ἡιιῖτιψιι τι σθτιδῖι τι θ0 ἰοφιατ,, αὶ ᾿σῖταν αἰχὶ πος σθυθα ταὶ ἀ15ρ11- 
σοῦ, 0 τηοητιὶ, [4 φαοα ἀδοοθαΐ, φαίζθι ἀριιᾷ Ῥαύίιμι ᾿πυθηϊνὶ ψαϊάθιη, 564 βθῖιϑαι ἃ]1ο. Νάπι 

ἀρ Αροβίοϊαι πο ἀ6 Πά6, 564 (6 5 υρ]1οῖ Ἰϊπσιιδο ΔΙ Ποτι} 15. οί ἰὰ 5ουπο Πα]θίαιν.. Τπΐου οθ- 
ἴογὰ νοσαθια, 1185 ἀρια Βαβι] τιτη ᾿πιιβιιαία 6556. δα βετηαν, γουθιη Ζποάιιθ ἀποτηγανίζεσθαι 
τ Ρουϊταν : 410 ἰαπδ ΟΥ̓ ΪΟΥ ΟΡ ἰμγ115 1π Ρυΐπα 46 δ πα ἶο ογαι Ομ τιϑῖ15. δῖ. Θ᾽ τ] 1ἴθι α}0Ὶ πὸ- 
τανὶ {Ππ4,͵ εἶναι τὰ ἔθνη συγχληρόνομα χαὶ σύσσωμα, ποῃ ἰΐα 511} 1οἸ6ι βου ρίσιτι ορουίαῖθβθ, βθὰ 

"441 ἀεθαῖβ56, εἰς τὸ, αἰ 65βθί, εἷς τὸ εἶναι τὰ, εἴς... Ορ᾿πΙοπ 6 πθὰ ἔαβιιβ σι πι. ΝΘιιθ δηΐμα {ΠΠπ4, 
εἰς τὸ, ἀριᾳα ἀροβίοϊιιπι Ῥαιαμι ᾿ορὶταν, πθάιι6 ἃ} Ἰη του ρυθῖ ἄσϑοο δά] οὶ ἀθοῦῖι. ὐππι Ἰπϑε{ι15- 
5611 ΒΟΥ ΟΠ 6. 46 ἱπίουρυ 115 ΒΆ5}}1ι, Αἀδιητιηι ΕἸιμηαπτι, {αὶ Αβοθίϊοα. ᾿πίογργδίαϊιβ. δϑί, 
μα}10 ἀϊβουϊ μη Πμα]ριὶ : θη ἰΔιηθη. οαπὶ Αβοθίϊοα γθοθηβθυθι, ψα]σιιπι, που Ρυθίπιηι ἰοη δ 6 
ΔὨςΘΟΘΙ]δγα ᾿μ 16 }16χ]. ᾿αυυιτη ον παυίπιπι ἰαιιίανὶ, {ιθὶ ἰαιάθ. ἀϊρμτιαι οἰϊαπιπτιπι Ραίο : 56 οἱ 
ταπηθη ΕἸμαπτι5 Δ ΘΡΟΠ ΘΠ 115 6558 τὶ ν᾽ ἄδειαν. (ον παυῖτ5 Πα 6] 1π|5 αὶ θη “αι ΤΟ Ρουθ 115 
1115. βϑυὺὶ βοϊθυθί, ᾿πθυρυοίαξιιβ οϑὶ : 564 ργυίθυαδτη «αοα 6]115 ᾿Ἰπ θυ ργθίδί!ο απιτὰ 51 ἈβρουΆ τι. 
δἱ πιΐμιιβ ἰαζ πᾶ, 5θρ6. οἵ ἴρ886. ΦΖιο16 διοίουῖβ βθμ θη Ἰᾶλ ΠΟ ΠΟΠβΘ Ζαπίτι5. εϑῖ. Αἱ ΕἸπδητι5 
Ἰαῖῖμθ 6 ἂς συῶθοθ ἀοοίαϑ ογαΐ : 4] δἴϑὶ ἔγθ θη ἔἶπι5 Δ ἀπιοίου β βοπίθητϊα ἀΡουγαθαΐ, 1 νἹτιππηι 
Ἰαιτϊἰΐαϊτο δοοιπναιίουθ σοι ροηβαραί. Νοο ἀἰββιυίαθο Εὐπηαπιιην ἴῃ τηᾶρηππι Αἰ νἱζαιη, ἃ 

4πο (οΥπαυῖι5 Α[ 1Θἢ ἰβϑίμλιι5 ογαΐ, ᾿ἰμο 1556. [τὰ δαΐμι ρυδοα Ἰατπ τθἀάεθαΐ, αὖ ραγαρΠνάβίηι ρο-- 

τἰὰ5 4πᾶπι Ἰπ δι ρυθίαιομθηι Ιϑρθυδ {Π0Ὶ νἸἀθατθ : 56 διιμὶ ὨἸΠΠ]Οπΐμτιβ5, αὐ αἰχὶ, Ομππὶ τ6 οομϑὶ- 
ἀογναία, Οογπανῖο ρυωϊουτὶ ἀθθθιο οχἰβίϊιπηο. ΝΟ σομμμἰτίδι. αὖ 5οα]6π} ποϑίσιιηι Το ηΠΘηὶ 1α- 



ΡΕΖΈΕΛΤΙΟ. ΧΟΙ 

φοθυπὶ Ἀαγογὰν πο ἰαιάθιμ, μοιιΐποιη ταὶ ἸΔΡοΥ 8, οἵ δὰ μοπᾶ βιιάϊα ᾿αναπάα παίιππι : αι 
ΟΙΏΠΘΙ ΟαγᾺΠπ| ἀίιι6 Ορδγϑμι 'π 60 Ροϑαϊί, τ ποΥτι5 ΒΑβ.Π 5 ΠΙΠΙἀἴον οἵ δηθπάδίϊου ἰοραίαν. 

ΑἸὰ5 6 ποβίι!β 50] 1115 ΤΠ ἀἸοθὴν φίδι αἰ] ΠΡ ΘΠ {1551 1πη6 οΘὈπίθχαμξ, (οπιιοϑίιιϑ οϑῦ ὙἹΣ οἰ ΑΥ 55, ΠΏ 18 
1άδιχιιθ ἀοος πδίμλιιβ, τὰ ΠΆ]]Π πὶ ἀΡ απ Θηζαιμη αἰ(}1556, 6Χ 4π|0 ΘΠοὶ ροββθί, Βαβι απ ΤΟΥ Εἢ] ἴπ Τότ, τ. 

Ἑπιποιΐτιμι ΠΕ ἀιιοίογδιν 6558 : [4 4ποα ἰαπηθη ργοιηἰβουαπι. Ης ῬγΟ τη ἰβδιιπι ΟΟΠΉΡΙ θυ μι, πἰϑὶ ἢ δ᾽ 571: 
πα ]οάτθηι, τη6, οι ἴπ (δυο γο] ατηϊη 8 Ρ οἰ αυῚ 1{{ππ|8 46 ϑριγια βαποίο ΠΥ] ἰθρὶ πλτιτ ράγθη- 
θην ᾿ἰπάαραθο, τλα]ῖο οοιμτηοα τ5 δα 46 τὰ Ἰοχιπίαχγιιπι. αἴχῃι Ῥάι]ο δηΐ6 ῬγΌθατα οομᾶγοι, 80- Ναπι. 48. 

Ζοῃιθηὶ ἰοοιιπι, ἴῃ 4110 Β451}}}1 Αβοβθίϊοα ἃ φαϊθυβάδμι Επιβίαί ῃϊο ϑϑθαβίθμο αἰ θιιΐα [ιι1556 ἀϊοιιη- 
τὰν, ποι 46 Βδρα]]5, 564 46 τηοπδϑβί1οῖ8 Οοηβε ΠΟ Π 1115 ΔοοΙρ θμ τι 6558, ΒΟς ΔΥΡ ΠΠΘ ΠΟ ΤΙ5115 
5111}. 4106 5] ΘοΖομηθητι5 Γαριι] 45 ̓μἀἸοᾶγα γο] ἰϑβθί, [ἴα 46 [15 [ϑοἰββθὶ πιθητίοηθαι, αὖ ϑουρία- 

ΤΥ Ια. ἰΘϑ 1] ΟὨἶα, 4 115. τοίου διιηΐ, Ἰαπἀαββεῦ : Φαουιιμι ϑουὶρίπιγϑο ἸΟΟΟΥ ἢ ΠΙΘΠΙ ΠΘτιης 
Ἀυήῆηιι5 (ἰαϑϑιαπυβαιια εἰ ῬΠοίι8. Ηος δαΐθηι εοάθμι η060 ᾿πτο]]δοίτμιν ποῖο. ὕταπὶ δαΐπὶ (ὑα5- οά. τοι. 

βἴδητιβ οἱ ῬΒοί 5 (16 μ]5 (θβι] 0115 ἜΧΡ 6856 Π] ΘΠ ΠΟ Π ΘΠ. ΠΑ] ογϊπέ, ἐπ] θη Βα μτι8 δὰ ῬΟΥΒρ τ χχχχνεῖι. 
οἴι16 ποίαιε 588{15 μαι : {τ 50 1}Π1οϑὲ (16 ΒΆ51}1 γββροῃβὶβ ἰουιταίτιϑ 511, ἴπ φαϊθιι5. δ ιβηιοαϊ 5ογῖ- τοα Πεκαῖ. 

Ῥίυγναγιμ ἰοοα σομητϊπδηΐαν. Π)}6 ραποργγῖοα Ονγαϊίοπθ, {δ ἐδ πιατίγυε Βαυίαατη ΠΑΡ τὰ ζαϊί, Ρ’ 91" 
οΟρίοβα φυϊάθιι ἀἰβραίαίιιπι 6ϑΐ : 564 ἰδιηθη Οπἶδὶ Ζαρα ποίει ποη ἱπαϊρπιιηὶ ογαΐ, νυ] 46] Ἰοθί ἴῃ Τμερο ἢ. ὅ. 
γειαϑεἸββίμο ΠΙΡνῸ ἰΐὰ βου ρίπιτι ᾿π ΘΏΙΙ, εἰς τὸν ἅγιον Βαρλαὰμ. τὸν Ἀντιοχείᾳ μαρτυρήσαντα, 7πιὶ “ Υ 
δαποίιπι Βατγίααπι, χιιὶ “τι οοἠιϊ ράδϑιις 65: : απα ποία ορίπϊο ποβίτα πο ΠἰΠ1] οοπτγπιαίατ. 

Ἐπθὶ δηΐπι (4}1ἃ ποι ϑιιηΐ δ᾽ αβηιοα! ΠΡ γαυϊουιιπι (οϑυϊπηοπῖα, αὐ φαϊααδηι δχ [εἰ οουίο οοποϊ αὶ 
Ῥοϑβϑιί, ἰἀπθ ΠΟ ΟΠ ΠἾΠΟ σΟΠίθιηΠ 6 Π4ἃ Θὰ 6586 ςοηβίαδϊ. 

ΒΦρε τόρᾶγιξ πὴ σἱἷν οἰδυ ββίητιβ Φοᾶππο5 Βαριίβία (οἱρπανά, Πορὶτ5 ΑὙ ΒΥ ΡΟστάρμιιβ, αὐ 
ΤΠΟΠΘΙΘΠῚ; 81 ἔθ ται ὙΟ] 161} ΠΟΠ (ᾶπι οἷΐο ἴῃ ᾿πποθ πὶ ρυοάθαΐ, 4 Ποπ πορ Πρ ϑπείδ 5», 564 δᾶ- 
νουβῶ πχθᾶ ψΔ] θυ ἀ1η1 551 πδύπιιη Ορογίοι. Επμϊΐαν [60 [αγαπίθ, αἴ ἀπΠ!6 ᾿πϑοιθμι5 ἀμ πὶ ἢ π6πὶ 
ἱποθρίαπι Ορι5 Ρευβα ιδμλιγ. 
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τ ἱπτο. 

ΙΝΌΕΧ 

ΒΕΟΒῸΜ ΟΥΑΣ ΙΝ ΡΑΔΕΑΤΙΟΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΊΤΗ. 

ΤῈ ΟΥ̓Δ ΠΟΤ Θ᾽ ΒΘΟΠΠΘ Π 96] ΠῚ ΠΙστ ἘΡΠΡρΡΡΡΠΡΡΠ π Πὸ-: 

Τὸ Οὐαιοπθ ϑθρι πὰ ἐἰθοίπηα ἴῃ ΒΑΡ] Δ} ΤΡ ΥΓΘΠῚ.. . - 

6 Ἠοπη]ΐα ἴπ βαποίπιπι ΒΑΡ Ι5ηια., 561. 46 ϑρινα ϑαποίο. . . - - 

1)6. ἬΙΙ]1 ἀι185 10 ΤιΔΟΣ15 ΒΑΡ 4 65. . . . .ὐῸς ο 
Ὧε᾽ ΗοΙ1α ἴῃ Βυχμηδπαΐη ΟἾΓΙΒ ΡΟΠΟΥΔΏΟΘΏΘΙΙ. . . «Ὁ Ὁ τὸς 
8 ΜΕΤΑ ΠΡΟ ΠΗ ΘΗ ΠΆΓΗ τ. ΡΒ ΗΝ 

ΤῈ. οι] δνθύϑιιβ 605 411 ΘΑΠ ΠῚ ΠΙ Πα Π05., Το {[γ65 Π)605 ΘΟ]Δ 115. 

Ἴ)6. ΟΠ Α 16. ΠΡ ΈτΟ ἀΥΘ ον ΡΠ ΠέΨΠΠἘΠπφψΨ[ρᾺΎ - 

Π6 Ἠομ]ΠᾳἊα ἴῃ πὰ, Λα αδήογὶς δοηάυσίίπι ΟΟιιϊὶς {μὶς, εἴ. . . - - 

6 ἘΕΓΟΤΩΣ ΙΑ ΠΟΥ ΠΑ 16] απ στ τ τ πο εν 

ΠΕ ΠΑ ΘΟ ΡΥ ΎΎ  0΄ 

Ῥανβ ῬΥΪηὰ, (6 Ρ δον 115. {1} 115. ΡΔοί ΕΠ} 115 ἀϑοθίϊοῖθ. .. ἀκ ον 

Ῥαγϑ δϑοιιηα, (6 ἁποίογο ΠΡ] ονιιηῖ (6 “πιά ϊοῖο Τ)εὶ οἱ ἀ6 Εἰδο » ᾿ϊδιηαιο 6 

ΜΠ Ο ΔΙ ὕλη ΒορίοθΣ τε ρΠῤ-ἘΠππΠρ[ρᾳ“«ιΨΦΠο2|Ίυ “τ Ὲ 

Ῥαιϑ του ἶὰ., ἃη 5115 ἀπ ῖον 511 ὈΡΘΥ 1 ΠῚ ἀπ αὶ ἰΥΔΟΓΑ 111, 41] ροϑὲ 

ΜογΆ]Πα οΟἸ]οσαπίιϊ. . .. : ΤΡ ΠΕ κΑΕ ΚΟ ΝΟΣ 

Ῥαν5 4ιανία, ΠῚ Οβίθ 1 ἘΕΕΗΪΣ ΠῚ ἰδδεί νηὶ δι ῬΡΟνΙΟΓ ΠῚ ππιιπ οἱ 

ΘΔ πη, ἀυ ἰΟ δα Ἔ55 6 τὸς τὸν πέρ Π---- 

Ῥᾶγ5 υϊηΐα,, 1π “τὰ Ομ {π| π!γάϑαιιο ἈοραΪϊαβ. οἱ ΟΠ. ΠΟ Π 65 πη ΠΑ 511-- 
8 0] οἱ ἰάθη διοίου ἔἸ 1] ΠΟῚ ἀἄθροσθ. . . - - νυ τ τ Ὁ 

Ῥαγβ βοχία, 1} πλι 115. ΓΘ Ὶ ΠΟ Πἰ5 ῬΥΌΡαΓαν. Βαβι πιὰ. Ἀρυανιιηι διιοῖο- 

ΠΘΠ δόθδι, τι. τς όἘἔἘΠνΨέΡΡΡρΠΕορσέρέρσέοέΕοΠσέσέἔέηΠσρέρρέρψρσσοσ-- 

Ῥᾷν5. 50ρ| πα, ὁχ ἤπᾶ σΟσποβοὶ ροΐουις (ΟΠ. ΠΟΠΟ5. Τ᾿] Παβ[05. Ἐτιβία- 

ἴΠ10. ΘΟ ΑΒΙΘΠΟῚΓΙΘΟΙ ΠΕΡ τπΠοΠορΠέῆρῤΠΡΡΠΡΡῤΉΡΡ π΄ ΠΠ- ΠΠ - 

Ῥαγβ Θοῖανα; ἴθ 4ὅἃ (6 ἘΡΙ ΠῚ 5 αἰθρυϊαῖυθ τ τς τὸ - 

Ῥαΐϑ ΠΟμἃ, 10] ΘΧ ΡΟ Π ἀπ πτιπ" ΟΡ βοι]α ἦτο, {τι85 ΟΠ] 6 Π51π|5 ΠΟῸῚ τὰ ρυἸἀθιη 
ἴπ 5110 ΒΆ51110 ἡ ΘΘΠ5110 ΡΥῸ ΠΟνΪ5 ἃ σο Πα] 15 Θἰ1τ. . Ὁ 9.0: 

ΒΒ1]Π]ο πὸ τὐἸ]}π ΘΠ δ᾽πὶ ἀπὸ 46 Βαριίβιηο ΠΠ0 0}, Ποοηθ. Ὁ Ὁ νὸν νὸν 

Τ)6 Τὐτανρῖα 4511. ἀθάιο Ἰατηῖ5. ὐῖθτι5. ΟΡ Βοα]15., οὐ ἀθ γϑίουὶ συλ δηι 

ΕΠ προ σΨνσΨοΨοσΨσ στ - 

1001 ἐδ δυγαιὶβ. Πα τβάαπ Πιοῖβ, ἄθάιιθ ἀϊνθιϑὶθ ΤῸΡι5. . Ὁ ν΄ Ὁ 

ἢ Ναμμοεὶ ἰδιῖ Ραρίπαγιπὶ οἰ ἰοτ 5 (α ἀλ πΙου ἴῃ πηαγρῖπο ΔΡΡΟΒΙΓῚ ϑιιπΕ. 7 
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ΜΟΝΙΤΟΜ. 

---π-ππς-Ξ τς .«-- 

[τὰ γδ5 ἰπ μος νο]ιηλ}Π6 εἰ 5 ΡΟϑυι  πλιι5... αἴ ΘΠ απὸ ΟΥ̓ΔΠΟΠ 65 Οὔτ πθᾶπε ὈΥἸμλιἢ} ἰοοιιη., Αϑοθεϊοα 

ΒΘΟΙ ΠΕ 1Π}., 4118. ΘΟΠΟΙΟΠΘ5. ΘΡ1 188. [θυ Πα, ατι86. Πα Ὀγ τ που] ΟΟ ΕἸ θυ απ. δὲ αἰΐονα (οη1- 

Ἰνοϑίαπα “ιν ει πὶ., ἄπο ἐ6 Βαρτίϑηιο ᾿ΠΠ ον αυϊπίιπι, Τἀταγρῖα βοχίππι., αἰϊὰ «αοοάδπι Τιατπθ βου ϊρία 
α ΠΗ πππιηι. ΠΟΟ σία γα λ6 π Θά τι6 ἃ6 ΡΥΪΠλππὶ ἴπς ἀππὰ5. ΡαΓΓ65. ΕἸ νἸβιιπὶ δὲ : Δ. Ὶ} ἴῃς ΡΥ ΪΠηὰ 

ΒΘ Πα π85 [που γΔ 0 Π65., ἴῃ ἰ θυ ὰ Δ] ΓΘυ Ἵ Πδθ ΟΠ τ πϑητι, 561 Π6 οαἱ δὰ {πάη Εἶχὶ γϑυιιη αἰϑροϑὶ.- 

τἰο ΘΥΤΌΡΘ ΟΡ] οϊαϊ., ΠΟ ΠΟ ΓΘ πα 1}}6 ΠΟ {ἘΟΥῚ 4, ΒΟΥ Δ Π15. ἃ 5] ΠΟΘΙ 5 ΡΟΥΘ Ἰηὰ “264 π} Δ Π]5οοΥ]. 
5ταΐ1 ἸρΊ εν ᾿ΠΊΘΡ οογ 5 ἀὸ ἱπ 1 5 ̓ πυ θη [π1 σοι πα 46 96 }1ιπ|0 ΟΥ̓Δ [10, ΠῚ {τι0(1 ΘΔ ΠῚ ΘΟΡ Δ ΠῚ 

6586 ἀἴάαιιθ ἱπάι} ἴα πὶ ρατθ πὴ ; 56 4ιιοά ἃ ἀΟΟΙἸ551Π}15 νἹΓ15 [815 6556. ογϑάδίιιν", τι 5115. Ράπορυ- 
Ασα ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΙ , 4126 6 πηὰ  γγῈ ΒΥ] πὶ ΠΑΡ τὰ οϑῖ, ᾿ΠΊΘ σου μὰ Πὰ ἃς ϑἰποθυὰ ΘΟ]]ΟΟαν] : Δ ΠῚ 

τἈΠΊΘΠ ΡΘΙ ΘΠ ΔΠῚ 6556 ἃ ΌΙΓΓΟΙ᾽. 564 ΠΠ880 ΘΟΠΟΙΟ, οἰϑὶ π160. πιά τοῖο ἅΠ16Πὰ 5, ᾿ΐὰ [ἀπ] Θ ης ΘΙ Θσα Π5 6ϑὶ 

δὲ οὐπαία,, τιῖ ᾿πίθι" σΘ Πα Πᾶ5 ἸΟΟΙΙ ΠῚ ΠΊΘΙΘΡῚ ΠΏ1}}1 ἰδ δῖ. ἈΘΙΙ τιὰ8. ἀυι 6 1 ΟΥ̓ ΔΙΪΟΠ65 ΟΠΊΠ65 , {20 
“πὶ ρυΐπια νο]απηπὶ ρᾶγίθ Ἰθριιπίιν, ΡΙῸ ΨΘΥ15 ἃ ΟΡ 5 ΠάΠ60 : ΘΟ΄Ι6 Πηαρ5 ἴῃς Πὰς ΠηΘα΄ 56 Π ΘΠ [ἃ 
ΠΟΙ ΠΡΠΠΟΥ , 404 Θαγιιπὴ ΠᾺΠ] πὶ πδοίθπτιβ ἃ ΘΥ Ἁ 15 ἴῃ ἀπ] ̓ πὶ γονοοαιαπη [τἶ556 ν]ἀθαηι. Νϑήτιο 

γΘΙῸ ἰά οὐϊχαδπι πηΐγιιπὶ νἹἀθυὶ ἀθθθῖ., οἴιπὶ πὶ Ϊἶ5 ΠΙΠ1] 511, πΠ46. ϑιβρίοϊο ν6] μϊηϊπηα Οὐ τὶ 

Ῥοϑβϑὶε, Νᾷμ πὲ ᾿πιθυῖτη 6 «αἰ 5άαπι ΟΥ̓ ΑΓ ΟΠΊΠ 15, “ΡΠ γΘίΘ 65. Π]ΘΠΠΟΠΘΠῚ [ΘΟ ΡΘ., [ὩΟΘΆΠ, 
ΠΘΙΠΔΪΠΘΠῚ [ΠΟ] 5. ΕΓ} ἘΠῚ. ΒΡΘΙῸ , 51 ἴπ ΟΠ] Π1]}115 ΡΥ ΟῚ ΟΠΊΠ65. (ἸσΘμαΪ νἱγ ῖο5., 415 ἈΠΕ ἴῃ 

ΒΆ5110 Ἰαάαγιιπί, 5ρ᾽ 6 πθϑοθυθ ἀῸ Πηϊοαγ αἰἢνμμθηι. ΕΓ γΘΡῸ ΠΉΪΓα5. 115 ᾿πσ θη} ἀοἴθϑ, {11} 115 

ΒΑ5111π5 ΘΧΟΘ] υ11556 ἃ γί υΊ]λτ15 ἀἸΟἸ [07 1π 115 αιιὰ5. ΕἾΧῚ ΟΥΔΕΙΟΠ 115. νἸάογ6 οὐ] τι Πἰοθ , ΘΟ ΘΠ πὶ 

᾿πογοΠ 1161, ΓΘΡ πὶ δἰ νΘυθΟΡ ΠῚ ΘΟΡ Δ ΠῚ 5, 5.1] }18 1 Π.Ν ΠΕ Δ Π86 Βα ΡΙ ΘΗ ΕἾ. ΘΟΡΉΪ ΠΟΠΘΙῺ ἃ}0 ΟΠ Πὶ 
Οϑ θη ἈΠΟ Π6 Δ] 16 Π 551 Π1Δ ΠῚ 5 ΘΡΠΠΠΟΠΘΠῚ , Ῥἰδαἴθ μι, ΔΡΕΪ5. ΟΥ̓ ΠΔΠΊΘΗ ἴὰ ΟΠ. ΠΪὰἃ 51Π6 111 5 5 Π] Ποα το πὸ 

ΡῈ.) ἴῃ ΘΧΡ]ΪΟΔ 15 πη γ 516 }}15 ἐγ] 6 Π156116 ΠΠΟΥ ΠῚ ΡΥ ΘΘΟΘΡ 5. (1]1ρ ΘΠ απ ΠΊαΧ᾿ ΠΊΔ ΠῚ , ρογϑρι ουϊία -- 
161, ΡΟΥΘ 55 πηὰ πὶ ΕΠ ΓΑ] τη (501 ΡΠ] Ππάγιιπὶ 1Π|6}}ΠΠ ΘΠ πὶ 5, νἱ πὶ ΡΟΥϑ ἀθη 1 βἰ Πρ] ΓΘ πὶ, οἱ, 

αξ γΘΥ)0 ἀἸοΔΠῚ 5, (δ! οθ πὰ “ια πη ἃ πὶ ἴθ ΓΔ ΠῚ Οἴιπὶ ἃ] οδοίθρΡα ἔπ 8 ΡΑΠορυ θη ἀἰοοπαϊ σὸ- 

Πτι5 ΔΟσΟΙΠ ΟἾΔ [1551Π|8Π}. ΝΘαιι6 τα πὶ ποο οὐ αἱ μοϑβίιϊο: πιο πιοὶθ νϑυθ]5. Πάθη (ἀ 0116 Δ ΠΡ υὶ 

Ὁ6Ρ 6 ΘΡΡΘη}. Τὰ ΘΠἰ ΠῚ 56 ΠΕ10., 4110 αἰζθπεῖιι5. αἰ] ΠΕ π5 4118. Π86 ΘΟ ΠΟΙΟΠ 65 ̓Θ ΗΓ, 60. ΠΣΪΠτι5 511- 
βρθοίαβ ἔουθ. Ελ ἃ]! οαιίῃ εἰ ρ Πἰββϑὶ πλ88. ϑ1ΠῈ.. {1180 586 0 ῖτι5 ἃ Ομ] Πἰθιι5 ΙΘραπίι., οὐ ΘΑγιιπὶ ἰδοιῖο 

ον 5. δὲ 1ι1Π|55] πλὰ δὲ Ππποιιπ  Ἰ5ϑίτηα. {πιπιτὰ 511. ΤΟ Ἰβδῖ πη} ἀυι16. τη ϊ τ θιιΠιτιν ΟΥ̓ ΠΟ Π65., ἴῃ (]- 

᾿ν5 ΠΙΒῚ] οἰϊοϑιιπι, ΠΕ] γθάτπιπἀλπ5. γθρθυϊειν : ἴῃ 4α θιι5. ἀθηϑὰ διιπΐὶ δὲ φοπιραοία Ομηηΐα ποῦνο- 

ΨΕΠΊΠΙΙΘ οὲ νἸν απ Ρ]ΘΠἃ., οἴη ΟΠΊΠ 115 ΘΟ Πα Ἰτὰ ἀἰσο πΪ ἔδϑεῖ ν ΠΕ 115., τυ} ΡΥ ΘΘΟ αν 5511}15. 5 ]πι-- 
ῬοΡ Ἰ Πλ]54 116 ΡΥ ΘροΘρεἶβ γί Εἰ 5ϑι πη]ὰ. 

Αβοθεῖοα Ρτι5 τη] ΠΘΡΌΕΙ ΘΧ ΒΙτιθυτιηῖ. ΜΟὰο θονῖπὶ ΠΟΙ Π.]1ὰ ἴπ βσθοιιπέα τοπὶ ρᾶτίο τοροπο- 
θὰ πὶ : πιο ϑαάθῃι ἱπ ΡΥΪ πα πὶ γθνοοα απ. 564 ἰΔΠΊΘ ἢ ΟἴΠΠΣ ΓΘΠΙ ΘαΠ 6 πὶ ἴῃ ΑϑΟΘ οἷ5 ΟΠΊΏ 115 {γὰ- 
ΟΙΑΡῚ ΘΟσΊ αν], Α]1ὰ ἃ} 1115. πῸπ βθραγαπάα 6556 θῆβιι. Οἴιὰνθ ΠΟ ψϑγὰ ΟἹΠῚ [Ὁ]5ἷ5 ᾿ποαιδ ΠῸΠ- 

[απάδηταν, μοῸ ΙοθῸ ὈΓΟΥΪ οι δἰ πριμ]α γΘΟΘΠ56}6 ΠΟῚ ΡΙΒΘὈΪΓ. (δ παΐπα 511η1 Οἵ σΘΡ Δ Πὰ, αἰ ΠΟΡΪ5 
«αϊάσθπι ν᾽ ἀθευν,, ἀβοθιῖοα τὰ οριιβοι]α ργθνία, ΠΠ06}}} 46 Τπιάϊοῖο Ποῖ δὸ ἀ6 Εἰάθ, Μοια]ία, Βοραϊα: 
ἴδπὶ ἰΟΠρΊΟΥ 5 {118} ὈΥΟΨΙΟΡῸΒ : [Π 5ρ11}}15 ΨΘΡῸ Οδοίθγα ΠιιΠΊ ΟΡ ἈΠΊιι5., γ᾽ ο]οθὲ γον ο5 ἄτιοσϑ ΠΠ06]105 
4] μοϑὲ ΜΟνΆΠ1ὰ ἸΟΟΔ 1] διπ|, (ΟΠ ΒΕΓ ΠΟ ΠῸ5. ΠΟΠαϑ ϊσα5., ΒΡΙΠπΐα., ἀτιὰ5 485. (Ομ θθἤϑίτιβ δ αι 
πιο αι Δ Εἰυι ποι] 5. Δ. 1}1 ἴῃ ῬῚ ΘΟ ἔΔ ΠΟ Π6 ἈΓΘΙΙΠἸ ΘΠ ἃ ΟΠ Πἰδ5. ΘΌΠΟΙΪ5., 4Π 118 ΡΡΌΡΑΡῚ ρό556 οὐ ἸΪ, 
τυ οί ι) αἸΘΙΠατι6 ἀι ΘΟ Πι1}} 6556 5 αι Δ] του Ἰητιιη. Οὐᾶγο πἴο αἰ ατιαπὶ δ 115. 6. γοθιι5 
ὭΘΟΟΘ56 ΠΟΙ Ῥ1110;, ΟἹ} ΟΥ̓ π|5 γΘυ υΐ ἀθ 68}, ΠῸ 51 Π61}}}5 ΟΧ ΡΠ σα Πα 15 (ἰτ1τ1|5 ᾿πη ΠΟΥ Δ 115 [ιῖ556 γ]ἀθαν. 



ΜΟΝΙΤΟΌΝ. 

Ῥαγβ νοι πη ηῖς βεοιπάα ἃ ΡΥΪπὰ ἴῃ πος αἰ ον, ἀπο αυφοιπιαιθ πῃ δὰ ΤΘρου πα πίιν, δὰϊ 

ϑΡανΐα δἰπί, ἀξ σον ΒΡ αΓΙα 6556 τὶ νἀθαπεαν: αιιοα ἴάπιθπ ἴα ἀοοὶρὶ νο]ο., αἰ ἈΠ πίαπα 4πὰ- 

ταπηάαπι ΒΑ51Π1 Οὐδ οπιιηι ἱπ θυ θα το 1Π 5.0 1115 ΠΟῚ ροπαῖιν. Οὐ ἀυιθη ΡΥ ϑ  Γθρὶπ ἱπ Ῥγτο- 

[τοπθ, “ιυδθουμη 116 ΠΟΠῚΟ ΠιΘδ5 50.185. ᾿Γδβϑίανθ ροΐθγαϊ,, 'π θᾶ {τ1ι6 οπηηϊὰ ἀἰβροϑιθυῖπι 50 ογάϊπς 

δὲ Ιοοὺ, πὸ ψυϊάχιιαπι ΟΠΠ ΒΘ Ἵ ΠῚ ΘΟΥΊΙΠῚ 7 Πα] 015 πηθᾶπι 56 πίθηταπι ἀθθπαϊ ρόβ856. ἈΡΡῚΓΓΆΓΟΙ,, ἴῶ- 

ἀϊαπι βάγΘΓΘπι,, 5] ΓῈ5. [56 ΘΧρ]οαῖαβ ]ὸ [Ὀβῖτι5. ΘΧ Ρ]]ΙσᾶΓΘ ΘΟΠΆΓΟΓ. 5815 Ἰρῖταν ΠΆΡΘθῸ ρθίθυθ ἃὸ 

τορᾶγθ ἃ}0 δι 115 Ποπα  ΠἸΠ115 ποο πιιπι, τιξ ΡΓῸ 51 Πιιπηα παῖ ἀἴαιι8 θα πθνυοθητία Ῥυείιϊο πο πὶ 
Ποβίγδπι ὈΘηΐρηθ δ ἰοσαπὶ οἴ ᾿π θγργοίθπιγ. 



ΕΙΕΝΑἋΟΗΙ 5 

ΥΕΤΕΒΌΜ ΠΙΒΒΟΆΌΜ, ΔΡ ΟἷὉΒΘ ἘΧΆΟΤᾺ ΕΤ ἘΜΕΝΌΑΤᾺ 

ΒΌΝΤ ΒΑΘ ΟΡΕΒΑ, ΟΥΠἹ ΙΝ ΗΟῸ ΒΕΟΌΝΘΟ ΥΟΙΓΜΙΝῈ ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΌΒ. 

-- “-κανωτων Ὁ “πιι--.... Ὁ 

Ἡοιηἰ ἶ65 ἀδ ἀϊνογϑὶβ γθοθπϑὶ δ βιιπὶ δ 605 ΜΙαΠιιβουρίοβ,, 4ἱ ᾿πΐγα ποίδπιιν. 
Βαορίιβ Οοάοχ 1906, {16 ΠΔ ὙΟΟΑΠΊΙ5 ὈΥΪΠΊΠΠῚ, 516 416 ἀ6 ΓΕ] 4τι15 ογάϊπθ., ἴἴὰ αΐ αὶ ρυΐπιο Ἰοοο 

Ροπίμιν,, γοσθίμν ὈΥΪΠητ5: Ζπΐϊ ΘΘΟΙΠ60., 5θοιπάιι5., εἴθ. ΗΟ ᾿Πθ 6} ΠΙΘ ΠῚ ῬΑ Πᾶσθιιβ δϑὶ δὲ ἈΠΕ τιι5 

δὲ δἰθσαπίθι βουὶρίμι 5. 
Βερ. Οὐάδθχ 1907, ΠΙΘΠῚΡ}.», 50}]ρῖπ5. ἀθοῖπιο 5δθοι]ο. 
Βερ. Οοάδθχ 2287, τη ΠῚ ὈΓ. δὲ ΔΠ ΕἸ ιἸβϑίπηιι5 ἃ0 ΟΡΕΠΊΩ Ποίς. 
ΟΟΙΡ. Οοάοχ 457, ΠΙΘΙΏΡΙ., 5] ρέι5 ἀπά θοΙ ΠΊ0 β8θουΐο. 
ΟΟΙΡ. Οοάδθχ 499, ΠΊΘΙΏΡΓ., 50 ]Ρ 15 ἀθοΙ ΠΊῸ 5:8 υο. 

(ΟΡ. Οοάδθχ 1934, ορπηδῖδθ ποῖδθ., βου ρέιι5 ἀβοῖ πηῸ 5886 1110, ΠΠΕΙΏΒΓ. 

(οἶβὶ. σοάθχ 230, ποπὶ 5εθοι]ὶ : {110 [ΔΘ ῬΆΓΟΪΠ5. τιϑὶ 51ΠΠ115., 4υπ8 ΠΟΙ ῬΆΤΊΠ ΤΠ] ΠΊΪΟ5115 δϑί. 

Ῥιυοοραπὶ (οάϊοθδ5, 4ὶ 5. ποΐαπειν, ΟἸΪν., ΑΠρΊϊο. ϑπιπὶ δαΐθπι ἀπὸ ΟἾἸ ν. 
(οι θεϑιαπὶ Οοάϊοθϑ5., Φ ΟΥιιπὶ γγὶϑθ ᾿Ἰθο ΟΠ 65 ἰπ ΒΆ51110 Γθοθπϑῖϊο ᾿θριι πεν. 

Ργχο «1ςοεοιϊοῖς. 

Βερ. Οοάθχ τθοϑ, πι6Π}Ρ 1. οἰ ἀπΈ 115, 4] 74 πὶ ἀηΐθα ἔμπθνας ἃ (οπιθθῆϑιο οο]]αἴτι5., 566 εἰς, 
τϊ ΠΙΑΧΙ ΙΔ ΠῚ γἈΓΔΠ ΠῚ ̓ ΘΟΙΟΠῚΙΠῚ ΡΑΓἕΘ ΠῚ ΟΠ] 5556. 

Βορ. Οδάθχ 5588, πιθιηθν. οἱ δηεαιβ, θοάθιη πιοάο πὶ ἃ (ομηθοῇϑβίο οο ]αἴτι5. 
Βερ. 2895, ΠΙΘΙΏΌΓ. εἰ ΠΕ Π11|5. 
ΟἹ". 3063, πιθπιθΓ., βου] ρῖι5 ἀθοῖ πιο 56 ι]ο. 
(οἾ5]. 231, ΠΙΘΠΊΡΓ., ὉΠ ΘΟΙΠΊΟ 528οι1]0 50] ρ τ|5. 
Οοἶβ!. Οοάθχ 533, τηθπθν. δὲ Ἀπ ππ5. Ηΐ5 ἀποθιιβ τ] ΕἸ Πηῖ5 Οοα οἰ θ115 ἸἀΘ ΠΕ ἀθιὴ πι5] θυ ηηι15. 
γοβ5. (οάθχ ἃ υἱνὸ ἀοοιϑϑίπιο ἃ πέάγϑα ϑοοίίο ςο ]ἔτιβ., τη ΘΠ ὈΓ.. οἵ ΠΕ αἰ βϑὶ Πη115. 

Ἑάϊῆο ἵεπ. δὰ ψυδιη δου παπάδπι Δ ἢ] 1 σιιπὶ γθίθγοϑ σαδίποῦ ΠΠΟΤῚ : ΘΌ] 15 ̓π Γᾶ Ππημ] 26 νὰ - 

ΥἹδπΐο5 ᾿Ἰθο 0 Π65 ΓΘρου αι : 41π|48 ἀΠΠσ ΘΠ ο ποΐδυ Πη115. 

ῬΡγο (οπεοιϊιμἰϊοτιῖδτις πιοτιαςίϊοῖς. 

Βερ. Οοάοχ τϑ85ή, ΠΙΘΠΙΡΓ., 416 Δ νΟΟΑ Πιι5 ΡΥἸπηπι. Εχ {πῸ ξ αὶ Οοάοχ Βορίτϑ τθο8, 4 ΡτῸ 

ΒὈΡΘΙΙΟΥΡιι5. ΑΒΟθ οἶ5 ΡΥ πητι5 6ϑὲ., ΘΘΟ ἢ 15 511 ΡΓῸ ΠΟ ΠΑ 5Ε 615 (ΟΠ τ Π ΟΠΙθιι5. Ἐδάθμη οδιιϑα Β6- 

δἴι5 Οοάοχ 2588 (ογεἶτι5 δδὲ ΡΓῸ πη παϑιϊοὶβ (οπβε ΓαΠἸοπῖθιι5. Ραγιον θα. Οοάθχ 2895 “υδγίι5 οϑὶ 

ῬΓῸ ᾿ἰδάθπι (οπϑεϊεαεἰο πὶ 115 ΠΟ ΠΑ ϑ[1οΪ5. 

Ῥγο ἐἰϊδτὶς 46 Βαρίΐεπιο. 

Βορ. Οὐάδχ 1Ἂθ08, ΠΙΘΙΏὈ.. δὲ δημ! τπι5. 

Βερ. Οοάθχ 2588, πιθηθν. οἱ “ἀπε πι5. 
Βερ. (οάθχ 9895, πηθηηθν. οἱ ἀπε. 

ΤΟΥ, 1{ν 



σΑΤ ΑΙ Θαῦδ 

ΒΟΆΌΜ οὐ ΘΕΟΟΝΘΟ ΤΟΜῸ ΟΡΕΆΌΝ ΒΑΝΟΤῚ ΒΑΘ ΜΑΟΝῚ ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΌΒ. 

ΧΥΙΙ]. 

ΧΥΠΙΙ, 

ΧΙΧ. 

ΧΧ. 

ΧΧΙ. 

Χ ΧΗ, 

ΧΧΠΙ. 

ΧΧΙΝ: 

ΠΟΜΙΠ110 9Ὲ ΘΙΝΕΆΒΘΙ5. 

Πε 1) πηῖο. 
16 2ο)απιο. . 

πη {Ππ4, «Ζ1εεπάο εδερεῖ: 

1)6. σαι ανιιπ ΔΟΙΌΠΟ. 

1ηῃ ΠΕΡ Τα απ, οἴο. 

Τῃ {Ππ|4, 2) είγίαηι ἤοῦγθα τηθα., δ τπα͵ογα ΤΡΕ Ύ ΤΙ εἰν εἕ τὰς Ανανια. 
1πη Πινιῖ65. “μ- 

Τηῃ Ἐδμηθπ) οἱ οδἱσοϊαἴθηη. τι εμ ἢ ΠΡ ΑΕΚΩΝ 

Τπ 1Ππ4.,, Οτιοα Τ)θιι5. ΠΟῚ δὲ διοίου ΘΑ] τη. 

Αἄνοίϑιιϑ ἰγαίοϑ. 

θὲ Τηνιάϊἃ. Ρ 

Τπ ρυϊποῖρίαιπ ῬΡῸν ΘΥ ΒΙ ον]. 

Τῃ βαποίιμη ΒΑΡ 5Π]ὰ. 

Τῃ. ἘΜυϊοβοβ. 

Ὅς ΕἸά6. ΛΕ ΩΣ. 

Τη {Πι|4, 1 ὑγϊποίριο ὁγαὶ Ζ ὀγϑιιπι. 

1η Βανίααπι ΜΡ γ γΘη]. 

Τη Οονάϊι ΜαΡΊν ΓΘ μη. : 

Τὴ ϑαποῖοβϑ αιιαγασιηΐα ΜΑΓΥΓΕ5. 

1)6 Πιυιμμ]ταῖο. 

Οιιοά γϑθριι5 πηι Πα] Π15 ἀάῃ δολδθ ΠΟη 511, οἵ ΠΤ ΠΕ ΤΕΤΕ δχια ΤΗΣ ἴλοϊο, 

Δα δάοϊοθϑοθηῖθϑ,, ἐθ ἰθσοη 5 ΠΡ νῚ5. θα Π]Ππιπ. 

Ιη Μαμπιδηΐθη ΔΙΑ ΤΥ ΘΠ]. πλδεέοοις 

Οὐπίτα Βα 6 }}Π ]1|ὰπὸ5 δὲ Αὐϊπὶ δὲ ΑΠομαῸ5. 

ΛΑΒΘΟΕΤΙΟΑ. 

Ῥγϑνῖα Τηϑι {10 ἀϑοθιϊοα. : : 

ΘΘΡΠ)0. Ὁβοθιϊοιι5 (6 γϑπιιη τ αιτοηο ἘΤΤ 9 Εἴο. - . 

ΘΘΡΠ10. 6. ἀβοθῖϊοα ἀἸ50 1 0} 1πὰ., Φποπηοἰο πη Π ΟΠ τ} ΟΥ̓ ΠΡ Ορουνίθαϊ. 

Ῥγοωιηῖαη) 6 Ταάϊοῖο Πεὶ. 

ϑϑυπιο 46 ΕἸάδ. 

Τηάθχ ΜΟονλ] ἢ]. 

Τηϊτιηι ΜΙΟΡ Δ] τι. 

ΘΘΙΠΊΟ ἀϑορίϊοιια. 

Ραρ. α 

ΣΙ 

122 

130 

134 

128 

τὴτ 

149 

ιὃθ 

103 

173 

τ8ἢ 

1809 

1009 
202 

211 

213 

22 

250 

23η 

318 



σΑΤΑΓΟΟῦϑβ. 

ΒΘ Π1Ὸ ἀϑοθίϊοιιβ. ς .- 

Ρνοστηΐιπ ἴῃ Θρι]α5 εὐδίας ἘΠῚ 

Οαρίτα Βορυ]άγιπὶ [π5ῖ15. ἐΡδο ἈΓΈΤΩ, 

ΒΕρΌΪς ἔιβῖι5 ἰγδοίαϊθ, . . . - 
Οὐρία Ἀθρυϊανιιπὶ Ὀγου 5. ὑγδο Δ Α}Ὲ1Π1. 

Ῥγοαπηππι ἱπ ΒΘρια5 ὈΓΟΥΊΟΓΟΒ. 

Ἀκδριθ Ὀγονῖτ5. ἰγδοίαΐθ. 
Ῥαπϑ 'ἴπ ΜΟΠΔΟΠΟ5 ἀεἸπαιθηίθβ.. 

Ἐρ Ππηΐα π᾿ (Δ ποηΐοα5. 
(αρίτα (οπϑαςξαποπαμη. 

(πε Πατοπθ5. ΠΟ Π δ ϑ[1628. 

ἨοΠΉ]ὰ ἐδ ϑρίγίτι βαποῖο. : 

Ἠοπη Πα π᾿ δἰϊᾷαος βου ρίαν ἰοοοβ,., ᾿ἀσα 1η τς, 

ἩοιΝ Πα ἰπ ϑαποίαπι ΟΠ 51 ἘΩ δν 

ἨοπΠ1α ἀθ Ῥοπιτεπῖᾳ. 3 

ἨοιΠὮ δνογϑιιβ σα! απ πἰαῖο 5. 8. πε τες: 

ϑρυύιηο ἀ6 θεὸ ἀγΡι το. : ς : 

Ἡοιηἶα ἰπ Ππὰ, Δἴ6 ἀφαετγὶς ςοπιπιιπι ΣΟ ΘΕ ΙΙς ἐιιῖς., οἴα. 

Ἠοπη]Πα ΠῚ ἀδ Το] πῖο. . . - ᾿ς ἘΠῊΝ ἐδ, τος 

ΒΘΙΤΊΟ ἀϑοθίϊοιιβ, 46. γε ]σίοϑα ΘΧϑγο [ἈΠΟ Ὴ 5 ἸΠΟτ βῆσδεὶ 

ΤᾺΡῈΡ 1 46 Βαριίδπιο. 

ΤΑΡοΓ ΠΠ ἀθ Βαριίϑπιο. ν 

Ταῖαγσία 5, ΒΑ51Πι ΣΕ Ν 
1 ταγρῖα 5. ΒΑ51Π11 Οοριίοα. 1 Δ1π6. τ 

Ττγαοΐαίιιβ ἀθ σοπβοϊαιϊοπθ ἵπ δάγογϑίβ. 1, {1ΠῸ. 

6 Ταυάδ 50] 1γ12 γί. [ὔπθΘ.. . . - - - 

Αἀπηοηϊτῖο δὰ Π]ϊτπὶ ϑ5ρ γι 8]6 πη. Τιδτ]η6. 

ἨΟΜΙΠΠ1Α͂Σ 5. ΒΑΒΙΠῚῚ 

μας ἱγατιδίεε πε βῇπιις ε Οτοο ἐπὶ Γιαίίπιιπι. 

Τὴ Ῥϑαϊπλτη 1. 
αταοα οχϑίδι. ἴ. 1. ρὰβ. . . 990 

Τὰ {Ππιὰ, «Ζεέοπε εἰϑὶ τι (ογί6 [αἰ ἵπ σογδ πο σόσπιο οὐοιἶίτι5 ἐπιϊφιιίίας. 
ἘΠῚ: γῆσο ς - τθ 

Τη {Ππιὼ Τκιο86, (ἐμ δάαπι αἰνιτῖ5 Κγπεοίιι5 ἽΝ 456} αἰ, εἴο. . . . - 

ἘΠ βάσο, οὐ - 43 

6 Ιην]άϊαὰ. νου κότος 

ἘΠΕ Ραρτο οΙ 

Τη Ῥυϊποϊρίθπη. Ῥγον θυ ΒΊΟΥ πὶ ΘΟΙΟΠΠΟΠΪ5. ΠΥ ὙΠ ΠΟ ΟΣ αν 

ἘΠ μὰ. “ις 97 

Ὅε ΕἸάδ. Ἐς τι νον, 

ΕἾ ρᾶρ 135 

Αἀ νἱγρίηδπι Ἰαρθ8η1. οι το τ 
ΕἸΠΕ τ τὸὖῦ 

3.3 

325 

338 

535.5 

ὅ01 

413 

ἀτή 

526 

530 

531 

5323 

589 

587 

δ95 

θο3 

θο9 

613 

θ17 

θχι 

θ.3 

θω4 

65. 

θ6γά 
088 

697 
70ήΎ 
ποθ 2 



2, 5: 

ἐδ. ργορΠποηοιην. ῬΟΡΡῸ [Ὀδιιι «πιο 05 ἀἴ65 ἃπ- 

το ρα, «πιὰν ἰδ. τ]ὰ νΟΟΔ 1115... δὲ τιον 15 ἰΠϑίνιι- 

ΠΙΟΠτΟ ΠλΠ5100. 55} 1 Π Δ η τ1π|58 ᾿π Ἰοα πὶ ΠΟ] 15 50}}-- 
Ῥίιιοο γϑοϊταῖδο, ΝᾺ ΠῚ χ ἔβαϊα αἸ ἀἸοἰ πλι5 76} 110 - 
ὙἼΠΠῚ ΟΊ ΔΓΙΔΠῚ ἡ. 4 τις Τα ἀαϊοιιπη 7ε απὰ Π 6] πηοάτι 
ἀνουϑαΐαι5. 651. 1ἴὰ γθυπ πη. [Ο] ππἰτιπ] ΠΟ]]5. σΟηῚ- 
᾿ποηϑίραν τ, Δ ἠδ) νοεῖς αὐ {6 ς αὐ ἐοπίοπίϊοτιο5, 

56 εἰϊδεοῖνο οηυπθ υἱσιοιίμηι ἱπιϊψιαιὶς. Ἐὺπ1)ο- 

εὐΐπιιϑ: ο {ὁ Ποτὶ (γί 5, 5ο ἰάνα Γαοίθηι ἐπαηι, 

δἰ πη 56 σαριε {πππιπι. 816 ᾿σὶῖτιι" ἃ ΠῚ 1115. ΔΙ ΊΘΟΙΙ 51- 

Π}115.. Πα ΘΙ Δ πηΟα τ1Π} 511 Π}115 Θθ οι, ἃς 4165 ἴη- 

5ἴδηίοϑ παι τι 1181} Ευ 151] 5 56] ΠΠ]Δ Ὁ] ἃ ΠΙΠ10 οχ- 
ΟἹ ΡΙαΠλι15... δίοι! ἄθοθι βαποίος, Νόηο ἀε]δοία: 
"ΘΠ 115. ΘΟΙ ΟΠ. 1, ΘΟ ΠΟΘ Π5 {ΟΡ Ἰδδι 1 ΠῚ δία- 

ταΐε. ΝΟΪ {ὐἰ5:15. Θ556. ἀτιπὶ οἰ 115. ΑΙΡϑιἴτΠ} 

(ΠΡ πο ἰδίαν] ἀ6 ϑαπίταῖο ἈΠ] ΠΊ86.. ἴπὼ 46 οοἢ]- 

Δλ11 {8 15. ΟἿ 15 ἀο]θν., ἃ ν᾽ ἀν} [865 {π|1 θ] 15. ν]-- 
᾿τια Πλλ15. ν ΟΠ [41] ΘΗ Τ5.. {πὰ πὶ Οὐ" ᾶΡ ἸΠΘΠΠ5. 

ΝᾺ π᾿ ΟΠ 5 5. 1{π|’ ϑατθία 5. ἀο]θοῖα πο ; 5ο 

Το] τι ᾿π ἈΠ] Δ ΠῚ σιν ΘΠ: Ἰπογιιην. 515. ΒΠΠΔὶ 

ἀπίηιον 4061 ΠῚ ἃ τη Ἰο0 ἀ αι 65. ΟΠ Δ ΠῚ ΔΟΙΠΠῚ 
οἴοακ ἀροϊοπάο. ροϑοσαίο. Οἰθι δ πιο ί ι"} ΘΠ Ϊ ΠῚ 

ν ΟΡ Ώ]65.. {|| 1Π ΡῈ ΘΙΟΣΙΙΠῚ 1Π θϑ 115. θυ! Παηΐ, 
ΟΠ αν οσ. (αΠ}υι84 1 ν ΘΠ ΘΠ ου ΔΟΥ 15. οἱ 

ἈΠ] .15. ΘΧΟΙ Ια, ἢ ᾿ΘΟΟΔ ΠῚ 7 1ῃ ᾿πε1η}15 56- 

ΘΟ551|0115 1Π] 18] 185, 6] 6. Θπθοαίηιθ, βίπη] Γητι6 

1Π ΔΗ ΠῚ] ΔΠῚ 5 ΠΡΟ ΘΠΟΥΪΓ, 76} πἰτιπι., πο α 5 Π]ΠἸοοὶ 
γ 66 511 πος ΠΟΙΊΪΠ6 αἰ σπιιηι. 

2. ἔτι56 σαρκί {μπιπι., οἱ ἰανα Καοίοθηι. Δ νὰν - 

δ᾽ ον ῖα τ6 νοσαὶ Βουρίινα. Οὐ ἀποίιβ οϑὲ, ἱπππ-π 

ΧΙ τ 4] Πα π|5 [Ὰ1}, ἀθ τ. ΤΡ Π5 [οι ρυθοοΘριι πη 

Δ] Ἰπ ον ηὰ ΠΊΘΠ.} ἃ. ΑΒ]λ6 ΔΗ δ 1. ἃ ῬΟΟΟΔ 5. 
{π56 σα ΡῈ ἀπο ΠΟ 58 Ποῖο. τ ΘΟ ΒΟΥ ται πὰ- 
δὰϑ οἵχπὶ ΟΠ νΊϑιο, βίοι ἀοοθ το. ἃ 16] τι. 
ΝΟΙῚ ΟΡδοι αν [ΔΟΙΟῚ [πὰ πὰ ΠΟΥ Ὁ ΠΥ ΡΟΟΥ Γἀ αΠη. 

ΟΡ βοινγαῖαν ἴλο 65. οἴ1Π} 1ΠΊΘΙΠτι5 ἀἰΓδοῖτια ΘΧ ο ΠΟ 

ἀιοάαπν Πα τι σ᾽ λα]. ΟἸ λει ὈΥα ται", πη πλοῖο 
ν Πα νο]ο οὐδ πιο οὐπίδοίιιβ. ΠΥΡΟΟΥ τὰ οϑὲ ατιὶ 
ἴῃ {ΠΡ {1Ὸ ᾿ΘΙΒΟΠΔΠῚ 51151ΠῸ} ἃΠ16 ΠᾺ ΠῚ; 5506 Ποεὶ, 

ΟἿΤΠῚ 511 ΒΘ ΤΙ5 : ΔΠ ΥΘΘΊΒ.. ΟἸΠῚ 511 θυ ναῖιϑ, 11-- 
ἄδιη ἴῃ πὰς να νο]αι ἰπ Οὐ οϑῖγα «πα άαπη ἀρσιιηῖ 
Ιου αι νηὶ ἐΠπϑαιἰσαιη . Αἰ ἴῃ οογάθ βουθη- 

ς Νρίονοβ ΔΗ ψιοι ΠΡτὶ προσάγουσαν τῶν, πι4]6. 

ἃ Βορ. βοουπάιι5 τὴν δὲ ἀληθῆ. ΜΙοχ ΟΟ]}». ρυίπιις 

λύετε πάντα. 

»ΠΠά, 

Ἐν βπηιιϑ, 

ἐπὶ βρωμάτων ὑπ αλλαγῇ » βἷὶς νοχϊογαὶ 

οὖ οἶνος διιδιναοίος : αὶ, αὐ Οηποβ νὶ- 

ἀομῖ, νονίονο ἀοθιογαΐ, οὗ οἶνος οοπιπιμίαίος. 
ὍΝ ἘΠ ΣΕ ἡ ΣΑΣ ΕΣ “πεῖς ͵ ὉΉας νορα, ὁ ἀλειψάμενος ἐχρίσατο" ὁ νιψάμενος 

ἀπεπλύνατο, 5ῖ5 Τητοτργοίαϊιβ οδί ΕἸ βηλιι5, Οιώ αἰΐϊος 

«ϑ ναι, τὐποῖτις 65; σιὶ ἰαναναί, αίπιιιις 65: {{|- 

ΒΑΘ ΟΑΟΒΆΑ ΒΕ 

Β ἀλλὰ λυπεῖσθαι ἐπὶ βρωμάτων 

ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΟΠΙΕΡ, 

προφητιχόν. Ἢμῖν δὲ πάσης σάλπιγγος μεγαλοφω- 

νότερον, καὶ παντὸς ὀργάνου μουσικοῦ εὐσημότε- 

ρον, τὴν “ προάγουσαν τῶν ἡμερῶν ἑορτὴν ὑποση- 

μαΐνει τὰ ἀναγνώσματα. ᾿Εγνωρίσαμεν γὰρ τῶν 
νηστειῶν τὴν χάριν ἐκ τοῦ Ἣ αΐου, τὸν μὲν Ἴου- 

δαϊχὸν τῆς νηστείας τρόπον παρωσαμένου, τὴν δὲ 

ἃ ἀληθινὴν νηστείαν ἡμῖν παραδείξαντος. Νὴ εἰς 

χρίσεις χαὶ μάχας νηστεύετε, ἀλλὰ λύε πάντα σύν- 

δεσμον ἀδικίας. Καὶ ὃ Κύριος" Μὴ γίνεσθε σχυθρω- 

ποὶ, ἀλλὰ νίψαι σου τὸ πρόσωπον, χαὶ ἀλενψαί σου 

τὴν κεφαλήν. Διατεθῶμεν τοίνυν, ὡς ἐδιδάχθημεν, 

μὴ κατασχυθρωπάζοντες ἐπὶ ταῖς προσιούσαις ἧμέ 

ραις, ἀλλὰ φαιδρῶς πρὸς αὐτὰς, ὡς πρέπει ἁγίοις, 

διατιθέμενοι. 
5ῶὼν 

Οὐδεὶς ἀθυμῶν στεφανοῦται " οὐδεὶς 
ἢ , Ἢ ἢ ; 

σου ναοῦ τρόπαιον ἵστησι. Νὰ στο βυπεϑῆς θε- 

ρἀπενόμενος. Ἄτοπον μὴ χαίρειν ἐπὶ ὑγείᾳ ψυχῆς, 

Ὁ ὑπαλλαγῇ » καὶ 
; , ἢ εὐ αν 

πλείονα χάριν φαίνεσθαι διδόντας ἥδονῇ γαστρὸς, 
δ Ν ΄ ι 

ἢ ἐπιμελεία . ψυχῆς. Κόρος δὲν γὰρ εἰς γαστέρα τὴν 

χάριν ἵστησ! νησ στεία δὲ ὯΖ πρὸς ψυχὴν ἀναδιόαζει 

τὸ χέρδος. Εὐθύμησον ὅτι σοι δέδοται παρὰ τοῦ 

ἰατροῦ φάρμαχον ἁμαρτίας ἀναιρετιχόν. Ὥσπερ 

γὰρ οἵ ἐν τοῖς ἐγκάτοις τῶν παίδων ἈΞ δ ὕμ3 

σχώληκες φαρμάκοις τισὶ δριμυτάτοις ἐ ἐξαφανίζον- 

ται, οὕτως ἁμαρτίαν, ὑποιχκουροῦσαν τῷ βάθει, ἐ ἐν- 

αποχτείνει τῇ ψυχῇ ἐπεισελθοῦσα νηστεία, ἦγε ὡς 

ἀληθῶς τῆς προσηγορίας ταύτης ἀξία. 

Ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν, καὶ νίψαι τὸ πρόσω- 
- ᾿ὔ 

πον. ᾿Ἐπὶ μυστήριά σε χαλεῖ ὃ λόγος. Ὃ “ ἀλειψά- 
Η , , - , ΣΝ ΠΡ τ 

μένος ἐχρίσατο " ὃ νυψάμενος ἀπεπλύνατο. ᾿[πὶ τὰ 

ἔνδον λάμθανε τῶν μελῶν τὴν “ νομοθεσίαν. Ἀπό- 
Ὶ Ν 

πλυνε τὴν ψυχὴν ἁμαρτημάτων. Χρῖσαι τὴν χε- 
᾿ Ἂς πα τ 

φαλὴν χρίσματι ἁγίῳ, ἵνα μέτοχος γένη Χριστοῦ, 

χαὶ οὕτω πρόσελθε τῇ νηστείᾳ. Μὴ ἀφανίσῃς τὸ 

πρόσωπόν σου ὥσπερ οἱ ὑποχριταί. ᾿Ἀφανίζεται 
ἐς ε" “ΦΝ Ἀν 5 ᾿ 7 

πρόσωπον, ὅταν ἣ ἔνδον διάθεσις ἐπιπλάστῳ σχή-- 

ματι τῷ ἔξωθεν ἐπισχοτῆται, ὥσπερ ὑπὸ παρα- 

πετάσματι τῷ ψεύδει χκαλυπτομένη. Ὑ ποχριτής 

ἐστιν ὃ ἐν θεάτρῳ ἀλλότριον πρόσωπον ὑπελθών ᾿" 
ὉὋἝ συ μι Ἀ Ν ΨΝ , Ν᾿ ΘΔ 

δοῦλος ὧν, πολλάχις τὸ τοῦ δεσπότου, χαὶ ἰδιώτης, 

τὸ τοῦ βασιλέως. Οὕτω καὶ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, 

Ῥὰ5 ὃχ ὑουθὶθ {δ ἃρία βεπίοητια ἸΔἀοηθαηιιο οἤϊοὶ 

Ῥοϑϑῖτ, πο υἱάδθο, {τὰ Ἰρτειν ἸπΓουργοίαγο : Ομεὲ εἰνι-- 

οἰτι5 δδὶ, ἱπαιιαῖξ: αὶ αὐνίατιις {μ|ϊ, αδὶωϊι. ος οει : 

Ομιυϊβιαβ, {1 ἀποῖτι5 οδῖ, ππρὶ σαρπΐ ποβίχσιιπι γ λα : 

Ομιυϊδίαβ, φαὶ ἀΒ] ἴα ο5ὲ πὶ Βαρεϊβπιαῖο, ασίοπι πὸ- 

βἔγαπι ΡΠ αἱ }ιι5510. ΓΥ 14. Αἀάοπάα,] 

ἃ Απεφιΐ ἄπο Ἰρνὶ τῶν μελῶν τὴν ὀνομασίαν, υδ- 

ἔζη ἀοοὶρίας εἶς ἐπιενπὶς ἀρρεἰαιίοπεπι πεθ πὶ Ογ τιν, 
ΑἸΙῚ φαατιον Ν55. οἵ ΘΠ μελῶν τὴν νομοθεσίαν. 



ΡΕ ΌΝΙῸ. ΠΟΜΙΠ].. 

ὥσπερ ἐπὶ ὀρχήστρας, τῆς ἑαυτῶν ζωῆς, οἱ πολ- 

λοὶ θεατρίζουσιν, ἄλλα μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ φέοον- 
τ ἢ Η ; 

τες, ἄλλα δὲ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῖς ἀνθρώ- 
, ᾿ ...) π ᾿ , 

ποις δειχνύντες. Μὴ ἀφάνιζε οὖν τὸ πρόσωπον. 

Οἷος εἰ, τοιοῦτος φαίνου " μὴ “ 

σεαυτὸν πρὸς τὸ σχυθρωπὸν;, τὴν ἐχ τοῦ δοχεῖν 
3, ἶ 5. Ὁ, γὰ νΝ ᾿" 5 , ἐγχρατὴς εἶναι δόξαν θηρώμενος. Οὔτε γὰρ εὐποιίας 

κατασχηματίζου 

σαλπιζομένης ὄφελος, καὶ νηστείας δημοσιευομέ- 
Δ 32 Ν, ν ν 3 ἈΝ - ᾿ 

νῆς χέρδος οὐδέν. 'Γὰ γὰρ ἐπιδειχτικῶς γινόμενα 
οὐ πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα τὸν καρπὸν ἐχτεί- 

2 5 Ν “ » Α » , 

νει, ἀλλ᾽ εἰς τὸν τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον καταστρέ- 

φει. Πρόσδραμε τοίνυν φαιδρῶς τῇ δωρεᾷ τῆς 
9, - ΠΩΣ ,ὕ Σ» , 

νηστείας. ᾿Αρχαῖον δῶρον ἣ νηστεία “ οὐ παλαιού- 

μενον χαὶ γηράσχον, ἀλλ᾽ ἀνανεούμενον ἀεὶ, καὶ εἰς 
ἀχμὴν ἐπανθοῦν. 

Οἴει με τὴν ἀρχαιογονίαν αὐτῆς ἀπὸ τοῦ νόμου 
τίθεσθαι ; Καὶ νόμου πρεσδυτέρα νηστεία. ᾿Κὰν 
μιχρὸν ἀναμείνης; εὑρήσεις τοῦ λόγου τὴν ἀλήθειαν. 

ω “-- Α 

Μὴ οἴου τὴν ἡμέραν τοῦ ἱλασμοῦ, τὴν διατεταγμέ- 

νην τῷ Ἰσραὴλ τῷ ἑδδόμῳ μηνὶ, τῇ δεκάτη ἡμέρᾳ 
»ἭἜ» 

τοῦ μηνὸς, ταύτην εἶναι τῆς νηστείας τὴν ἀρχήν. 

Δεῦρο δὴ διὰ τῆς ἱστορίας βαδίζων, ἀνερεύνησον 

τὴν ἀρχαιογονίαν αὐτῆς. Οὐ γὰρ νεώτερον τὸ ἐφεύ- 
ρεμα " πατέρων ἐστὶ τὸ χειμήλιον. Πᾶν τὸ ἀρχαιό- 

.. Ἃ 535. ,ὔ Ἁ ἣ 

τήτι διαφέρον, αἰδέσιμον. Δυσωπήθητι τὴν πολιὰν 

τῆς νηστείας. Συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότη- 
Ἃ ΓΑ ΔΕ “- ΠΥ 3 ἢ ΓᾺΔ 

τος " νηστεία “ ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη. Τὴν 

πρώτην ἐντολὴν ἔλαδεν ᾿Αδάμ." ᾿Απὸ τοῦ ξύλου τοῦ 
ἄξιον Η͂ " Η" "π ἘΣ; ΗΣ ΓΥ͂ 

γινώσχειν καλὸν χαὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε. Τὸ δὲ, 
Οὐ φάγεσθε, νηστείας ἐστὶ καὶ ἐγκρατείας νομοθε- ὑπὶ εν 
σία. Εἰ ἐνήστευσεν ἀπὸ τοῦ ξύλου ἡ Εὔα, οὖχ ἂν 

, - ΒΝ 35. 7 - , οὐ βῇς , ταύτης νῦν " ἐδεόμεθα τῆς νηστείας. Οὐ γὰρ χρείαν 
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. 

᾿Εχαχώθημεν διὰ τῆς ἁμαρτίας  ἰαθῶμεν διὰ τῆς 

μετανοίας" μετάνοια δὲ χωρὶς νηστείας ἀργή. ᾿ἔπι- 
κατάρατος ἣ γῇ, ἀκάνθας χαὶ τριδόλους ἀνατελεῖ 

, ες “.,ἢ. ἢ ἐς Σ᾿ σοι. Στυγνάζειν “ προσετάχθης, μὴ γὰρ τρυφᾶν. 
, , Ὁ - 5 

Διὰ νηστείας ἀπολόγησαι τῷ Θεῷ. ᾿Αλλὰ χαὶ ἣ 
ΕῚ δ ̓ } ὃ Ἧ -ν 3 ΓΚ ΕΣ ᾿ ἐν παραδείσῳ διαγωγὴ », νηστείας ἐστὶν εἰκὼν, οὐ 

, Ψ' - π Ζ' ς μΥ Ἄ ἢ τ μόνον καθότι τοῖς ἀγγέλοις ὁμοδίαιτος ὧν ὃ ἄνθρω- 
πος, διὰ τῆς ὀλιγαρχίας τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμοίωσιν 

κατώρθου, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὅσα ὕστερον ἡ ἐπίνοια “τῶν 
ἀνθρώπων ἐξεῦρεν, οὔπω τοῖς ἐν τῷ παραδείσῳ 

διαιτωμένοις ἐπενενόητο - οὔπω οἰνοποσίαι, οὕπω 

“ ΟἸΐπα, αὐ ποῖαὶ Τλοδοιιβ, ἴθ ΟἸῖν, ργὸ κατασχη- 
ματίζων Ἰερεβαξιν κατασχηματίζου : «ιάπι 1 δο ΟΠ ὁ πὶ 
ΠΟΥ Ῥγφ ]ἤπηιιβ. Πα οπίπι Ἰορὶ ἄθθογθ, δἱ πῖμι] 
αἸτ, ᾿ρθα οογέθ γα ϊομὶβ 56 γ165 οβίο μα. 

5. Αὐρυβίϊπιιθ, οπὶ Ροοοαίιαμι. οὐ ρίπαϊο ργόΡαγο 
ψΟ]]οῖ, απο ΒΑ51111 Ἰοσι ργοία τι ΠΡ. 1 οοπίτα {α], 
οαρ. ὅ, πιιηι, 18. 

ῷ 
Ι. .“ 

165... ἃ] τπ6 ἢ 5ρθοῖθ ΠΟμλ ΠΙθῖι5 οϑιθηκίθη θϑ, 1Πὰ- 
4118 Π6 ΟΠ βθιιγ65 [Δ οθη}. Οτι8}15 65, [4}15 ἀρ|ρᾶν δ, 

Ὧ6 [ΘΙ 511} [ΓΔ Π5 στ 65 ἴηι Πα ττιΠ} {γἰϑίθ} ἃ ἴ6- 

{γ]οῖιηι 7 ἢἰπο ἰδιιθ ἃς σ᾽] ου ἴλη ἁϊιοιραπ5, αοά 

νἰάθανθ ΘΟΠΕΪΠΘῊ5.5γ ἃ ΘΠ ΟΥΔΠη5. ΝΘήτι6. ΘΠΪΠῚ 

ῬΟΠῚ ΟΡΘΙ 5.5, οΐ {π|0ὰ ῬυθθοῖΠΙτ,, {1118 Θδὲ 11, 

ΠΘΩι16 ἔγιιοῖτιθ α]}π|8. 16} πὶ}, φαο δ ρα] Ομ 
θε οβίθη!α]πΘ ἢ]. (ϊ88. ΘηΪ ἢ} Οβἰ ΠΑ ]ΟἢΪ5. σατιϑὲ 

ἤπῶι., θὰ ΠΟ πη Ρογεϊσιιης [πο ιιπ ἴῃ 526-- 

Οα]ππ} ὙΘΏ ΓΜ ΊΙΠῚ , γαιτιπ ἢ ΠΟΙ πιιη1 ἰαιϊιθηὶ 

ΘΟΙΠΠΙΘ Πα ἰδ ]Οπθηηητι6. ἠδϑίπιιηΐ. Ῥγοὶπη Ι]αν ΐον 
ΔΟΟΙ 6 δα 76} 11Π11 ἀοπιιτη. Ὑ δἔτ5 ἀοητιμ 6ϑὲ 76]- 
ΠΙΔΠ.. πο πη γοίθγαϑοὶξ.,, Πθο ϑθποβοῖῖ, 864 

ΠΒ64Ὲ6 ΓΘ ΠΟΥ [11], 5664] ρεγρϑίμο υἱβον ρα θΘβοῖι. 

ὅ. Ῥιυιαϑηθ π6 16} 1 η11} ἀπ αἰ Γἀῖθ πὶ ἃ ἰθρὶβ 
ἰμἰτ10. ϑρριίανο ἢ ΕΠ ΔπῚ ̓ ρθὰ ἰθρθ ἀπε 115 εϑὲ 
7ογαπίιιπι. ῬΑΌ ΙΒ ΟῚ 5ἱ πη 56" .5, ΘΟ ΠῚ ΡΘΡΪ65 νΘΓΙΙΠῚ 

6586 4ποά αἰχὶ. να δ δι! π|65 αἴθ ργορ τα Π|0 - 
ὨΪ5.5, 411 ἀ6ϑ᾽β Πα[15 [5 ΓΔ 6115 Ἔλα ξ ΠΊΘΠ56 5ΘΡΕΠΙΟ, 

ἀθοίηιο (ἴθ ῃηΘη515., [1556 16} 1101} ῬΥΙ ΠΟΙ οἵ τι τ. 

Α465. δτιο. Δ ΡῈΡ Πἰδέονϊαι ἀἰδου 65. νοϑίσα 
76) απ1} ἀπεϊφαϊαΐθηι. ἸΝϑήτιθ ΘμΪ ΠῚ) ΘΟ η5. αν ης 

{πὶ Θ5ῖ, 561 ρυθιϊοβιιβ {ΠἸ6ϑ ΔΈ Γιι5. ἃ τη} Οὐ τι5 γὸ- 

ῬΟΒΙΠπι5 0 ἐν ά ἴτπ|5. ΟὉΙ 4] νϑευβίαιθ ᾿ΡΌ 6111, 

1άθῃν νθηθυ Ὀ1}6 εϑί. ΒΘ νουθνῸ 6]: σαπ ἴθηι. 
Ταϊη νϑίη5 δϑ, τὰ 51πι} οὶ ΠοΟΙΪη6. ΘΟΠ 0 

ΘΟΘΡΟΥΪΕ : ἴῃ ΡαΡ 80. ργἘθβου ριπ1η} 65[. ῬΥΙΠΉΙῚ 

1Π||4 ρνδθοθρίιπι ἀροθρὶς Αἀδμηιθ : 126 ἰἰθπὸ 
δοίθηίθ θοτιὶ οἱ πιαϊΐ ποτὶ σοι οαεἰὶς. 1Ππ|4 διι-- 

16η], Δοπ οοπιθάθιϊς, 16). 111} δὲ Δ ΘΠ Π166. ἰῈχ 

εϑῖ. 51 ἃ Π|δηο 76} 1πά556: ἔνα, ποηπδήιιδηι ΠΟο 

ΠαΠΟ 76 ιηῖο Ορυι5 Πα ΡΘηλι5. δίθψιο ὁπίπι ορῖι5 
ἐδὶ υαἰοπίϊνιις πιεάϊοο, «θὰ πιαῖθ πμαϑοηιίϑιις. 

ΕἸ Πλ115. ΡΘῚ ῬΘΟΟΔΙιΙη 25] ; ΒΔ ΠΘΏ,Ι Ρ 61 ΡΟ ηΪ- 

το πΕ18Π} : ῬΟΘΠ ΘΗ 118 ἀιιθ} 51Π6 76} 1 π|0 ἰδ 5 δϑὲ 
οἱ ᾿ηΠπρσιίονα, 7 αϊοαϊοία ἰθρτα., σρίγιας οἱ ἰγῖδτι- 

ἴος φογηιϊπανῖι εἰδὶ. ΤῊ τυ᾿βι1 εἶα νΊν ΡῈ [πι58115 65. 

ΠΟ ἱπάι]σθνθ ἀ6]10115. Ῥθὺ 76] αηΐτι πη δ ϑίδοι ο 
Π)6ο. Οαΐπῃ οἱ ἰρϑἃ ἴῃ ρᾶγδάϊβο ν]ΐα, 76} 11] δἰ μητι-- 
Ἰδονιιπ δϑῖ, ποη Ο 1ά πιοάο, 4ιιοά ΠΟμΊΟ οοπ]-- 

ΠῚ ΟἿ ΔΏΘ6]15 νΊν ΘΠ] γϑιοηθ τΐ6Π5., ρ515 

ΘΠ οΙ θα ἴα" 51}}}}15.7 ἀροῖΘ ῥδιιοὶδ ΘΟ η ΘΠ : νος 

ΨᾺΠΠῚ ΘΕ] ΠΏ 9 40 « «ιιδρ οι ΠῚ 116 ροϑὲ ΟΠ  Πτ1Π 6οΟ- 

ΡΊΩ ἄποθιι5 (ΟἹ ΟΡ πἰ5 ῥτὸ ἐδεόμεθα Ἰορίτατν ἐδεή- 
θημεν. 

ς {πιι5 Οοάοχ Βεριιβ στυγνάζειν ἐπετάχθης. ΑἸτιις 
1{᾿Ί|οτὰ Ἀορῖιδβ ἐτάχθης. 

ἃ Ἄδρ, βϑοιπάιιβ τοῖς ἀγθρώποις. 6. ᾿ξ πρε]ῖο ροσὲ 
οαπὶ διαιτωμένοις ἐπενενόγτο. ΓὐἸΡΡῚ νοίογος ἐπινενόητο. 

ὕεη. 2 

δήαιελι. 

12. 

Θεη.3 

ἔν, Ἵ 

9: 



Ί 5. ΒΆΒΙΓΗΙ 

διτατ 0 σΟΠ πο ηἴὰ 651, δὰ ποπάτιηι ἰθροπηθιι5 ἴῃ 
ῬανἾ50 Θχοορίίαία οραη, ΠΟΠ ΠῚ νηΐ ρΟΙΔΠ0, 
ποπάιτιπι ρϑοιά τη πἸΔοΙΆΠ 0... ΠῚ Πα ἀδροιιη1-- 

4π|ὸ ΡΟ] θὰ ΠΕ Π]Θ ἢ 6 ΠῚ ΠΠΠΠἸ Δ ΠΔ1}. 

ἡ. ΘΟ] ΠῚ ΠΟΙ 76} πᾶν ἴΠγ115, ΟΧ ΒΕ] Πη115.6 Ρᾶ- 
ΛΠ 150 

τ. Ἀπ ΠῚ ν 65, ΦΖομηοο Τιαχαγιι5. Ρ0} 6}11- 

Ἡ ἢ} ἱ ΠΣ Ό55115 65 ΡΥ Δα δῖιη ἢ ΝΟΪῚ ᾿Π}1 01 Ἐν δ 

10 ΟΠ ΘΠ τ] Δ, ΠΟΪῚ ΔἸ 5115. 5Θ ΡΘΗ ΤΟΙ 1Π ΘΟΠΒ] - 

Ἰπι πη} Δ] } 6.6, δα] τι Δ] σὰν Π 61 ΠΟ] 1π|5. οἷι-- 

γαη τὴ ΡΓΟΡΟΠΘΠΙΘΠ]. ΝΟ ΘαΙ56}15 ΘΟΥ ΡΟ 5 ἰη- 
{απ} γα! θεά  πθη}, ἃ ἀ6 ἢ] Πτα θην. Θά τι6 ΘΗ] ΠῚ 
11εἰ 1515 ΘΧΟΠ5Ά ΠΟ Π 65 ὈΥΌ ΓΟ 5 : 56 βοίθητὶ ἐἰο]5. 

Λρο, αἀἴο πὶ, 76} ππᾶγο ΠῸῚ ΡΟΙ65.5 οἵ ροῖοβ οοπ- 

Ππῖιο ΘΧΡΙΘΡῚ οἰ ]5.. ΡΟΙΘ5. ΘΟ θυ 6 ΘΟΡΡιι5. ΡΟ - 

(616 ϑϑολνι ἢ ΑὙ ΧΕΙ 1ΠΠΡΠ15.7 ΠΟῚ ΘΙ θονιι πη νὰ- 

ΥἹ δ αἴθ, 5664 ᾿πθ Δ η} οἱ ἃ 5 ΠΟ Π απ ἃ ΠΙΘο5 

5016 "6 Ῥ Ό ΒΟ Ι δοῖο. Οἱ Ππ Ἰρίται", ὉΠ οι} δία 

ῬΟΒ515.. 1ΠΠ4 ἴθ ΠΟΠ ΡΌ556 ΟΔΠ56 015} ΕΠ ΠῚ 1 ΠῚ γ ΘΠ] 

[Ο]Π15. 65 τη] νοι {Π Π5Π. ΓΟ γ6. ΠΟΟΙΟΗΙ, ἃΠ 

σορία, ΟἸθοΥ τ ΠῚ ΘΑ ΑΓΠΠΠ. 766 6 ὃ 110. Π6 [66 1Ὸ 

(αϊάθηι., 564 συ θγῸ ἢπιο δὲ πτιο νϑυτὶ, ἀἰοΠ]βοθη- 

ἴδ ἂς δι ἀθηΐθιη ἡ ΝΊϑὶ [οὐῖθ ἀἸοιαντι5. 65 ΠΠπ|Ὸ, 

Το] απθηλτι5 Ἰστταν, πα δ] 1Ππ|η} γονονία- 

πο παι] ον} [ΔΟἸ]ΠΠτ|5. ΒΟΡνΠΙ Πᾶν ΠῚ ΘΑΓΟΙΠῚ5 
ΟΠ ΒΓΔ ΠῚ) 4118 ΠῚ ΘᾺ ΠῚ ({π|80 ΘΧΡΘΟ ΠΟΥ ὁϑὲ δο ἰνίον. 
ΝΠ). ΟΠΟΙ 5. ΠΙΔσΉ ]Ἰη6 σραν ΓΔ ΠῚ} 5. ΠΠΠΔΤΩν 5 
δχίβαιιϑ Ποῖ 5. δου Π5 θην σΙ : ΟΠ, ΟἿ] 115 
Θ.γΟἾΠα ΠΟ ον αἴα ϑϑί ἃ6 τη ἴσα, προ (Δ ο1]}6 ἤιι- 

Οἴτι5 5 ]ρθ γα) 60 404] Θὰ πὴ [15 ἤθυὶ ΔΙ ΠΟΘ ἴηι- 
Ῥϑάϊαι π1}}}}. Ἐπηάθηη. αὐ πηοάτιπι δὲ ΠΟμΪ ΠΙ1ΠῚ 

ΘΟΥΡΟΡὰ, ἀϑϑι πὰ Θχρ]θιοπο ἀοοναναία [Δ 0116 ἃ 
ΠΟΥ ]}]5. ἀπο τι Π 1" Σ Πτ|80 νΟΥῸ [Δ 0}}} Ἰονίαιιο 
απ τι ΠΟ ΠΪὰ., ΠῸΠ πηοο “πο ΘΧχ ΠΠΟΡῸ 

ΤΠ] ΠΊ]ΠΘ. ΤΠ] 115 Ψ 6]: ΘΡΌΘΘΙ]85. ἀϑϑα! τα ΘΠ ι-- 

5 ΠΤ, ὙΘΡΊΠῚ Θ Δ} Ρ ΘΘΘΘΠ [611 78} ΘΡ Ύ] ΓΠ {1 Π 6 ΠῚ 

ν ΘΠ {πη ] ΠΘ ἢ} αιιθηλ πὶ Θχουϊθηΐθηι ἀἰϑοιταη}. 
ψΙἀοΠ θοῦ Ταχ τα [πὰ 56} 6 ΠΕ] 1} [Δ ΠΟΥ] 5115 ΘΡῚῚ 
αὐ Θβοθυθ {π|Ὰ 1 ΟΕ ΘΓ ; Θὲ ΟΙἸΟΒ11ΠῚ 6556 {Δ ΠῚ 
Τυιο ταν} : Θ᾽ {6 πὶ. 7116 ὰ5. ΘΟΠΘ ΙΙΘ ΕΓ 15. 6556 1Π- 
Πν105. (610 115 ΘΧ ρ] θυ, ιια πὶ ρᾶγοο [πα ιι6 ταὶ 
νἴσῖι. Ναηι ν]5 1 4τιὰ ἀηῖ πη} ρυον ἀθίιν, ΓΘ πι- 

ῬΘΡΔΓ ΠῚ ἃ ῬΑΡΟΙΤΗῚ νἹοία πὴ π1}}}0 ποροιῖο οοποο- 

εἶτ. Θὲ 1Π ΘΟΥΡΟΥ 5 “πιο 6] ΔἸτΓαν σι] ο απ ἰα η} νοὺ- «υῖς 

“ (οᾶοχ ἀπ ἐπεὶ δὲ ἐκ. 

ΓΒΘρ. ρυΐϊπαιβ τὰ Πα] οῖ ἴῃ σοπίοχία, μιὴ.... πάρα- 

δέξῃ, τὸν ἐχθρόν, σαν ἱπίπείοιιπι αα]ιϊδεας ἰπ οοποί- 

ἐπι τ αὐ τὰ ον ΠΙΡΥῚ βουιρίιτ ᾿πγ θη ταν τὸν ὄφιν. 
5. ΠΙὰα Ἰοαιιοπαϊ ρόπιιβ, εἰδότι λέγεις, δοίη εἰϊοὶς, 

ἴθ ῬΥΟΎΘΥΒΙΙ Θοπδιιο π]Ἰπο πὶ ὙΘηἶδβθ, τποποῦ νἷν 4ο- 
οὐϊδδίηιις Πασαῖ5. Ε]Ὸ5. οὐ 1155 πᾶσι. ποίαπι 5[τι- 

ΟΕΒΑΒΕΞ σΑΡΡΆΑΟΟ. ΑΆΒΘΗΙΕΡ. 

ζωοθυσίαι - οὐχ ὅσα τὸν νοῦν ἐπιθολοῖ τὸν ἀνθρώ- 

πινον. 

“Ἐπειδὴ οὐκ ἐνηστεύσαμεν, ἐξεπέσομεν τοῦ 

παραδείσου " νηστεύσωμεν τοίνυν, ἵνα πρὸς αὐτὸν 

ἐπανέλθωμεν. Οὐχ, δρᾶς τὸν Λάζαρον, πῶς διὰ 
Ά “ἢ πφλἢε Ὁ ΕἾΝ ΠΝ - ΝΣ) ὙΠῈΣ 

νηστείας εἰσῆλθεν εἰς τὸν παράδεισον ; Μὴ μιμήση 

τῆς Ἰεύας τὴν παραχοὴν, μὴ πάλιν σύμόουλον 
Γ ΓΝ Ὑπ τ, τον ι τς 
παραδέξῃ τὸν ὄφιν, φειδοῖ τῆς σαρχὸς τὴν βρῶσιν 

ὑποτιθέμενον. Μὴ προφασίζου ἀῤῥωστίαν σώματος 
Δ' ΕΟ , " ἰ “ ᾿ἶ αἴ , ᾿; Ν 

ἢ χαὶ ἀδυναμίαν. Οὐ γὰρ ἐμοὶ τὰς προφάσεις, ἀλλὰ 
ἘΠΕ ΕΙΕΚ ΈΛΑΤΝΣ ᾿ ; ἘΡΉΣ ΔΕΡΡ 

τῷ 5 εἰδότι λέγεις. Νηστεύειν οὐ δύνασαι, εἰπέ μοι; 
μι ΝΡ , ᾿ Ὃ δ κα 

χορέννυσθαι δὲ διὰ βίου, καὶ συντρίδειν τὸ σῶμα 
“- 6“ ᾿ΕΠΕῚ ἢ “7 " Δ ΓΞ 

τῷ βάρει τῶν ἐσθιομένων δύνασαι : Καὶ μὴν τοῖς 

ἀσθενοῦσιν οὐχὶ βρωμάτων ποικιλίαν, ἀλλ᾽ ἀσιτίαν 

χαὶ ἔνδειαν οἶδα τοὺς ἰατροὺς ἐπιτάσσοντας. Πῶς 
κι - ᾿ , 5; δ ζίυ γ, Δι᾿» 
οὖν ὃ ταῦτα δυνάμενος, ἐχεῖνα προφασίζη μὴ δύ-- 

[Δ 2 5 , - ἣν ΄ Ὁ ͵ 

νασθαι ; Τί εὐχοπώτερον τῇ γαστρὶ, λιτότητι διαί- 
- , Ἄ , 

τῆς παρενεγχεῖν τὴν νύχτα, ἢ δαψιλείᾳ βρωμάτων 

βεθαρημένην χεῖσθαι ; μᾶλλον δὲ μιηδὲ χεῖσθαι, 

ἀλλὰ πυχνὰ μεταστρέφεσθαι διαῤῥηγνυμένην χαὶ ᾿ὰ πὺ μεταστρεφε: θῥηγνυμέενη 
73 Ν ,ὔ στένουσαν ; [εἰ μὴ καὶ τοὺς χυδερνήτας φήσεις βα- 

ρυνομένην τοῖς ἀγωγίμοις δλκάδα εὐχολώτερον σώ- 

ζειν τῆς εὐσταλεστέρας χαὶ κούφης. Τὴν μὲν γὰρ 
-- πλρτς 

πεπιεσμένην τῷ πλήθει, βραχεῖα χύματος ἐπανά- 

στασις χατεθάπτισεν᾽ ἣ δὲ συμμέτρως τῶν ἀγωγί- 
Ἐρεσοε 

μων ἔχουσα, ῥαδίως ὑπεραίρει τοῦ χλύδωνος, οὐ - 
ΓΞ Ἀ ΣΙ ΟΝ ΠῚ ΕΝ τ “ Εἰ ἣν ΄ὔ Ἷ, Π 

δενὸς ἐμποδίζοντος αὐτὴν ὁψηλοτέραν γενέσθαι. 
' Ὁ » - εἶ 

Καὶ τοίνυν τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα συνεχεῖ μὲν 
τῷ χόρῳ χαταῤαρυνόμενα, εὐκόλως ὑπούρύχια ταῖς 

ΣᾺ ἐρταν πὐσεν τ ; Ξ 
ἀῤῥωστίαις γίνεται - εὐσταλεῖ δὲ χαὶ χούφῃ τῇ τρο- 

φῇ χεχρημένα, χαὶ τὸ προσδοχώμενον ἐχ νόσου 

χαχὸν ὥσπερ χειμῶνος ἐπανάστασιν ὑπεξέφυγε, 
ΝΛ ΚΝ τ Ὑ3Σ ΠῚ: . ὟΣ 

Α καὶ τὸ ἤδη παρὸν ὀχληρὸν “ὥσπερ τινὰ σπιλάδος 
ΕΣ Ν δὴ ἣΝ ἐδ Ν ᾿ Ν » ἐπιδρομὴν διεχρούσατο. Ἤπου χαὶ τὸ ἡσυχάζειν 

Φ ᾿ ἿΣ 
κατὰ σὲ τοῦ τρέχειν ἐπιπονώτερον, καὶ τοῦ παλαίειν 

τὸ ἠρεμεῖν" εἴπερ οὖν χαὶ "ἢ τὸ τρυφᾶν τοῦ λιτῶς 

διαιτᾶσθαι τοῖς ἀσθενοῦσι φὴς εἶναι χαταλληλότε - 
κροθο τὰ τ: 

ρον. Ἢ γὰρ οἰκονομοῦσα τὸ ζῶον δύναμις, αὐτάρ- 
χειαν μὲν χαὶ λιτότητα ῥαδίως κατειργάσατο, χαὶ 

φχείωσε τῷ τρεφομένῳ " πολυτέλειαν δὲ χαὶ ποιχι- 

λίαν βρωμάτων παραλαδοῦσα, εἶτα ἀντισχεῖν πρὸς 

ἀἸοβὶ Ἰοροτα ροίενιπί. 

Ὁ ἙΔ4Ιὰ ὥσπερ τινός. Αἱ Μβ8. ῬΙογίαιις οπηπθ8 ὥσπερ 

τινά. [)ὸ Ἰιος Ιοοὸ υἱής ϑιθρμαπὶ Πποβαιν, ὈΙᾶοι. 
ν. ἐπιδρομή, ὃ. 8, ». 1586, Ὁ.] 

» Απεααὶ ἄτιο ΠΡΥῚ οὐ δή τὶ τοῦ τρυφᾷν τὸ λιτῶς, 

σογγαρίο. ΑΥ ΒΟΡΙΙ Ῥυϊπλι5. οἱ βθοιη τ5. οαπη ΑΠ1ὶς 

«πόλις (ΟἸ] ον εἰς τὸ τρυφᾶν τοῦ λιτῶς ὁπιοπήαίε. 



ΒΕ 9Ευῦνιο, 

τὸ πέρας οὐκ ἐξαρχέσασα, τὰ ποικίλα γένη τῶν 

νοσημάτων ἐποίησεν. 

᾽ ς : 
Ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ἱστορίαν “ βαδιζέτω ὃ λόγος , τὸ 

τὰς ςς ᾿ πιν Ἦν ᾿ 
ἀρχαῖον τῆς νηστείας διεξιών " χαὶ ὅπως πάντες οἵ 
“ ΕῚ Η͂ ἐξ - Ὁ ρὺλ 
ἅγιοι, ὥσπερ τινὰ χλῆρον πατρῷον, διαδεξάμινοι, 

οὕτω διεφύλαξαν, πατὴρ παιδὶ παραδιδόντες " ὅθεν 

χαὶ εἰς ἡμᾶς, ἀχολουθίᾳ διαδοχῆς, ᾿ διεσώθη τὸ 
Ὁ κ - ν᾿ 

χτῆμα. Οὐχ ἦν ἐν τῷ παραδείσῳ οἶνος" οὔπω ζωο- 
ῃ ν , τόσοις, . 

θυσίαι " οὕπω κρεωφαγίαι. Μετὰ τὸν χαταχλυσμὸν 

οἶνος ᾿ μετὰ τὸν χαταχλυσμὸν, Φάγεσθε πάντα ὡς 

λάχανα χόρτου. “Ὅτε ἀπεγνώσθη ἣ τελείωσις, τότε 

συνεχωρήθη ἣ ἀπόλαυσις. Δεῖγμα δὲ τῆς τοῦ οἴνου 

ἀπειρίας, Νῶε ἀγνοῶν τοῦ οἴνου τὴν χρῆσιν. Οὖὔ- 

πω γὰρ εἰς τὸν βίον παρεληλύθει, οὐδ᾽ ἐτέτριπτο 

ἐν τῇ συνηθεία τῇ τῶν ἀνθρώπων. Οὔτε οὖν ἄλλον 
΄ Ψ 8. ἐς ᾿ δα 5 53 ,. -ὦ 

τεθεαμένος, οὔτε αὐτὸς πειραθεὶς, τῇ ἀπ αὐτοῦ α 

βλάδη περιέπεσεν ἀφυλάχτως. ᾿Εφύτευσε γὰρ ἄυ.- 

πελον Νῶε, καὶ ἔπιεν ἀπὸ τοῦ χαρποῦ, καὶ ἐμε- 

θύσθη ᾿ οὐχὶ τῷ πάροινος εἶναι, ἀλλὰ τῷ ἄπειρος 

εἶναι τῶν μέτρων τῆς μεταλήψεως. Οὕτω νεαρώ- 

τερον παραδείσου τὸ εὕρημα τῶς οἰνοποσίας, χαὶ 

οὕτως ἀρχαῖον τὸ τῆς νηστείας σεμνόν. ᾿Αλλὰ χαὶ 

Μωσέα διὰ νηστείας ἔγνωμεν προσθαλόντα τῷ 

ὄρει. Οὐ γὰρ ἂν χατετόλμησε χαπνιζομένης τῆς 

χορυφῆς,, οὐδ᾽ ἂν ἐθάρσησεν εἰσελθεῖν εἰς τὸν γνό- 

φον, εἶ μὴ νηστεία χαθώπλιστο. Διὰ νηστείας τὴν 

ἐντολὴν ὑπεδέξατο δαχτύλῳ Θεοῦ γραφεῖσαν ἐν ταῖς 

πλαξί. Καὶ ἄνω μὲν ἣ νηστεία νομοθεσίας πρόξενος 

ἦν, χάτω δὲ ἣ γαστριμαργία εἰς εἰδωλολατρίαν 

ἐξέμηνεν. ᾿Εχάθισε γὰρ ὃ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, 

χαὶ ἀνέστησαν παίζειν. Τεσσαράχοντα ἡμερῶν 

“ προσεδρίαν νηστεύοντος χαὶ δεομένου τοῦ θερά- 

πόντος ἄχρηστον ἀπέδειξεν οἰνοφλυγία μία. Ἃς 

γὰρ ἣ νηστεία ἔλαύε πλάκας δαχτύλῳ Θεοῦ γεγραυ.- 

μένας, ταύτας ἣ μέθη συνέτριψεν, οὐχ ἄξιον χρί- 

ναντος τοῦ προφήτου μεθύοντα λαὸν νομοθετεῖσθαι 

παρὰ τοῦ Θεοῦ. ᾿Εν μιᾷ καιροῦ ῥοπὴ διὰ γαστρι- 

μαργίας ὃ λαὸς ἐχεῖνος, ὁ τὸν Θεὸν διὰ τῶν μεγί-- 

στῶν τεραστίων δεδιδαγμένος, εἰς τὴν Αἰγυπτίων 

εἰδωλομανίαν ἐξεχυλίσθη. Παράλληλα θὲς ἀμφό- 

ὁ Ἄδερ. ΡΥπηιι5 ἱστορίαν ὁ λόγος βαδίζει. 
4 Απιΐχαΐ ἄπο Πρτὶ διεφυλάχθη τὸ χτῆνα. Νεο ἴΐα 

παν] ᾿πίγα (01}, Ῥυΐϊπηιια οἶνος χαὶ υετά, ἔ 

ΗΟΜΙΙ,. 1- τ 

εἰς : αὐ φαύθηι τ] Ομρὶραᾶνοθ. ναυϊοϑάιιο οἶδ 5 
ΘΟΙΏΡΙΘΧὰ θϑὲ, ποθ ἀθἰπά μὰν δὲ Πἰβ Ομ πἶπο οο- 

4ιιΘΠα15., ἔπη ἀἰνουϑα οἰ ΠῚ ΠΠΟΥ ΠΟΥ ιη} ΘΘΠΘΙ Δ. 

δ, 564 7λπι δὰ Πἰβίου απ 56 ποϑίνα γθοΙ μι ογὰ- 
110. 716} 1π1} ἀπε αι τἀ Γ6 ΠῚ ῬΘΙΟΙΙΡΡΘΠΒ.. Οἱ 4 Πίο-- 

ῬΘΙΘ ΟΠ Π65 58 ποῖ, Ρουΐη 416 αιιαϑὶ Προ ΘΠ ΓΘ} ἃ 
ΙΔ] ΟΣ τι5 τυ Πα μ , 16} πιπίτι ΟΡ βοράν ηΐ, ρᾶ- 

ΤΡ β 16. 5.15. {αΐαιιθ Π]Π θυ }5 ἐν  ἀθυ]η! : τη 8 οἱ 
Δ ποθ ρϑυρϑίια ἡιιλ 4ἈΠῈ 5:10  σϑι ΟΠ15 5016. θ61"- 
γϑηΐ! πόθο ροβϑθϑϑῖο. ΝῸΠ ρας ἴῃ ραν 150 νἸΠΊ1η}; 

ΠΟῚ δυὰς ρϑοιάτιηι τηδοία "0, ΟΠ ΘΓ ΏΪΕΠ ΘΒ115. 
Ῥοϑι ἀἰ]τιν πιπὶ σορὶε νἱπαηι : ροϑὲ απ] τινίτι : (ὁ- 
τπθα 6 οπιτιΐα δἰομέ οἷογα ραῤιιϊ. Ῥοϑιθδαιαηι 

ἀοϑροναία οδὲ ρθυ[θοιῖο, ταπ ἀοηϊάιιο μἰ8. παῖ Π6}] 

ὁοΠοοβϑα δδὲ ροίοϑίαθ. ῬΟΡΡῸ Π.]]Δ 1 {11} [ἘΠ|556 

νἱηὶ ΘΧ ΡΟΥΘ ΠΕ 5 ἈΡσ]ΘηἴῸ ἐϑὲ Νοθ, ἀπ πο- 

506 θαι νἱπὶ τἰϑιη. ΝΟη τι ΘηΪ πὶ ΟὈΡΘρβθυαϊ ἴῃ 
Ἰπτηα πὰπ ν ἴα, ΠΟη τι ΠΟΥ ΤΆ] Π 11} τιδῖ1 ΕἸ [ἢ 

δραῖ. Παιδὶ οὐ 116. πθο ]᾿η} «θὰ πὶ Πἷ-- 
βϑπίθηι ν᾽ ἴθϑθῖ, ΠΘῸ ἴρ56 δϑϑϑὲ ὀχρϑυῖιβ, ἴῃ πὸ- 

ΧΔΠῚ ἃ ὙΠῸ [ΓΟ Υ ΟῚ 50} 1181 ᾿ποῖ 1 ̓Ἰησαιιι5. ᾿ ἰώη- 
ἰανὶς οπὶπι Νοο υἱπιοάπι, νἰ δίψα ἐδ {τποίτι, οἰ 

ἐπιοῦτιαίιι5 ἐ5[ ; πὸ ααϊάθιη. 60. «τοὶ νἱπο θη ιι5 
5501, 5641 αιιοα βιμηθηα] νἱηὶ πιοά την. ὨΘΘΟΙΡΕΙ. 

Τίάχιιθ. ἱπνθηταπι. Ο᾽Π 6 μα] νἱπαιπὴ γΘοθη Ἶτι5. Θδ. 
Ῥαναἶδο, δάθο νϑειδβία δϑὲ 76} 1π}1 ἀρ ἰτ5. Ουΐπ 
εἰ Μόβθα πονίπηι5. Ρ6Ι 76} απίτιηι ΔΟοΘβ5 556. δα 
πιοηἴθηι. ΝΟΖιιΘ ΘΠ ἢ τι5ι15. Οσϑθὶ γι ΠΟΘ {πι- 
πιὰ ἴθι [ΠΡ ΘΙ, ΠΘΩῸ6 ᾿ΠρΡΘ ἴῃ Πα] 6 ΠῚ 5. Ηἰδὶ 

[υἶδϑοῖ 76) αμῖο Οαγηηδῖι5. ῬΘῚ Ο}απῖτι. [Θϑ 6 ηῚ 
ἀροορὶς αἰρίιο Ποὶ βου ρίαπι πὶ ΤᾺ} 15.,. ἀἴαιιο ἴῃ 

τ 5. Τα θην οδοιμαΐπο [6] πλττν ᾿Θ 6 πὶ ᾿πρ6- 
{ταν τ, ἴῃ γα ἴο 6 γθγῸ πο ητἰδ ᾿ησ] αν 165 αὐ Ἰ4Ο]ο]ἃ-- 

ἀὐΐαπι ἀθιποηίανι. ϑϑάϊε οπῖηι ροριμ5 τ εὐθγοὶ 

ας θἱϑοτοὶ, οἱ σγγθχογιι αὐ [μἀοπάπιι. Οαοά 

(ἀπλα]τι5 υιαἰραρίητα 4165 16] 1Π1|5. ἀβϑι |6 νυ βΆ Π5 
οαπ Π 6, ἀδρυθοληϑήιθ οοπἤθοοναῖ , ἰἀ τιηϊοὰ [6- 
τα] πτῖα νἀ ἀ1π γε τα}, ᾿π  σἸ Γουυπη 16. Ν ἅτ 

τα} 1145 {185 16} απίτιμ ΠῚ ΡΟ αν“ ΘΟΠΒΟΡθ 85 α1- 

οἴτο Ποῖ, δου ϊθῖαβ σοι πηϊπα : ΠπἀἸσανς αυρΡ6 

Ριόρ οί θυΐαπι ρορυίιπι ἀἸβπτιη ΠῸΠ 6556), 40] 

Ιεσϑιι ἀοοίρονοῖ ἃ 60. [ἢ τιπῖοο [ΘΠ})}}0}}5. Πι0- 

ΠΊΘΠ[Ὸ ΡΟΡΊΪῈ5 ΠΠ6., αὶ πιαχὶη}5 ΡΟ 515 Π οὶ οο- 

ΘΒ ΠΟ ΠΟ ΠῚ. ἀοσθροιαϊ , ρου Θαϊατι Δ ᾿ΠδαΠᾶΠῚ 

Αὐσγραουιι Δο] οἸαινΊατη ΘΟ τιετι5 68}. ΗΘ πνὰ- 

416 ἴπῖοι" 58 σομρΟ ΠΟ, μἰπο αι πη 0 [6]τιηλιιηι 

Δαἀϊαηραι Τ)60., ΠΠ|ππὸ ἀυομοο ᾿πχτι5 Δι ογας 58- 

ὁ Μοΐοτος. 4πατιον ΠΡ γῚ προσεδοίαν. ΤΙ προσε- 

ὥεπι ο 5. 

ὅεη. 9.20. 

ἘΕχοΐὰ. 3:2. 

ὅ. 



Οεπ. αἢ. 

33. 

ι. ες. 
15: 

ἡμώ. 13. κ΄ή;- 

3. Περ.τ0. 
8. 57. 

3. Πεξοι, 

ῦ 

Ἰαΐθμι. Πδϑοθηθ, ἂς νὶὰ {τὰ οοΡ βε δα ᾿πθυϊονα 
Ρθυσο. 

5. 

6. Ἐοφυϊά ᾿παιάπανι ἔδαιι, οἵ βουντιπι δ : ἔρὰ- 
{5 ἢ ΝΟΠΠ6 ΘΠ Πππ|Πὶ τὰ Π1}5. οὐ} 1|5 σγάια ν Πα}1- 

Κἀἴε 15. ΡΥΙππΟσ ΠῚ ὃ 18π| ΘΑ Πλ Θθτη. ΠΟ Πη6 ἀθ- 
ῬΓΘΟΔΓΟ. οαπὶ 76} π|0 σοπ] ποῖα ἀοπανη πηδ ιν] ἢ 

Οιὐὰ [Οὐ ἰβϑιπητπλ ν] τη ΘΑ ΠΙΡΒΟΠΘΠῚ ΠΥ ΟΠ. 

το 11 Απ ποη 76] πἴπ., ΦαΟοιιπ. ἴῃ ΘΡῸ 
τη 5 σΟΠΟΘρίι5. οὶ Ὁ Παιπο ΡΘΡΘΥΙΓ 6} ππΐτιπι,, 

της δα γ νὴ 76} πἴτιπὶ ᾿πϑίαν ΠΌΤ ΓΙΟΙΒ5., 16} 11 π|0 
ἴῃ ψίσαπι Δ οΙ ον τ ., «πος 16} απίτιη ἀησ6] 5 ργῶ- 
ΒΟΡΙρβογας πηδιν} : Ομίοφιῖα ρΓο οἰ δοίίιιγ ὁ υἵπιθα, 

πὸ θάαί, υἱηιεηιψιι οἱ οἰοόναπε τι δὶ ϑαϊ. 16} ἴα πὶ 

ΡΙΟΡΙΙΘΙὰ5 σϑηθναΐ, ΓΟ ΟτΑ [ΟΡ ΘΒ: 76} {ΠῚ π|Π} ΠΘΡΊ 

ἸΤΟΥῚ 115. 5.1 Π|51Ὑ81 5 ΡΟ Πα πη : ΠΟ Πὰ ΔΠΙΠη:5 
οὐβιοα ἴα, ΘΟΡΡΟΥῚ {ἀπ|π|5 ΘΟΠ ΤΠ ΡΟ  Π}15., ἀΥΠΙ Δ ΓΤ 

[οὐ Πτον ΒΘ] ΠἸσΘυ ΠΕ] 0115. ἀἰΠ] 6 εἰς Θχθγοϊππι. Ἦος 

θη τ ΤΠΠΟΠ 65 ἄθρο! τ, πος πησὴ: αὐ ρ᾿ἱδίαιθμι, 50- 

Ἰυν δία 5 ἀΟπηθϑιίοι5 ΘΟ ΠΊ65., ΟΡΙῈΧχ σαΒ 8115. Τὴ 
[06 }1Π15 ΓΟγ Ετο ἀσὶτ, 10 Ρᾶοο ἐοοοί υϊθίθηι. Ναζὰ- 
ΓΆΘ 111} 58 ΠΟΙ Πα Γ, ῬΘΡ ΟἿ σα σον οἴθηι. ΝΘ 116 ΘΗ] ΠῚ 
Π͵ΘΥῚ ροίθϑι, τἀ 5416 76} απ|ὸ ἁτιθαὶ δὰ ϑα ποίιιηι 

ἢ ΠΙΒΓΘΥ ας ἀσοθθυθ, ΠΟ ΤΔὨ ΤΠ [π᾿ ΠΥ 5110 

ΤΟΥ. ΘΠ ΡΟΥ ἢ νΘΙΡῸ ΟἾΪ|, νΘΡΊΙΠῚ ΘΕᾺ ΠῚ 1Π 60 

41 7πχῖα ᾿ϑθθην ἴπ Π στιν 5 ῬΟΥασ θαι", {6} Π]π1ΠῚ 

ΕἸΊ ἢν τηᾶσπὶ 1ΠΠ|π|5 ΒρΘοΙ ΟΠ} 5ρθο ατογΘ ἢ ἴδοις, 
4Ὁϊ οὐαὶ Φαδἀρρ πὰ αἰ θυ τιμὴ} 6} 1 Π10 ΓΘ ΡῸΙ ΓΘ 5561 

ἈΠΙΠΊΔΠῚ 5 ἰἴὰ ἀΘΠλτιΠ} ἢ 506] οὰ 4180 Θὲ ᾿π ΟΠ ο- 

γῸ}0, ΡΥ ΟΠ ΘΓ ν᾽ άθνο ΤΟ: τι} 5 {ππ ΠΈπ1 {{|- 

ἄθηι ἴσοι Πουηΐπὶ ν᾽ 6 γ 6. 1} απὰπ5 γϑ 11} νϊάτιο 

ΠΠσυπι., [ΟΝ [Δοῖτι5. ἀν υθ115 ᾿ρϑὰ 1 ΠΟΥ ΘΠ ΤΙ 

Ἰο} απίθιηι. ΝῸΧ ἃ}05 16} πᾶ ΠῈ}5. οὐῸ ᾿γοίθοία,, 56616- 
γᾷ [0 ΟΡ ΠΟ οἰ ατιβιῖ σοῦ τ ἈΠΠῸΒ ἴθ 5, Ὧ0 ἸΏΘΠ585 

56χ. {1 6π]πὶ ΠΟΙ ΠῚ1Π} εἰ Γἃ ἢ) ΘΘΡν Ἰσ6 πὶ Πα 6 Π- 

τι} σΟν πα ἀουη ἔτι ΘΠ] ] ΓΘ, ν ]α οἱ 56] ρ511ΠῚ 

Θὰ ΘΑ] ΔΙ  ὰ[6. ΟἸμ ΠῚ ΟδΘ 6.15 ΘΟ θη Πα 16. Ῥγορίο- 

θὰ, 7 ἵν: ])οπιΐπιιδ, Ἰπ αι}, σὲ ὀγὶἐ ἀφια σέρον 

ΤΘΥΤΤΠ 5 τιϊδὶ ΡΥ ΟΝ πιδτιῖγι. Ἐ 76] τ τιπὰ. ᾿π 1} 

ΡΟΡ ἔαμηθπ ΡΟ ρῖ]0 Ομ ηὶ, νἱ θοῦ τ ΟΥ̓Δ ἢ 6 Χ 

6] 1015. νἱτατιθ ἀἸββθο τα. ΠΘ εἶα ΠῚ ΠΟΥ γοι, 

ΓῸ9]}». ῥυΐπειι5 σωτηρίαν ἀποδιώχει, δαϊμίοηι ἤπεϑαι. 

Νοὸῖ οοπίοιπηποπα Ἰοοῖῖο,, ΑἸ απ το γοβὲ ᾿ἤοπι (ὁ- 

οχ ἐποίησε τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

8. Δ οἴονοβ ἉΠΖποῦ νεῖ οὐχ ἡ μετά. ἘΔΠῚ οὐχὶ μετά, 

Ὶ ἰαῦρα φαοάιιο, αθὶ 611 Πα] πὶ οὐχὶ ἡ νηστεία, 16- 

δῖταν ἴῃς ἈΠ4ποΐ Μ95. οὖχ ἡ νηστεία, ΕἾΤΟΣ ἀπο ηι 

αΠΤΌπ0. ἴθ ἴοοο ἰηἶθ ον θη, {πο6 ΠΡ ΡΥΑΥῚ οχ Πὶς 

«Πα ] νι. νΘοῖθιι5 οὐχ, ἡ ἀπ πὶ οΠδοογίης, οὐχὶ ν᾽ ΟΠ σοι, 

ἃ Δ οἴονος (αϊπιο Πνὶ σώματος σύνοικος. 1541] σώ-- 

ματι. 

"Ὲ γοβίομς γόος Ναζιρσῖον ἴῃ οὐα ΟΠ] ον πὶ ῬΥμΝὶ 

ΒΑΒΗΜΙ ΟΕΒΆΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΌΘΟΟ. ΑΒΟΙΠῈΕΡ, 

τερα᾿ πῶς νηστεία Θεῷ προσάγει, καὶ πῶς τρυφὴ 

τὴν σωτηρίαν ἶ προδίδωσι. Κατάρα δὲῷ βαδίζων 

ἐπὶ τὰ κάτω. 

Τί τὸν Ἡσαῦ ἐξδεδήλωσε, χαὶ δοῦλον ἐποίησε 

τοῦ ἀδελφοῦ ; Οὐ βρῶσις μία, δι’ ἣν ἀπέδοτο τὰ 

πρωτοτόχια; Τὸν δὲ Σαμουὴλ δ οὐχ ἣ μετὰ νηστείας 
προσευχὴ ἐχαρίσατο τῇ μητρί; Τί τὸν μέγαν ἀρι- 
στέα τὸν Σαμψὼν ἀκαταγώνιστον ἀπειργάσατο : σι 

τ Ὁ» Ἂ -Ὁ- ἊἋ 

Οὐχ ἣ νηστεία, μεθ᾽ ἣς ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μητρὸς 
΄ , 3.-ὰ 2... ὅδ, : ἢ 5.Ξ 

συνελήφθη; Νηστεία αὐτὸν ἐχύησε " νηστεία αὐτὸν 
» 7 ΓΑ Ν Δ “, 

ἐτιθηνήσατο᾽ νηστεία αὐτὸν ἤνδρωσεν, ἣν ὃ ἄγγετ 
᾿ ᾿ ,Κ τ δυο ταν Ε , 35 3 λος διετάξατο τῇ μητρί" Ὅσα ἐχπορεύεται ἐξ ἀμ- 

- τ. ῃ 3 ᾿ 
πέλου, οὐ μὴ φάγῃ , καὶ οἶνον, καὶ σίχερα οὐ μὴ 

»Ἤ δ , Ἂ 
πίη. Νηστεία προφήτας γεννδί, δυνατοὺς ῥώννυσι 

ἐς ς ; 
νηστεία νομοθέτας σοφίζει, ψυχῆς ἀγαθὸν φυλαχτή- 

- ΨΚ ΜΩ τὰ , 

ριον " σώματι σύνοιχος ἀσφαλής ὅπλον ἀριστεύ- 
- “ , - Ἀ 

ουσιν . ἀθληταῖς γυμνάσιον. Τοῦτο πειρασμοὺς 
: ἘΞ : ἢ ; 
ἀποχρούεται" τοῦτο ἀλείφει πρὸς εὐσέδειαν, νήψεως 

Σ , Ξ ἌΝ Ο ἌΡΕΕΗ σύνοιχος, σωφροσύνης δημιουργός. ᾿Ἐν πολέμοις 
πν 15 - ῃ “ἌΧ, ν ὐ ἢ» 

Β ἀνδραγαθεῖ, ἐν εἰρήνη ἡσυχίαν διδάσχει. Τὸν " Να- 
Αι Ξ ἜΡΙΣ τΕῚ τ τῷ 

ζιραῖον ἁγιάζει, τὴν ἱερέα τελειοῖ. Οὐ γὰρ δυνατὸν 
ἢ Ξ ΤΩΣ 

ἄνευ νηστείας ἱερουργίας κατατολμῆσαι " οὐ μόνον 
Ἐπάγτα ΞΕῸΝΣ εἰ ; Ἐπ ΜΘΤΣ: 
ἐν τῇ μυστιχῇ νῦν καὶ ἀληθινῇ λατρεία , ἀλλὰ χαὶ 
τὰ ΚΑ οτος ᾿ ; 
ἐν τῇ τυπιχῇ τῇ χατὰ τὸν νόμον προσαγομένη. 

“ - , Ἂ- Αὕτη θεατὴν ἐποίησε “ τοῦ μεγάλου θεάματος τὸν 
Ἦλιί - Η , χὰ ΝΜ ἵ, τ , Ἁ 

ίαν : τεσσαράχοντα γὰρ ἡμέραις νηστεία τὴν 
“ἢ - ᾿ - 

ψυχὴν ἀποχαθάρας͵, οὕτως ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν 

Χωρὴδ ἰδεῖν χατηξιώθη,, ὡς δυνατόν ἔστιν ἰδεῖν 
ἡγορώ ὃν ἸΚύρίον. ΝΥΟΤΕΟΩΥ ΟΠ δε κε ἀνθρώπῳ, τὸν Κύριον. Νηστεύων ἀπέδωχε τῇ χήρα 

- - , Ν 

τὸν παῖδα, ἰσχυρὸς φανεὶς χατὰ τοῦ θανάτου διὰ 
κ᾿ ͵ ᾿ » 

νηστείας. Ἀπὸ νηστεύοντος στόματος φωνὴ ἐξελ-- 

θοῦσα “ἀπέκλεισε τῷ παρανομοῦντι λαῷ τὸν οὐ- 
--- ἊΝ ᾿Ὶ 

ρανὸν τρία ἔτη καὶ μῆνας ἕξ. “Ἵνα γὰρ μαλάξη τὴν 
σα ΕΥ - ΜΕ Νγν 
ἀδάσμαστον χαρδίαν τῶν σχληροτραχήλων, εἵλετο 

. -- , δὶ 

χαὶ ἑαυτὸν τῇ χαχοπαθεία συγχαταδιχάσαι. Διὰ 
- φὰ γος ᾿"᾿ Δ. ΕΥ̓ΞΑῚ τ - 

τοῦτο, Ζῇ “Κύριος, ἔφη; εἰ ἔσται ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ϑν Ν τ , ; Ἄ ΡΩΝ. ,΄ δ - 

εἰ μὴ διὰ στόματός μου. Καὶ ἐπήγαγε παντὶ τῷ 
- - - “ -- 

λαῷ νηστείαν διὰ τοῦ λιμοῦ, ὥστε τὴν ἐχ τῆς τρυ- 
Εν ΣΤᾺΣ ἣ 

φῇς καὶ τοῦ ἀνειμένου βίου κακίαν ἐπανορθώσα- 
ν ΄, μ. Ν Ψ'. “-Ὁ ἡ Ν 

σθαι. ᾿Ελισσαίῳ δὲ ποταπὸς ὃ βίος; πῶς μὲν παρὰ 
Ἐν ἘΣ Ξ ε ὌΥΧῈς 

τῇ Σουναμίτιδι τῆς ᾿ ξενίας ἀπέλαυσε ; πῶς δὲ αὖ- 

βου ρίαν ᾿πυ ΠἸ Πι5 τὸν μοναχόν. 

ς Ἐσι ρονῖπάο αὐ (0}}ν. Ῥυΐπιις. οὐ Ἀθρ. (ΟΡ 5 
μεγάλου θαύματος, πιαϑηὶ τιϊγαομίῖ. ΑἸ ἄπο (ΟΟ] - 

ἸοΡ πὶ οἴτηι ἤδρ. ΤΟΥ ο οἱ οὐπὶ ΟἾἸῖν, μεγάλου θεάμια- 
τος. {ΠἸγάάιο Ἰδοιῖο ορτίπηα οατη 511, αὐτὸ ἀτ5. πιο 

Ἰοσονὶῃ » Ῥεσοδανιπι ΠΟ μιιΐο. 

ἃ Απεάαῖ {γὸ5 Ν55. ἐξελθοῦσα ἘΝ 

ὁ Οὐάοχ ἠυϊάαιῃ (ὐομηοἴ. κύριος, καὶ ζῇ ἡ ψυχὴ μου, 

εἰ υἱνίι απἰπια θα. Τιθαν 1 χύριςς ἔφη, ΠΙιή, 

ν Α]ΟΘΕ ἃ ποριυῖς (οἸοΙθιις, 

ΓΟ], ρῥυΐπιιβ ξενίας ἀπήλαυε, 



ὈΝ 

τὸς τοὺς προφήτας ἐδεξιοῦτο; Οὐχὶ λάχανα ἄγρια 

χαὶ ἀλεύρου βραχὺ τὴν φιλοξενίαν ἐπλήρου ; ὅτε 
καὶ τῆς τολύπης συμπαραληφθείσης, κινδυνεύειν 
αν ᾿ τ , ᾿ Μ τ 2. ὦ -Ὡ Ὁ 

ἔμελλον οἱ ἁψάμενοι, εἰ μὴ τῇ εὐχῇ τοῦ νηστευτοῦ 
- [ὰ ἢ 7ὔ συ. "Ὁ Ν - [2 

ἡμαυρώθη τὸ δηλητήριον. Καὶ ἁπαξαπλῶς, εὕροις 

ἂν τὴν νηστείαν πάντας τοὺς ἁγίους εἰς τὴν κατὰ 

Θεὸν πολιτείαν χειραγωγήσασαν. ἔστι τις φύσις 
- ΝΥ σώματος, ἣν καλοῦσιν ἀμίαντον, ἀνάλωτος πυρὶ, 

ἥτις ἐν μὲν τῇ φλογὶ χειμένη, ἀπηνθραχῶσθαι δο- 
" 32 "» "-»Ὃ᾿ἦ7΄ὦ ᾿ « σον 

χεῖ, ἐξαιρεθεῖσα δὲ τοῦ πυρὸς, ὡς ὕδατι λαμπρυν-- 
μ ον ἷ΄ ἃ 

θεῖσα χαθαρωτέρα γίνεται, Τοιαῦτα ἦν τὰ τῶν 

τριῶν παίδων ἐκείνων σώματα ἐπὶ τῆς Βαδυλωνίας 
ΕΙ ΒΞ ἘΞ Ἐ 

ἐκ τῆς νηστείας ἔχοντα τὸ ὅ ἀμίαντον. ᾿1ὴν γὰρ τῇ 
ἐδ ἀν δ΄ τ, , ΠΣ ΟΝ πλΞΑνες τῶν Ἀφ 

μεγάλη φλογὶ τῆς καμίνου, οἱονεὶ χρυσοῖ τὴν φύ 
ΠΗ ΣΕ ΕΣ ὙΠεκις 

σιν ὄντες. οὕτω χρείττους τῆς ἀπὸ τοῦ πυρὸς διε- 
τ ,ὔ 

δείχνυντο βλάδης. Ἤπου χαὶ χρυσοῦ δυνατώτεροι 
» , “ ᾿ 3, 2 " ΝῚ Ὁ τι ᾽ 

διεδείχνυντο᾽ οὐ γὰρ ἐχώνευεν αὐτοὺς τὸ πῦρ, ἀλλ 
- ΓΙ ῃ το ἈΡ πὶ ΄ 
ἐφύλασσεν ἀχεραίους. Καίτοι οὐδὲν ἂν ἐχείνην τότε 

΄ ἐτι ΄, ΩΥ ,ὔ ,ὔ » 

τὴν φλόγα ὑπέστη, ἣν νάφθα καὶ πίσσα χαὶ χλημα- 

τίδες ἔτρεφον » ὡς ἐπὶ " τεσσαραχονταεννέα πήχεις 

αὐτὴν διαχεῖσθαι, καὶ τὰ χύχλῳ αὐτῆς ἐπινεμομέ- 

γὴν πολλοὺς τῶν Χαλδαίων ἐξαναλῶσαι. ᾿Εχείνην 

τοίνυν τὴν πυρχαϊὰν μετὰ νηστείας εἰσελθόντες χα- 
ΝΝ « -Ν “ ΦῪΣ ὁ δ ἂν 5» τεπάτουν οἱ παῖδες, λεπτὸν ἀέρα καὶ ἔνδροσον ἐν 

οὕτω λάδρῳ πυρὶ ἀναπνέοντες. Οὐδὲ γὰρ τῶν τρι- 
ΓΙ 

- ΝΣ τ , ΕΥῚ ΜΠ Τρ, Ἁ Ψ τ 

χῶν τὸ πῦρ κατετόλμησε,, διὰ τὸ ὑπὸ νηστείας αὖ- 
᾿ - τὰς ἐχτραφῆναι. 

ι -Ὁ 5» »-ῸὉ - - Ο 

Δανιὴλ δὲ ὃ ἀνὴρ τῶν ἐπιθυμιῶν, ὃ τρεῖς ἑδὸ ὁδο- 

μάδας ἄρτον μὴ φαγὼν, καὶ ὕδωρ μὴ πιὼν, χαὶ 

τοὺς λέοντας νηστεύειν ἐδίδαξε, χατελθὼν ἢ εἰς τὸν 

λάκχον. Ὥσπερ γὰρ ἐχ λίθου ἢ χαλκοῦ, ἢ ἄλλης 

στεῤῥοτέρας τινὸς ὕλης συμπεπηγότι, ἐμόαλεῖν οὐχ 

εἶχον τοὺς ὀδόντας οἱ λέοντες. Οὕτως οἱονεὶ βαφὴ 

5 Ἀδρ. βοοιμάιι5 ἔχοντα τὸ αἰδέσιμον, ΑἸΙ απ [ο ροσι 
Ἰλορ. Ῥυϊπηιβ πυρὸς ἐδείχνυντο. 

" (οὔοχ ΟἸῖν, ἐπὶ ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα πήχεις. 

ἃ ἘΠ ἴῃ ἱπιργοβδὶ ΠΡ τὶς οὐ πὶ ἀπιοθιι5 ΟἸῖν. εἴ ἰπ 

ποβενῖβ ααϊπάιο (Ο ΠοῖΡιις οοπβίαπίον Ἰορίευτ, χαὶ 

ὕδωρ μὴ πιὼν, δὲ ἀψιιαπι ποι δίδεης. Οὐιοπι Ἰοοιπα ἰπ- 

τουρυρθίαπβ. Ἐγάθπηιθ, υἱάθπδαιις ΒΆ51Π11 γουῦθα οἴὰπ 

γθε]ῖα. Τλαπ ΟΠ 15 ποσὶ σοποογάαγο, ᾿πογργοιῖς πορίθοῖο 

ἩλαΠΟΥΘ, ῬγῸ Βαβ:Πἀπ15 ν6}]}νὰ Ῥυορ ποία ἴΐα Ἔχργοβϑῖῃ : 

σιθς υἵπιιπι δὶ δίδδοι : ἀπὰ ἴῃ τὸ, αἰ ΠῚ βξρδ, πὶ- 

πλΐτιπι 5101 1 ἀι]51: νἱν ΔΙ Ιοα μι ουτ Π{Ἰ5ϑίπαυβ. ΑἿΔ 4α]- 

«πὶ Τλιιοδοιιβ, ΠΟΥῚ ροξιῖδθθ, τ ΒΆΞΉΠ 5 γα τοποπι ᾿ὰ- 

Ῥαιονῖε ραθγοναπι. ΟὙΡΕΓγΟσααμ «ποι απ νἴοξιιβ,, ἦὸ 

«πα τῖς βου ρέιπι οοὲ ΠΆΙΣ 1, 1: Ζομίι πο νὶς 

ΔΨΌΝΙΟ, ΠΟΜΠ. 1. γ 

Βαμδαι5. «πἰηλη νἱοίτι5. ΕἸ ἢ φαοιιοίο, ἀρ 

διι ΠΑ} 1 Π 16} ΠΙΟΒΡΊΓΟ τιδι1ι5. οι ἢ αποπιοάο, ᾿γ})56 
ΡΓΟΡμθία5. Θχοθρὶ 9 ΝΟπΠΟ ἀρυθϑεϊα οἷθγὰ δο [ανὶ- 1 
πᾶ. ΡΠ ΧΊΠ τ ΠΟΒρΙ Ια 115. πλιιητ5. ΘΧρΙΘθαπι ἢ 

410 [θη ρΡΟΓ δέϊαπι ΘΟ] ΟοΥ ΠΕΠ1 46 υμητα, ΘΙ ὨΣ Ρ6- 
γἹΟΙ τα ταινὶ 4] οπβίαγα  ., ΠΙ [υἰδ56ὲ 16} Πα ον 5 
ΡΙδοΘ. εἐἰδδίραιιαμη. γοπθπιμη. Αἰ4υ6.,. αὐ 50η10} 

ΟΠ Πἶὰ (ΠἸσΔη}., γΘΡΘΡΙ65. φαοίαιοι ἔπιον απο, 

ΟΠΊΠ65. Ρ6} 76] ηΐτπι δ νἱΐαμι Π)60 αἰρηδληι [Π511- 
{05 [πιῖ556. Εὰ᾿ θδὲ παίανα ΘΟΥΡΟΙ5. Ομ} |5.({81}} 5 

αποά ἀπιαπίοτι νοοᾶπὲ, τὰ ἰσπὶ σοηϑιμ ΠῸΝ 
ΡΟβ5811. 14 5ἱ ἴπ ἤδιηθπα ροηδῖν", ν᾽ ἀθειι" θη 

ΒΞ ΠΟΒΟΟΙΘ., οἵ π᾿ ΡΥ ΠΔ ΠῚ ΨΘΙῚΪ : 5661 51 ΘΧ ΠΑ [1 
ἰδθηϊ ρου πο αιιαϑὶ [5561 ἀαιιὰ 1Ππ|5[ {1 Π}, ον ἃ- 

αἴ ραν. Η } θη 01 νά: {ὐπτπ} Π]ΠΟν τη μιι6- 
ΤΟΥ ΘΟΡΡΟΙᾺ ἴῃ ΒΑ ν]ΟπΘ, παίαναηι ὠπιαη 
ῬΘΙ 76} πίτιν μὰ!  πεῖα. 5᾽4υ θην 'π νϑΠοπη ἢ ὶ 
[Οὐ πᾶ οΙ5. Πα μλπλὰ ἡ α5ὶ ΠΑ ΓΕ ἃ [ἰΠ]550 1 ΔΕ ΘΙ, 1[ὰ 

ΔΡΡΑΛΠΙΘΡηΣ ποχὰ ἴση ΐβ 0 ᾿]}Π} 18 ΒΡΘΥΙΟΥ 65. 
Οιΐη δὲ ἃπ1Ὸ Οβίθηϑὶ δ1Π1 [ΟΡ ἸΟ 5 : ΠΟΙ τ6 ΘΠ] 

ἸΡ505 οοπἤαθαϊ ᾿ση]5., 566] ᾿ἸπίθονῸ5. {Πα !οϑάτιο 
τπ ναι, ΑἸΖα π]Π}} δδὲ «ποά 1Π4πὶ τὰ} {Δ π}- 

ΠΙΆ ΠῚ 5115 11ΠῸ}}6 ΡΟ τ δϑοῖ., {ππὰπὰ Παρ 1116, ΗἷΧ 7 ΟἹ 

Βα ΠΙΘηἴὰ δἷο ἈΙΘθραπε, τὶ αἰ φαάνασίηα Ππόνοηι 

ΘΟ 5. Εἰ Ππιθὰ οοδθῖ., ἀὐάιιθ οἰ ρου] σθη ἴα ἐἰὁ-- 
ΡΑΒΟΘΠ5 5, ̓ ν] πη05. ΟΠα! ἀ8505. ΔΡΡΒιι Πρ 5611. ΠῸς 
Ἰρίειι τἀ ἢ τιιπ} ᾿ΠΟΘΠ ἢ πὶ ΡΠΘΡῚ ΟΠ}. 16} π|π|10 1- 
δ 6551 ΘΟ ποι αν αιη!, Πα} τιη} ἀ0 ΓΟ πππὶ ΘΙ ΘΗ] 

1π ἰβπο ἴηι ψΘ ΘΠ ΘΠ γ ϑρι γα πἴ68. Νάτο ΘΠ] 
15:15 νῸ] ρῖ!Π05 1ΠΠΟυτλ) Δ ΠΙ5115 δὲ ἀΠΠησοΡΘ, 0 απο 

ἃ 76) απο οϑβθηξ 4}. 

“. Ῥουτὸ ὨδΠ]Ο] νὴν ἰθϑι θυ ουι}.,. Οἴιηὶ {γῸ5 

ποϊνἀοιμα 5. ρά πο ΠῸΠ οεἴδδοῖ., πθὸ ὈΙΠ 5501 
ἀατιαμ, (6. 55115 [ἢ ἰχοῖιμ Θ ΤΠ) ἰθοπῸ5 [6] 0681 

ἀἄοοιῖι. Νοάιθ. Θηηὶ ἰθΟπῸ5 δ πῖ05 ἴῃς {ΠΠππηὶ ἴμ-- 

Ρἴπρονο να]πογιπῖ, ΡΟΡΙΠ 46. 4π|851 ὁ Ἰὰρι 6, 1 
806, ἅττ 41}1ἃ Φαρα Πὶ ΑἸ σ᾽ ἀἸον Ὁ τηαίθυϊα ΘΟ ΠΟ Εἰ 115 

ἐοϑεσπῖπα εἰ υϑδοθπάδιπι, οἱ ἀηια" αεὶ δι απείηι; 5οα 

νἱν “οι ἰσϑί πηι. Ὡ1}}} ΒΑΚΊ] τὴ. Ἰαγαι. ΝΟ. ομΐπι 

ἰρϑίαπι ἃ οΥὐσονῈ υἱπάϊοαΐ : 5661 ΘΥΤΌΓΟ ΠῚ ΟἸΙΠῚ ΟΥΓΟΙῸ 

Θοπηπιζαΐ, ϑα 15 Θπῖπὶ 1ηΓ6]]Π 151 {πι χ Π15 {πὰ Ῥτόια]] 

Τα π 615. γογ 5, ΤΠ πῖο] πὶ δὲ Ἁ]Π105. ριιοτὸ5 σαρίῖνο5 

ἀπαάᾶπη ΡΙΡῖθθθ. ΕΟ 5ἱ Βαβι]ἶιι5 γοβροχῖς αὶ ριοτο- 
ταπι σαρ ϊγόγαπι «ποι! Ἰαπιιπὶ νἱοίτπι, «ποπιοάο [[ἃ 

βουίθονα ροίαϊ!, Δανιὴλ ὕδωρ μιὴ πιών, 7) απίεϊ ἀφιασι 

ποπ δίνεπο ἢ Τῖοαπα ἰστταν Προ πεῖιι5, οἔ, ἀξ ραΐο, γον, 

ΒΑβ Π ιιπι γοβροχίβϑα ἀκ] γογεϊ συ] 5θοιι πα πη σα ρ [15 

ἀφοῖμϊ ΠΑ ΠΙ6}15.: 566] ἔρβαπὶ, «{πο4] Αἰψπαπεῖο. οοη- 

{ΠΡ ῚΕ Ὑ 6} δι μ Π115 Ὑ] 115, πη οι οΥἹὰ Πα)ηϑιι πὴ {ῖ556, ἀἴπ|Ὸ 

ΤῸ οἶνον ἱποαπίς ὕδωρ 5ογ ρβῖβϑο, 

» ΒἘορ. 5εοιιπάιι5 ἐν τῷ λάχχῳ, πια]ς, 

1. 577. 

Παπὶιεὶ, 3. 

απ 

577. 
[0.2. 



Ταυά. 
1ὸ. 

20. 

ὃ 

Γαἰδδθῖ. Δἀ60 16] απιι. ν᾽ αὶ αιιεράδηι [δυ}Ἱ τἰπ- 
οἴανα Πνπηαναΐ ΡῈ 1ΠΠ1Ππ|5. ΟΟΥΡα5, ἃ0 ᾿ΘΟΠΙΡιιΒ ἰπ- 
ΒῈΡΟΙΆΒΠ6 γα! θναΐ ΠΟ 116 ΘΗΪΠῚ Ο5 ΔΡΟυ πον πὶ 
Δάνθιβιιθ. Β8 ΠΟΙΈΠῚ. 16} Π|1|Π} ΓΘΒΕΪ ΠΧ Ὶ  ν πη 16:15, 
ΟΡταγαν! οὐὰ ἰθοπιιπη. {6} πἰπ πη ῬΡΘΟΔΕΙΟΠΘΠῚ 

ΤὐΔ ΠΘ ΠῚ πὶ ΡΟ] Π|, 4τ|πὶ ᾿ρ51 651 ἃ] ΠῚ ἰθῸῸ 

αὐ ϑαρθυπιιπὶ ἰτοῦ σοπΠοϊοηιιηι. Το] αηῖιπι ἀο-- 

ΠΙΟΥ ΤΏ ᾿ΠΟΥ ΘΙ ΘΠ [τι 65 , 58 Πα {5 πηαῖοι", Πα ν 8 - 
{5 ρερἀαροριιθ, ΟΥ̓Δ ΠΊΘΠΓΙΠῚ 56 η1}}1158, ὈΟΠιι5 

ΘΟΠ165 γ] ΓΟ  θῖι5, τππτπ|5 ΘΟ ΠΤ 6 ΠᾺ}15 ΘΟΠ] σα 115. 

ΝΙΠ]]ὰ5. πηᾶνῖττιν. ΘΒ ρΡ᾽ σα " ΘΟΠ]ΙσΊΟ βσγαὶ 1Π51- 

4145, σοΠϑρ οἴ θ Π5. πΧΟΡῚ [ΠῚ Π]γ6 716} ππῖτπιπ|. ΝῸΠ 
ΘΟΠΙΔ 65 ἀιχοῦ Ζοὶοἴυ ρα, ΘΟ ΠΘη5. ΠΥ [ΠῚ 

ἈΠΊΡΙΘΟΙ 76}1πἴπιη. Οὐμ5. ΓΘ πὰ [ἈΠΉ]]Π] πὶ αἰ] π}}- 
παῖς 1π 76] πῖο ὃ Ἀθοθπ58 ΠΟ ἴ6 ἀοΠλ115 5110 6]]6οι1- 
Ἰ6η}, ἃς Ροβίθα ἄθπιιὸ πιιπηθιὰ ; Π1 81} ἀθουὶς ὁ} 

7θ) απίιιηι ἴθ νῈιι5. ἀοιηθϑιϊοῖβ. ΝΆ] πὶ Δ ηἰμηἃ] 
ἀθρίογας. πη ον ἴθ}, ΠΕ 118 ΠῚ 58 ΠΕ’ 15). ΠΌΒΠΙΔ ΠῚ 

86 η 6 Π1ἃ ἃ} ἸΠΘΧΟΥ 1} νη γ ἀν θυϑιιβ ἈΠ] ΠΔη-- 
τἰὰ ῬνοΪαῖα. (ὐδϑϑαϊῖ πιο ΘΟΘΙΙΟΥ ΠῚ, ΠΙΘηδἃ 
σοπίθηϊα οϑὲ βροηΐθ ΠαβΟθηΕ 115. ΘΑ] ται {1ι- 

(18815 Θύὰς {Ρ  Πτιπ|5 τι γϑη αἰϑϑοαῖ, πα} }, Π πη 6Π- 

ἴπ|η} {πππ1Π} Οἱ ΒΘΡ 5. ἴππ|5. 511 76} π] πὶ ἈΠ. 115 
γδά 165 ἃ ροΡΡϑιμ5 ἃ Ον λ115, 411 ΠῚ ρ6 ν᾽ τοῖα 
ἈΠΠΙΠΠῚ ᾿Π5Θ ν 11. Τ)λα [0 ΓΟΒ ΙΓ ΓΟ Π ΘΠ. Θὲ ΠΙΟΓΡᾺ ΠῚ 
ΘΟ4Ὲ0 ἰτιο., 51Π6 νἄσα 6 51} ΠΟΤΟΡΘ ΠῚ ΠῚΘΠΒΑΓΙΠῚ : 
βἰϑίθ. βοο Πα τΟ 5. ΤΠ Δ ΠΙΙΠῚ ; 511 ἃ Ζα π 0 ΓοβρὶΡὰ- 
το νἀυϊονιτη. [ΝΟ] αν ονιιηὶ ἃ ΟΠ ΘἸαντιπ) ΔΡΟ]Ϊ- 

τθοῖο. ΟΟΠπαηιϊθβοαῖ τἀ Π4 6} 1,83 ἀηγ15. ἃ ἱπΠ πὶ- 
τἰ5. τὰ} } || 0115, ἃ ἔπ η]ο, ἃ πίάονθ, ἃ]} ἢ15 «τ 51ι- 

511Π| (ἰΘΟΥΘ1 1} Οὐ 5 [ἀπ|, ἂς νοπιγὶ νϑ] ας Πρ Ἰοϑδ 

ἀοιηϊπδθ. Πἰ Πἰδίγαηϊ. ῬΓΟΥϑιι5. ΘΠ πῇ. {ὙἸ Π1 ΠΟΥ ἘΠ} 

ΘΧΔΟΙΟΥῸ5 510] ΟΡ ΠΟΧ 5 ΡῈ 51] ππὶ οοποράιϊιπε ΠΡ ου- 

ταῖ]5,. Ποῖ ἃ απα πταϊ να [0 18. δὲ γθηΓον οΥΐ, 

Ῥδοϊβοαταν ΠΟ ἰϑοι πὶ απ 4τι6 ἀἸθυ απ ἰπ ἀτιοῖαϑ, 
41 βθιηροι ΠΟ αι Πασιταῖ, πθὸ ππηιαπὶ ἐ6- 

51η1{,. ἄτι απο ἀοοορὶς ποάϊθ, οὐὰ5. ΟὈ] ᾽ν Ἰ5οὶ- 

τὰν. Οὐπὰ. [ἀϑυ Ὁ ΘΧΡΙθίι5,. τὰπὰ 46. ἈΡϑτ πϑητα 

Ῥἢ ΗΠ οϑοριαταν τα] ἀδειπλῖ τ, ἀοστηαίαχῃ 110- 
ται} ΟΠ] ἐν Ἰβοῖ ταν". 

8. 16) απῖτιηλ ΠΟ ἢ ΠΟΝῚΣ [Ὁ ΠΟΥ 5. ΠΑ ΓΔ ; ΠΟῚ 

ΟΙθι πιβιιγ 5. 16} πὰ Π 115 ὨἸΘΠϑὰ ; ΠῸΠ ΡγοσαΣ οΥ- 

ὁ Οὐὔοχ Οοιηβροῖ, ἀδάμαστον αὐτόν. 

ἀ δογοβ. Ζαϊππς ΠΡΥῚ ρνωῖον ΟἸῖν. εἰ Απρ]ῖς, 

νηστείαις ὁρῶν. ΕΔ νηστεία. 

Ὁ ΟΟ]}. Ῥυΐπηιιβ ἔλειψε τῶν. 

τ ΑΙ Πλυιοδιιβ, νἱ ον ΕΓ ἀβητπὶ βου ρ απὶ ΟἸ δ 556, 

δὸς ἀργίαν τῷ τραπεζοποιῷ, οἴ ἰπ!ουΡγοϊαζι 5 : 7)α 

οἵαν πιθηιδ αν απ. ἀρραναίονὶ; 564 51 1ζὰ Ἰπτοτρτοΐδξιις 

δὲ Εγάθγητι5,, πὴ σοπίϊπιιο Ῥυϊζαπάιι5. οδὲ ἀργίαν 16- 

8 ἴδοθ ς ΘΠ Ὑ6] ὁχ Ἰθχϊοῖβ ποίιπι οἱ νοσο ἄδεια ταοα- 

“πόθ πε Εἴ Οὐζιιηη. ἸΛΟΥν ΠΛ Πλ({ππ81 ΒΓ 5. ΠΠΟΆΤῚ : ἀπο οἱ 

Ο 

5... ΒΑΒΙΙΜΙ ΟΕΒΑΙΕΙ ΘΑΡΡΑΟΟ. ΑΒΟΠΗΙΕΡ. 

Ἀττι τ νΖ , , Ἁ -Ὁ -Ὡ ΤΑ 

σιδήρου τὸ σῶμα τοῦ ἀνδρὸς ἢ νηστεία στομώσασα, 
ς 2» αρωδον Ἔ ᾿ - " ἀδάμιστον ἐποίει τοῖς λέουσιν " οὐ γὰρ ἤνοιγον 

ν Ἑω ΘΙ ἐξ, ΝΥ ᾿ ᾽, ΕῚ ΝΙ χατὰ τοῦ ἁγίου τὸ στόμα. Νηστεία ἔσόεσε δύναμιν 
ΕΙΣ , - 5 

πυρός " ἔφραξε στόματα λεόντων. Νηστεία προσ- 
ευχὴν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμπει, οἱονεὶ πτερὸν αὐτῷ 

,ὔ 

γινομένη πρὸς τὴν ἄνω) πορείαν. Νηστεία οἴχων 
ΜῈ ͵ ΄ὔ ; 

αὔξησις, ὑγείας μήτηρ, νεότητος παιδαγωγὸς, 
Υ “«Ἀ2 , 

χόσμος πρεσδύταις, ἀγαθὴ συνέμπορος δδοιπόροις, 
ΕΙ δὰ ΄ - ὩΣ -Σ ε , 

ἀσφαλὴς δμόσχηνος τοῖς συνοίχοις. Οὐχ ὑποπτεύει 
- ᾿ γάμων ἐπιδουλὴν ὃ ἀνὴρ, ἃ νηστείαις δρῶν τὴν γυ- 

- - , ᾿: 

ναῖχα συζῶσαν. Οὐ τήχεται ζηλοτυπίαις γυνὴ, τὸν 
γο ΣΝ ΩἽ 2 , ἀναι, ἦν ΠΡΡΕῚ 
ἄνδρα βλέπουσα νηστείαν χαταδεχόμενον. Τίς τὸν 
ς - ὍΥ̓ - , .. δ 3 , 

ἑαυτοῦ οἶχον ἠλάττωσεν ἐν νηστεία ; ̓Αρίθμησον 
- ΕΣ Δ Ὁ σήμερον" τὰ ἔνδον, καὶ ἀρίθμησον μετὰ ταῦτα " οὐ- 

ν διὰ τὴν νηστείαν “ λείψει τῶν ἐν τῷ οἴχῳ. Οὐ- 
Ἢ“ (ἢ 5 ο Ο2 

ΠΣ να νον ; ΚΑΤ ον τε ὙΠ ῊΣ τ 
ἐν ζῶον ὀδύρεται θάνατον, οὐδαμοῦ αἷμα, οὐδαμοῦ 

; ὌΣΩΣ υΑσνΣ, 
ἀπόφασις, παρὰ τῆς ἀπαραιτήτου γαστρὸς ἐχφε- 

; ͵ 

ἔπαυται μαγείρων ἣ 
, » - ,ὔ 

μάχαιρα" ἣ τράπεζα ἀρχεῖται τοῖς αὐτομάτοις: 

΄ . - , 
ρομενη χατὰ τῶν ζώων. 

“ , - , [ , 

Τὸ σάδόατον ἐδόθη τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ἵνα ἀναπαύση- 
ΩΣ Σ Ἂ - 

ται, φησὶ, τὸ ὑποζύγιόν σου χαὶ ὃ παῖς σου. Γι- 
-ς β: 

νέσθω ἣ νηστεία ἀνάπαυσις ἐχ᾿ τῶν συνεχῶν πόνων, 
Ξ τὸ τὸ ξ Ἐν ; 

τοῖς διὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ παντὸς ὑπηρετοῦσιν οἰχέταις. 
ΞΑ ͵ . , [δὰ .»» - 
ἈΑνάπαυσόν σου τὸν μάγειρον, ἡ δὸς ἄδειαν τῷ 

τραπεζοποιζ)" στῆσον τὴν χεῖρα τῷ οἰνοχόῳ " παυ- ' ς ὁδὶ ἢ ΟΣ 
Ἁ », “Ὁ ΄ 

σάσθω ποτὲ καὶ ὃ τὰς ποιχιλίας τῶν πεμμάτων 
ΕῚ » ε ΄ ᾿ ᾿ -». ΠΥ ΞΟ 
ἐπιτηδεύων. “Ησυχασάτω ποτὲ χαὶ ὃ οἶχος ἀπὸ 

τῶν μυρίων θορύδων, χαὶ τοῦ χαπνοῦ χαὶ τῆς 
μι ε τ Ε 

χνίσσης, χαὶ τῶν ἄνω χαὶ χάτω διατρεχόντων, 
λ ς οΝ ΕἸ ,ὔ ἣΝ , - ἴ ἂς 

χαὶ οἱονεὶ ἀπαραιτήτῳ δεσποίνη τῇ γαστρὶ λειτουρ- 

γούντων. Πάντως ποτὲ χαὶ οἵ φορολόγοι τοῖς ὕπο- 
Ἁ - 

χειρίοις ἐλευθεριάσαι μικρὸν ἐπιτρέπουσι. Δότω 
Δ’ - ᾿ 

τινὰ ἐχεχειρίαν καὶ ἣ γαστὴρ δ τῷ στόματι, σπει- 
, - ἱν 

σάσθω ἡἣμῖν πενθημέρους σπονδὰς, ἣ ἀεὶ ἄπαι- 
δ ΔΟΣΝΝ, τ ; δ ἢ 2 

τοῦσα χαὶ οὐδέποτε λήγουσα, ἣ λαμδάνουσα σήμε- 
᾿ “ σ͵ - 

ρὸν χαὶ αὔριον ἐπιλανθανομένη. Ὅταν ἐμπλησθῇ, 

περὶ ἐγχρατείας φιλοσοφεῖ " ὅταν διαπνευσθῇ, ἐπι-- 

λανθάνεται τῶν δογμάτων. 

Νηστεία δανείου φύσιν οὐχ οἶδεν οὐχ ὄζει τόχων 
΄ -- Ξὰ Ἀν 

τράπεζα τοῦ νηστεύοντος " οὐχ ἄγχουσιν ὀρφανὸν 

Ηδδυ ολιῖτι5 Ἰαπιρτϊάοπι αὐποίανι. Νος ἰτα σατο Ροσὲ 

(ΟἹ. Ῥυίπηιϑ τὰ ποικίλα, τῶν. 

Ε Οὐάεχ Οοπιροῖ. γαστὴρ τῷ στόματι. ΜοΙαϊηΙ ααδο- 

δ᾽ τα πὶ ΟἹ πὶ ἐχ πὴ 6550, 48 ἐβδοπί ἰηαποῖς 118 ἀ16- 

σὰσπ Φαΐπαιιο, οἵ {αὶ Πόσαι Ὑ ΟΥ̓ ΒΟΓΙ πὶ ἐδϑθὲ ΒΘΠΒΙΙ Ὁ 

οὐ Ἰπτοντοβαιοηὶ βαιβέασογο ργοπαΐαπ ἔπεγαξ. (ΟἸπὶ 

ἐπὶπὶ ποπ 76] αποὴν τοὶ πόας α16 ἀοπιϊπῖοα, ποις 
Βα θαΐο ; το]! αατιπὶ 658 πὶ πῃ α οἱ ἀαλα γὰρ οβὶ παν 

μι ἀοπιαο σα ρουϑῖπε βο πὶ 4υϊηις ἀἴ1ο5, φαϊθιις 16- 

Δ ππττιπι ΒΟΥ ΑΥῚ ΟΡΟΥΊΘαΙ. 



ΡΕ 0 Ν10. ἨΟΜΠ.. 1. η 

νηστευτοὺ παῖδα τόχοι πατρῷοι, ὥσπερ ὄφεις πε- Ὁ Ρ]ΔΠιιΠῚ 16} ΠΑ ΠΟΥ }5. ἢ] τὶ 865 Δ] Ἰθητιη) ἃ Ραϊθ 
3 , 

ριπλεχόμενοι, Καὶ ἄλλως δὲ ἀφορμὴ εἷς εὐφροσύ- 
35 ᾿ “͵ ) . ς μυὲ «Ὁ ΜΝ 

νὴν ἐστὶ τὸ νηστεύειν. ὃς γὰρ ἣ δίψα ἡδὺ τὸ πο- 

τὸν εὐτρεπίζει, χαὶ " λιμὸς ἡγησάμενος ἡδεῖαν 

παρασχευάζει τὴν τράπεζαν, οὕτω χαὶ τὴν τῶν 
; 

βρωμάτων ἀπόλαυσιν νηστεία φαιδρύνει. Μέσην 

γὰρ ἑαυτὴν παρενθεῖσα, καὶ τὸ συνεχὲς τῆς τρυ- 
φῆς διαχόψασα, ποθεινήν σοι τὴν μετάληψιν φανῇ- 

ναι ποιήσει ὥσπερ ἀπόδημον. Ὥστε εἶ βούλει σε- 

αὐτῷ ἐπιθυμητὴν κατασχευάσαι τὴν τράπεζαν, 

δέξαι ὃ τὴν ἐχ τῆς νηστείας μεταδολήν. Σὺ δὲ ὑπὸ 

τοῦ σφόδρα τῆς τρυφῆς περιέχεσθαι, λέληθας σε- 

αὐτῷ ἀμαυρῶν τὴν τρυφὴν, χαὶ ὑπὸ φιληδονίας 

τὴν ἡδονὴν ἀφανίζων. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐπιθυμη- 

τὸν, ὡς μἡ τῇ συνεχείᾳ τῆς ἀπολαύσεως εὐχατα- 

φρόνητον γίνεσθαι. Ὧν δὲ σπανία ἣ χτῆσις, τούτων 
2 ὅψι Ἶ: “ ᾿ , 

περισπούδαστος ἣ ἀπόλαυσις. Οὕτω χαὶ ὃ χτίσας 
τοῦ ὡς τὸ ἍΝ ΑΔΝονς τ , ἡμᾶς, διὰ τῆς κατὰ τὸν βίον ἐναλλαγῆς παραμέ- 

γειν ἡμῖν τὴν χάριν τῶν δεδομένων ἐμηχανήσατο. 
Οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ ἥλιος φαιδρότερος μετὰ “ τὴν 

νύχτα ; χαὶ ἐγρήγορσις ἡδίων μετὰ τὸν ὕπνον ; χαὶ 

ὑγεία ποθεινοτέρα μετὰ τὴν πεῖραν τῶν ἐναντίων : 
Καὶ τράπεζα τοίνυν χαριεστέρα μετὰ τὴν νηστείαν" 

ὁμοίως μὲν πλουσίοις καὶ εὐτραπέζοις " ὁμοίως δὲ 

τοῖς λιτοῖς χαὶ αὐτοσχεδίοις τὴν δίαιταν. 

Φούήθητι τὸ ὑπόδειγμα τοῦ πλουσίου. ᾿Εχεῖνον 
δὶς οἰ -Ὁ- δα ὃ }} ἴου του «΄ Οὐ ν χδιτ παρέδωχε τῷ πυρὶ ἣ διὰ βίου τρυφή. Οὐ γὰρ ἁ 

ν ͵ 
χίαν, ἀλλὰ τὸ ἁδροδίαιτον ἐγχληθεὶς, ἀπετηγανί- 

ζετο ἐν τῇ φλογὶ τῆς καμίνου. Ἵνα τοίνυν σόέσω- 
3.,."- κι - ΠῚ , ἈΝ ἃ ᾿ μὲν ἐχεῖνο τὸ πῦρ, ὕδατος χρεία. Καὶ οὐ “ πρὸς 

τὰ μέλλοντα μόνον ὠφέλιμος ἣ νηστεία, ἀλλὰ χαὶ 
2 ῳω , ς " οἷ » αὐτῇ τῇ σαρχὶ λυσιτελεστέρα. Αἱ γὰρ εἰς ἄκρον εὖ- 

εξίχι ὑποστροφὰς ἔχουσι καὶ μεταπτώσεις, ὀχλα-- 

ζούσης τῆς φύσεως, χαὶ ἀναφέρειν τὸ βάρος τῆς 
5.5} Ε Ἷ σ, εν το 'ς , ᾿ 

εὐεξίας ἀδυνατούσης. “Ὅρα “ μὴ νῦν διαπτύων τὸ 

ὕδωρ, ὕστερον δανίδος ἐπιθυμήσης, ὡς χαὶ ὃ πλού- 
ΕΘ. ει Ζ' 5» δ ΄-Ν ΚΕ ν 

σιος. Οὐδεὶς ἐχραιπάλησεν ἀπὸ ὕδατος. Οὐδενὸς 

χεφαλὴ ὠδυνήθη ποτὲ ὕδατι βαρηθεῖσα. Οὐδεὶς 

ἀλλοτρίων ποδῶν ἐδεήθη, ὑδροποσία συζῶν. Οὐ- 

δενὸς ἐδέθησαν πόδες, οὐδενὸς χεῖρες ἀπηχρειώ-- 

θησαν, ὕδατι χαταρδόμεναι. 'Γὺ γὰρ περὶ τὴν πέ- (2 ͵ 

Ψιν πλημμελὲς, ὃ τοῖς τρυφῶσιν ἀναγκαίως ἀχο- 

λουθεῖ, τοῦτο τὰ σφοδρὰ νοσήματα τοῖς σώμασιν 

ἐνεργάζεται. Νηστεύοντος σεμνὸν τὸ χρῶμα, οὐκ 
τ᾿ “ἘΣ, 2 ᾿ 2Ξ “Ὁ ΡῚ γ5 Υ ,ὔ 

εἰς ἐρύθημα ἀναιδὲς ἐξανθοῦν, ἀλλ᾽ ὠχρότητι σώ - 

" (1Ρ. Ῥυϊπηιβ λιμὸς προγγησάμενος. 

ἃ 5ῖο Μ85, ρ]ονίαιιθ οπῖποβ, ἘΜῚΠ τὴν τῆς νηστείας, 

Ῥαι]ο Ρμοβὲ (910. Ῥυίπιιβ λέληθας τε. 

»ΈΘΡ. Ῥυίπηϑβ ἡμᾶς θεὸς διά. 

“510 Μί55. ποῃι}}}. Τσοβί αὐτου] ταὶ σα σᾺ 15, 

ΘΟὨΠ] αἴτη1, {04 56 ΡΡ ἢ τίσ τὰ. Αἰ οἰγοι νον ἃ- 
ταν. ΟἸΔ Π] ]τι8Π| οἵ ἃ}185. 16} 1 Πἰτιη Οσοαβῖο δϑὲ ἢϊ- 

Ἰαν τα 115. Νὰπι “ιιθ Δ η τη 5115. οἰ Ποῖσ, τὶ 
(: : : “ΠΕ 
ἃ ᾿πουπάιιβ 518 ροῖιιβ, δὲ ϑἴοιιε ατιδθ ρυδοῖν ἢ [ΆΠι65, 

ΘΡ 85 ϑιιᾶνο5 ἡ 10 : [τὰ ΦπΟα τι {{π|80 δια Πητ1Π {1} 

Θά], σοπάϊε 76) πίτιπι, αἴθ δάπ!οας. [τιπὶ 
ΘηΪΠη ΤηΘα π1ΠῈ 56. ἱπίοΡρΟηΪ , δο ἀθ]]οἰανιιηι οοπ- 

ἘΠ ΜΠ ΠῚ. ἘΙ511ΠῚ 1ΠΙΘΥΓΙΠῚ ΙΓ, 5ῈΠῚΓΠΟΠΘΠῚ,, τι ρο- 

16 1ΠΊΘν Π} 5581, ΕΠ] Ππου πἀατη ΘΧ ΒΡ ΌΪ 1. Ῥγοΐῃ - 

ἀ6 51 νὶβ ΕΠ0] πη θ Ππϑα πὶ ἀρρΑΓΆΓΘ δάν πη), Δ ΠΝ [6 

ΕΧ Ἰδ᾽ππῖο ν᾽ οἰϑϑι πιά ϊηθπ). Τιι νοτο, «ιοά ἀ6]1- 
ΟἿ15 πἰπηΐτιηι ἃ ἀἸοίτι5. 65, ἸΠϑ᾽ ρ 45 γϑ ἀϊ5 101 46 - 

ἸἸοῖδ5 ᾿πηρνιι θη 5, ἃ. ῬΓῈθ νΟΙ Τα 15 ἁπη ΓΘ ψο]ι-- 
Ρἰδἕθπ ἔπ ρα5. ΝΊΠΙΙ δηΐπὶ ἴηι σα ἔπ πὶ ὁδί, φαοὰ 

ΠΟῚ πᾶ θθαΐ 1Π [51] Ππ|Π]5, 5] ρουροῖαο ἔμπιαγο, Αἴ 

Β {1188 ΓᾶγῸ ΠΑΡ πίαν, Π]5. ἀν δ ἔγιιΐπηι". 510 δὲ 4] 

ΘΟΠάἸἀ1 πὸ5. Ποιι5, ῬυΟν 1 τς ἀοπὰ ᾿ρϑῖτι5 σραὰ- 
τἰὰ πὴ ἀρι πὸ5. ΟΡε πᾶμε ᾿ρθὰ νἰνθηαὶ ναυϊθίαίθ, 

Δ0 ψ]ΟΙβδ απὸ, Αι ΠΟη ν᾽ 65 50] 6 η} 6556 ἰ  τ10-- 

ΘΠ Ροϑί ποοίθι ὃ ἃς ν᾽ϑ 1] 1 η 6556 {που Πα]. ἘΠῚ 

ῬΟΒ[ ΘΟΠΊΠΙΙΠῚ 9 οἱ 58 ΠῚ [6 6556 ἀθϑ (θυ Ὀ]Π]ΠΟ ΓΘ ΠῚ 

ΘΟΠ ΡΛ ἜΧΡΟΥ 5" ΤΙ ἀθηὶ δὲ τηθηϑα θϑὲ σΥΔΤΙΟΥ 

Ῥοϑί 76) πίπιπι, Ἰάαιιθ τὰ ἀϊν:Π]νιι5, δὲ 115. φαῖθιι 
ἸΠΘη58 ἐδ ορίραγὰ, [ἃ ἔθη] 115, οἵ [15 πὶ ραν - 
ὈΠῚ ἐλ ΠἸ]ιι6 νἱοῖα αϊαπίαν. 

9. Τορρθαΐ (6 εἰν} 15. ΘΧΘΙΠΡΙΠ ΠῚ, 46} νἰ τα ἴπ 
ἀ6] 1015 ἀοία γα τα ᾿ποθπάϊο. ΝΟ Θπῖπη ΟὉ οὐ]- 

ΠῚΘ π΄ ΤΠ} 1|5{Π{180, 566 ΟἿ ν]ΐαρ τη ΟΠ ΠΕ πὰ 1π σΑΤΉΪΠΙ 

Παπλπλὰ τον θαζαν, Ῥγοΐ τις πος ἱποθπάϊιμ 6χ-- 

Ὁ 5{Π|5 Δ 115, ΟΡ 15 6δὲ ἃ, ΝΘ 6 νοιῸ δά {ππιὶ- 
Τὰ 5011|Π} {{}16 Θὲ 16} 1Πἴτπ|π1, 56 Πἷο θα πὴ ἱρϑὶ 
ΟΡ ΠῚ σομ πο] ΟΠ} 1π|5. Θϑῖ. δ᾽ αἰάθιη παθίτπ ὁ οον- 
ῬΟΥῚ5. ΘΧΊΡΟΠῚΘ. θῸΠὰ 56 η51Π) ΔΙ [ΘΓ ΑΓ, τητιζατ- 

4116 : ΠΙΠΗΪΡΕῚΠ 5ΠΟΟ ΠΟ ηἴΘ παίανα, ΠπθῸ γα] 6 η- 
ἴ6 σΟΡΡ ΘΠ 185. ΡΟΠά τι5. ϑιιβιϊποιθ, Ὑ146. πὸ αὶ 
ὨΙΠῸ ἈΖΙΙΔ ΠῚ ΓΘΒριιῖ5, ᾿π ΡΟΒΙΘΓ ΠῚ ΖΠΟΉ 116, ΘΧΘΙη- 

ΡΙῸ εἰντεῖϑ 1Π1π|5.. 5|ΠΠ|8 πὶ ἃ τι85 ΘΟ ποι ρ βοᾶβ. ΝΌΠΊΟ 
ΡΘΙ ἃ4υ 85. Ῥοϊι ἸΔ 5115 δϑὲ 1π ΟΡΔΡΙΪα ΠῚ, ΠῈΠ]Π} 

Θάρα πη πᾶ πὶ (0Γ11 ἀ6 τὰ σναναίι πη. ΝΆΠ]]Ὲ5 
ΘΒῚΠΕ Δ] 16 η15. ΡΘ Π]λῖ15, οἷ] {πϑυΐε ΓΑ μλ Πᾶν 15. ἀπ τια: 

Ῥοῖιι5. ΝΆΠΠ5 ρθθ5 Ῥγαρ 1 διιπε, πα]}}1115 πιὰ- 
1) ΠῚ ΤΙΒΙ1ΠῚ 5111} Δ ΠῚ Ἰ5ΘΙΠΐ, ἃ Πιιὰ ἰυγ]σαΐδο, Ν ΔΩ 

ΘΟΠΟΟΟΙΟΠΙ5. νΠΓπ|Π}., “πος νἱνθηΐθβ ἴῃ 6 ]10 115 

ΠΘΟΘΒΘΑ.]Ο ΘΟΠΊ ἃ [111, ΔΟΙ65 ΠΊΟΥΡΟ5 σίρε ἴῃ οοὺ- 

ΡοΥΊΡιι5. 16} πὰ ΠῈ}5 ΟΟ]ΟΓ γ ΠΟΙᾺ 1115 Θϑῖ, ποη ἰπ- 

ἃ (0}}». ρσίπηιβ καὶ οὐχ εἰς τά. 

Ὁ Βχγϑιιβ 01}. ῥυΐπιιιβ ὅρα οὖν μή. Νοῖε5. νο]ϊηι, 
ΟἸῖπα αὖ σα ΠΙ πὶ, τὰ ΨΊΠΙ τι πὶ ῬΥῸΒ ΙΒ θη {πΐ55α ἢπὶ 

«υφάταροσίπια, ΟΡ ᾿ἄχιιο Πῖο 5] 15 ἃ αι ον] πιο πεῖο- 

ΠΟΙ. 



εν. 
35. 37. 

11. 

ΔΙαια)ι. τις 
ΕΞ 
ἃ. ὕσν», τι. 

22). Ε1 ἋΣ 
ΓῈ 

Δ͵ιαμ)ι.ή.. 

10 85. 

νετοουσπάο ἡ θονο Πουϊάιϊι5, σοὶ τηοάθϑίο ΡΆΠοΥς 

φΟΠοποδϑίατιιβ : ΟΟΜΠ ρῥδοῖϊ, ἱποθϑβιιθ ΘΟ ρΟ51- 
{|5, γα τ5. οορ!τατοπα ἀεῆχιιβ, πϑὸ ἱπιθιμ ΘΓ 0 
τῖϑιι ἀδάθοοναιβ, ΘΟ ΠΟΙ ΠΠΙῚΙ5 5ΘΓΠΊΟ, ῬΕΠῚΙΠ) ΘΟΥ", 
Βονοσα ἴπ πιο πηγαὶ Φποΐχαοι ἃ} ΟΥ]6 σοπα ἴτο 
[μθυα βαποιῖ, Οεδιες αἴστιις ποτὶ ἐγ αὶ πιιιτιεῖτις., 
ηιιὶ οἰτοιππῖνατιῖ ἱτὶ με Πδτις ονῖίιππι εἰ ἐαργατιιπι, 

ἐφοπίες, ργοϑοὶ, αἰῇϊοιϊ ; ἸΠοναιμὰ ᾿παϊτατα νυἹΐδη), 

δ᾽ πο ο ΠΟΥ) ΟἸΠ 5. 55 1 5ΟΡΊΘ. τι ΓῸ5 

Τιάζανο “αϊοθπι. ράγαν ἴῃς δἴπιι ΑΡΥΑΠ απὸ ὃ 
Νόππο οἠαπῖτπι ̓  ῬοντῸ ΤΟΣ ΠΗΪ5 νἱτα, ππιπὶ ΡΣ 
ἂς φΟΠΠ παι Το] απίπ πη. ΝῸπ ΠΡ ρα. Ἰδοιτμη,, 
ΠΟῚ ΠΙΘΠ58ΔΠ), ΠῸΠ ἅΓνὰ, ΠῸΠ ΔΡΔΙΌΥΘἢΙ ὈΟΥΘΠῚ, 
ΠΟῸῚ ΕἸ Ποῖιη], ΠῸπ Ρἰβίογθιη, ἀθπῖψιθ πὸ ἃ]ϊπ 
«αϊἀααδην. Θουπ 4π|5 αἀ νἱοπιπὶ ΡΟΡΠΠΘΗΓ. 
Τάροσιιο {πείοσ' πιαίος πιτείϊογιιπι. ποτὶ σμγτθαϊξ πια- 

701 Χοαμπο Βαριϊξία. Ῥαυ]απι οἴλην 4118, τπππὶ 76 }1- 
πἴππι φαοα βιιρον ἀἰ ΠΙσΙΟΠ τι5. 51115 σ]ου απ γὸ- 
οθηϑβοῖ, ἴπ ἰϑγεϊι πὶ σεο  παπὶ σαν θχῖς. Ῥουτὸ σαοὰ 

ῬΓΘΡΟΙρυια ΠῚ 6ϑὲ ΘΧ 115 {85 αἸχῖπηι5, ΠΟ ΠλΪΠτι5. ΠῸ- 

5[6 1." ΠΟῚ ῬΥΪτ5 πὶ ΟΡ Π6, ἥπι8ΠῚ ΡΓῸ ΠΟΡΪ5 ἀϑϑιιηι- 
Ῥϑογαΐ, ἀἴαθ0}1 ᾿πβι] 5 Θχοθρῖξ, {τι ἢ} ΘᾺ ΠῚ 76}1ι-- 
ΠΪῸ σΟΙΠΠΠ. 556, {1 Π} ΠΟΘ. ΘΙ ἸΘη5 τὰ ποβηγοῖ 

76) απ115. δὰ ΤΠ δ ΠΟ πτιπὶ ΠΟΥ ἈΠ Πἃ ΠΏ ΆΠΊΔΙ5. δὲ 

ΘΧΘΙΟΘΔΠλα5, {π|Π} Δ ἀν ΘΥΒα ΓΟ Ρ ΘΙ ΘΒ ΠΟΠΟῊῚ Ργ:- 
δ π5. ἀοοθάοπαϊὶ ατιαϑὶ Ἀηβαπ). ἈΠ ατΪ ριΌΡῖον α1-- 
νἰπδ5 ΠαΓΠΡ 85 51} 1 6 ΠῈΔ ΠΟΙ; ΡατΟ σα: δα ΠΠΠ πὶ 
ἀπ πι|5 αἴ] 010, Πἰδὶ 56 ΡΘῚ Θϑαν ΟΠΘη} εἰ Πιιπ|ὰ- 
ΠΔ ΠῚ πη] 6 ΟΠ [6 ΠῚ 51} Π}15͵556 1. ΑΔ ΠῚ Θ ἢ ῬΓΪ15. 
“Δ ΠῚ ὙΟΥΘΥΓΘΡΘΙΠ ἴῃς ΘΡΌ]05., ΟἸθιιη σιβίαν!, 

σΟΥΡΟΥ 5. 404] ῬΘΒΡΓΟΧ ΟΡ ΠαϊαΓα ΠῚ 0 νου ϊτα- 
[6 η1 ΘΟΠΙΡΓΟΒ τα 5. Τὰι νθροῸ ΠΕ]]Π πὶ πὸ ΠπΘηῚ 

[ΔΟΓ ΙΝ. 65 ἐδ  Ρ511Π} 5.10 Γὰ ΠηΟε 1} σασι πάη] ἃς 

σαν πηθ. ΠΟ ΠΗ: πα] πηπ6 ἁπίπηο ὃχ ἴμμμθ. οἱ 

᾿ποάϊα θα ταθοϑοθηΐθ, Πα ΓΛ Ὶ15. 65 ΓΑ ΟΠ ἢ 5 τι- 

ΤΥ] ἃς νἱν Ποουιπὶ ἀοςπιαῖιπιῦ ΑΠ ἰσπογὰ5 
«πο ρϑυῖπθ αἴθ ἴῃ δοῖθ εἶπο αἰι ᾿ἶπὸ ἴπ- 
δίγιιοία, Ζα] ΔΙ ΓΘΡῚ ΡΑΥῈ [ἐγ σα ρροεῖαβ, ἴδοϊε τὶ 

ἉΙΤΟΓὰ υἱποδῖι" : τὰ “πὶ ΘΑΡΩΪ 5656. ΔἸ ποὶί, 
ΘΧΡΉΘΠδΣ ΒρΙ πὶ. δὲ 4αὶ δ] 5ρι νυ τι} ἐγαηϑ, 

ΘΆΤΏΘΩΙ ἴΠ ΒΟΥ ἹΓπΓθ πη γϑά]σ 1} Ηεθο πίη 5ἱὶ ἰῃ- 

ὙἸσΘ ΠῚ ἀν θυβα τ". ΡΙΟΪΠ 6. 5ἱ οἰ ρὶ5. ΠΙΘΠΊΘΗῚ 

ΒΑΒΙΠΠΠ 

ΓΤ σῖταν πὶ ἀπόθιις (ΟΕ εϊηῖς ἐπανέπαυσε τοῖς οἷς : ἴῃ 

αἸτὸ γόγοὸ (οάϊος ἀνέπαυσεν ἐν τοις 

8 ϊπιπο Ἰοοιιπι ἱπίογργοΐαπβ Ἐγασπιις, αὐ ἀἸάϊ Παο 

γοῦθα, πὸ αἰ Περίοάιις ; πος ἔᾷπιθη ΒΆΚΙ] τις. ο]τ5 
Ῥοοῖτ ππθιπϊηϊῇ : 564 τίν πια]ία Ἰδοϊϊοπὶς οἱ ΡΙορο- 

πιοάιπι ἐπ πἰτα, ἱπἸσατε νό]αϊς ΒΑΞΙ] ἴππν, οαπὶ Βὸ- 
τοπὶ ἀταϊοιοπι αἶχιῖ, ος Θρ᾿ Ποῖα πὶ ἃ Ηοξίοαο πιιι- 
ΠΕ Τ ΠῚ δουβις Ηρϑιοῦι, τόσο Πιιοῖτο, 
ἀντ πο π οβί πηιις (οΥ τις οξὲ ἴῃ Ορονῖριις οἵ ἘΠΩ͂Ν, 

[ἶδϑο. 4πα- 

ΟΕΒΛΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΠΟΘ. ΔἈΒΟΙΠΕΡ. 

φρονι χεχοαμημένον: ὀφθουλμὸς πραὺς, χατεσταλ- 
" ἮΝ 

μένον βάδισμα, πρόσωπον σύννουν, ἀχολάστῳ γέ- 

λωτ! μὴ χαθυδριζόμενον, συμμετρία λόγου, χα- 

θαρότης χαρδίας. Μνήσθητι τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίων, 

Ὧν οὐχ ἣν ἄξιος ὃ χόσμος, οἵ περιῆλθον ἐν σης 

ταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιδό- 
μενοι ; χαχουχούμενοι - ἐχείνων μίμησαι τὴν ἄνα- 

στροφὴν Ρ εἴπερ ἐπιζητεῖς Τί 
ἐλῆς Ὁ ἘΠΟΥΡΗΣΥ 

τὸν Λάζαρον ἢ ἐνανέπαυσε τοῖς χόλποις τοῦ Δύραάμ; 

σὺν, δῖ ΟΝ 
αὐτῶν τὴν μέεριοα. 

Οὐχὶ νηστεία : Η Ἰωάννου δὲ ὃ βίος! αἷα νηστεία ἦν 

τεζαν,, οὗ γὴν ἀροσίμην, ὃς οὗ χλίνην εἶχεν »οὗὐ τράπ 

οὐχ ὅ ἀροτῆρα βοῦν, οὐ σῖτον, οὐ σιτοποιὸν, οὐχ 

ἄλλο τι τῶν κατὰ τὸν βίον. Διὰ τοῦτο Μείζων ἐν 

γεννητοῖς γυναικῶν οὐχ ἀνέστη Ιωάννου τοῦ Ἰθαπτι- 

στοῦ. Παῦλον μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἣ νηστεία, ἣν 

ἐν τοῖς “ Ὸ: τῶν θλίψεων χαυχήμασιν ἀπηριθμή- 

τρίτον οὐρανὸν ἀνήγαγε. Κεφάλαιον 

τοῖς Ἂ: ἕνοις, ὃ Κύριος ἡμῶν νηστεία τ τὴν 

ἡμῶν, ἀνέλαζεν »ὀχυρώσας » οὕτως 

ἐν αὐτῇ τοῦ διαδόλου τὰς προσθολὰς ὑ ὑπεθέξατο, ϑισνα 
2 

᾿ “χ.} ἢ ΟΝ 
ἡμᾶς τε παιδεύων νηστείαις ΠΝ ἫΝ χαι ἀρεν τμι 
ξεῖ ε ᾿ κ ἣν 0» - 

ξεῖν ἑαυτοὺς πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πὶ 

χαὶ τῷ ἀντιπάλῳ διὰ τῆς ἐνδείας Ἐ ον ἤσον ἐνδι- 

δούς. Ἀπρόσιτος γὰρ ἦν αὖτ ᾧ διὰ τὸ ὕψος τῆς θεό- 

τητος, εἰ μὴ διὰ τῆς ἐνδείας ὑπέδη πρὸς τὸ ἀνθρώ- 

πινον. ᾿Ιξπανιὼν μέντοι εἰς οὐρανοὺς 3 τῦ: φῇς ἥψα- 

το; τὴν φύσιν τοῦ σώματος τοῦ ἀναστάντο: πι τστού- 

μενος. Σὺ δὲ ὑπερπιαίνων μὲν σεαυτὸν χαὶ χατα- 

σαρχῶν, οὐχ ἀνίῃς ; ἐ ἐχτήχων δὲ τὸν νοῦν ἐν " ἄτρο- 

φίᾳ , τῶν σωτηρίων χαὶ ξωσπρίῶν ὃ διδαγμάτων οὐ- 

δένα λόγον ποιῇ ; Ἢ ἀγνοεῖς ὅτι ὥσπερ ἐπὶ παρα- 
Σ ἐξ ον 
ἄξεως ἡγοῦ ξ τ ρου συμμαχία ἧτταν ποιεῖ τοῦ 

ς ἕτ τέρου " οὕτως ὃ τῇ σαρκὶ προσθέ; μένος, τὸ πνεῦμα 

χαταγωνίζεται . χαὶ ὃ πρὸς τὸ πνεῦμα "ἢ μεταταξά- 

μενος, χαταδουλοῦται τὴν σάρχα ; Ταῦτα γὰρ ἀλ- 

λήλοις ἀντίχειται. “Ὥστε εἰ βούλει ἰσχυρὸν ποιῆσαι 

τὸν νοῦν, δάμασον τὴν σάρχα διὰ νηστείας. τοῦτο 

γάρ ἐστιν ὅ φησιν ὃ ἀπόστολος" ὅτι ὅσον ὃ “ἔξωθεν 

ἄνθρωπος διαφθείρεται, τοσοῦτον ὃ ἔσωθεν ἀναχαι- 

χαὶ τό" 
- σ - “ , ᾿ ΕἸ ἐς 

νουται " Ὅταν ἀσθενῶ . τότε ουνατος ετἰμι- 

Οὐ καταφρονήσεις τῶν φθειρομένων βρωμάτων; Ὁ χαταφρονήσεις τῶν φΦ ξΞιρομεένων Ι: ρωματων : 

( οὖχ ἐπιθυμίαν λήψη τῆς ἐν τῇ βασιλεία τραπέζης, 

4 {πιις (οάεχ (οχηθοῖ, σοπ]πποῖς ἐν ἀτροφία τῶν, 
δὲ ἴτα Ἰεσῖι Ἐγάβππα : Ξε υἰγρι]απι, 4παπὶ ἱπυθπὶ ἰπ 

δατείοπε Ρααβ. ροξὲ νόσοπὶ ἀτουφία, ΓΟ] π Ζο στὸ ΠΊΕ 

Νὰπι μος ραοσίο 6715 Ἰοοὶ βοπίομπεϊα ἀρίου οἰποῖζαν εἰ 

φοποϊπηΐου. ἢ 

»1 πι5 (οάεχ (ομιρβεῖ. καταταξάμενος, ππα]ς. Μοχ 

ΟἹ)». ῥυΐμηιις ἀλλ) . δυβθιπάς Ἀοδα. ρτὶ- 
ΠλῸ5 πὸ τεῦ ἰσχυρο ξ 

ς Ἄρα. Ῥυτίπις ὁ ν ἠυῶν ἄνθρωπος. ᾿ ' 



ΚΕ ΠΏΌΥΝΙΟ. 

ἣν πάντως ἣ ἐνθάδε νηστεία προευτρεπίσει : ̓ 'γνο- 

εἴς τῇ ἀμετρίᾳ τοῦ χόρου παχὺν σεαυτῷ τὸν βασα- 
νιστὴν χατασχευάζων σχώληχα ; Τίς γὰρ ἐν τροφῇ 
» - ᾿ -Ν “ἄἀδοξ, 2) ͵ 
δαψιλεῖ χαὶ τρυφῇ διηνεχεῖ “ ἐδέξατό τινα κοινωνίαν 
χαρίσματος πνευματιχοῦ ; Μωῦσῆς δευτέραν λαμ- 
θάνων νομοθεσίαν, δευτέρας νηστείας προσεδεήθη. 

Νινευίταις εἰ μὴ καὶ τὰ ἄλογα συνενήστευσεν, οὐχ 

ἂν διέφυγον τὴν ἀπειλὴν τῆς καταστροφῆς. Τίνων 

ἔπεσε τὰ χῶλα ἐν τῇ ἐρήμῳ ; Οὐ τῶν χρεωφαγίαν 

ἐπιζητούντων ; ̓Εχεῖνοι ἕως μὲν ἠρχοῦντο τῷ μάν- 
- τ ω 7 “ 3 , ϑ 

να, χαὶ τῷ ἐχ τῆς πέτρας ὕδατι, Αἰγυπτίους ἐνί- 

χων - διὰ θαλάσσης ὥδευον " Οὐχ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς 

αὐτῶν ὃ ἀσθενῶν ἐπειδὴ δὲ ἐμνήσθησαν τῶν χρεῶν 

τῶν λεδήτων, καὶ " ἐστράφησαν ταῖς ἐπιθυμίαις 
" " » 5.» “ - Ε , εἰς Αἴγυπτον, οὐχ εἶδον τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας. 
Οὐ φοῤῇ τὸ ὑπόδειγμα : οὐ φρίσσεις τὴν ἀδηφαγίαν, 
μή που σε τῶν ἐλπιζομένων ἀγαθῶν ἀποχλείση ; 
Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ὃ σοφὸς Δανιὴλ τὰς ὀπτασίας εἶδεν, 

᾿ ,ὔ ᾿ , κ ἢ 3 εἰ μὴ νηστείᾳ διαυγεστέραν ἐποίησε τὴν ψυχήν. Ἔχ 
ὰ - ΄ - Ὧ. 3, λ' νΝ . 

γὰρ τῆς ᾿ παχείας τροφῆς οἷον αἰθαλώδεις ἄναθυ-- 

μιάσεις ἀναπεμπόμεναι, νεφέλης δίκην πυχνῆς, 

τὰς ἀπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγγινομένας ἐλλάμ.- 
, -Ὡ , 3. ὃ ΠῚ Ζ Ψψεις ἐπὶ τὸν νοῦν διαχόπτουσιν. Εἰ δὲ καὶ ἀγγέλων 

ἐστί τις τροφὴ, ἄρτος ἐστὶν, ὥς φησιν ὃ προφήτης" 
Ἄ ΒΞ - ἔλι Ψ- ν᾿ θ - 5» Ζ Ε δὲ τον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος ᾿ οὗ χρέα, ὅ οὐδὲ 

"51 "» ΄' “- Ἂς ᾿ , 

οἶνος, οὐδὲ ὅσα τοῖς δούλοις τῆς γαστρὸς διεσπού- 

δασται. Νηστεία ὅπλον ἐστὶ πρὸς τὴν χατὰ τῶν 

δαιμόνων στρατιάν. Τοῦτο γὰρ τὸ γένος οὐχ ἐξέρχε-- 
ται, εἶ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστεία. Καὶ τὰ μὲν 

ἐχ τῆς νηστείας ἀγαθὰ τοσαῦτα ὃ δὲ χόρος ὕδρεων 
Ἁ 2 ΄, Ξ-ῶὴλ , - “ ΤΟΙ 
ἀρχή. Εὐθὺς γὰρ συνεισπίπτει τῇ τρυφῇ καὶ τῇ 

μέθῃ χαὶ ταῖς παντοδαπαῖς χαρυχείαις πᾶν εἰδος 

ἀχολασίας βοσχηματώδους. Ἔνθεν ἵπποι θηλυμα- 

νεῖς οἵ ἄνθρωποι, διὰ τὸν ἐχ τῆς τρυφῆς οἶστρον 
, ας ΤᾺ τὸ ἐξ 

ἐγγινόμενον τῇ Ψυχῆ. Παρὰ τῶν μεθυόντων αἱ τῆς 

φύσεως ἐναλλαγαί - ἐν ἄῤρενι μὲν τὸ θῆλυ, ἐν δὲ 
τῷ θήλει τὸ ἄῤῥεν ἐπιζητούντων. Νηστεία δὲ χαὶ 

γαμιχῶν ἔργων μέτρα γνωρίζει, χαὶ τῶν ἐκ νόμου 
" συγχεχωρημένων τὴν ἀμετρίαν χολάζουσα,, σύῳ.- 

ἀ (ο]}». Ῥυΐπιιβ ὑπεδέξατό τινα. Μος Βοα. ργίπιιι 
ἐδεήθη. 

ΓΙ}. Ῥυΐπηιιβ παχυτέρας τροφῆς. ΑἸΙφιαπίο τηΐγα 

Ἰάοπη (οᾶοκχ πνεύματος ἐχπεμιπομένας ἐλ). 

8. Μοπεὶ Πυοκιιβ, 1οφὶ ἴπ ΟἸῖν. οὐ χρέας, οὐδὲ οἶνον, 

οὐδ᾽ ὅσα, 5ῖς αὖ, ἴπααΐε Ὑἱν ἀοο Ἰββι Πηῖ5., το γα τ 

ἰ5έα δὰ 118 αι Ῥιϊτδοοδβοσιπε, ἄρτος ἐστίν. Ἀδοῖο 4α1- 

ἄοιι, ορίπου, οἱ σοῖο ἡ Ἰοαν, οἰπὶ πποπυΐς 1Ππ4, 
οὐ κρέας, γοίοννὶ δα 14 χιϊοα ρεοθάϊε, ἄρτος ἐστίν : Ξε 

«πομιοῖο νὸχ οἶνον ἡ] τοσοπὶ ἄρτος γοίουυὶ τ᾿ οιπ 

Ῥοσδιῖ, ποῖ υἱίσθος; οὐπὶ ππὰ ρμοβιία οἱξ ἴπ ποιπῖπα- 
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νϑάάον ν᾽ ἄδηη, ἴαο. σαν Π6η) «ἰΠ165. [6} πῖο. 

ΗΟΜΠ1,. 1. 

Ηοο ϑηΐμη δϑὲ φυοα 1} ΑΡοβίοὶ δ, αιιο αι Πίιιη 2. οὐ. 7. 
ΘΧΊΘΥ ΠῚΙ5. ΠΟΠῚῸ ΘΟΥΓΙΠῚΡ 1, {ΠΕ Πὶ ̓ ΠΊΘΙ ΠῚ5 16. 

το πουύδίμν. Τίθ πὰ ἩΠΠπ|4 : (ὐετν ἐγυβίγπι ον", ἔμιτιο μο-- νὰ. χ5. 
(δηι5 δῖεπι. ΤΆ Π6 ΠΟ ΟΟΠΙΘΠΙΠ65 δἴαϑ 65085, (1185 
σΟΥΓΙ Πρ Πέϊι 9 18 Π6 ΠΟΙ [6 ἀρ θὲ {Π|π|5. ΠΊΘΠ 588 
ἀἰθϑι θυ πη, Π1|88. δϑὲ 'ῃ ΓΟΘΠῸ ΟΕΘΙΟΥῚΠ), (8 Π| 

ῬΓΟΥ5115 Πἰὸ 16] απάπο ΕΠ] θυ θρα να Ρῖ5 9 ἈΠ ἰσπο- 
γὰ8 Ζποά ἱπηπηοάθγαῖα θα ρἰθίίοπθ ΠῚ 1051 ρμὶπ- 
σΌ 6 πὶ [ΟΡ ΓΟΥ ΘΠ ὙΘΙΠΊΘΠ) Ρᾶγὰ5 ἡ ΟἸ5 ΘΠΪΠῚ ἱπ 
ΒΡ] 6 πα 115 Θρα} 15, ρουρδ πβαιιθ (6110 115 Ραυ ΠΟΘ Ρ5 
[δοειι5. δϑῖ 1118 (ΟΠὶ 5ρ ̓ ν} [π|8}15 9 ΜΙΟ565 ταΐ ἃ]16- 
ΤᾺ ΠῚ ΔΟΟΙρΟΓδῚ ἰθσθπη, ἃΙΓΘΓῸ 16} π|0 Ορτι5. Πα], 
Νιδὶ ὑπ οἰπὶ ΝΙΠΙν "5. 6] ππάϑϑθηΐ εἴς ἰρϑᾶ 
θυατα ἀπ πη ]1ὰ, ματι] «πα π]ιδπι οἰ [π ͵ 556} 5ι1}0-- 

ὙΘΥΒΙ ΟΠ. ΘΟΠΊΠΙΪ Πα ΟΠ ΘΠ). Οπουτπὶ οδ αν ον Με. 3. 17. 

1ο. 

Ῥγοϑβίγαϊα βιιπί ἰπ ἀθβουῖοῦ ΝΌΠΠΘ ΘΟΓῚΙΠ, {|| Νιω». τή. 

Θ511ΠῚ ΘΑΥ Πτ πὶ ἢ 6] Ραπι9 11 ἄοπϑο δραπὲ Θ0η - 
[6 ΠῈῚ πὰ Π πὰ, δὲ ἁ4πὰ 46 ροῖγα Ππθπίθ, βαρογα- 
Ραμῃὶ ΖΕθυριεοβ,, ΡῈῚ πηᾶγ6 [λοίθραπε ἰΐον, δοπ 
ἐγαξ ἐπ {ἰτπῖι5 ἔτι ἐστι ϑηι 5 ΘΟΓΈΤη : ῬΟϑιθα τ ΠῈ νΘΙῸ 
ΤΘΟΟΡ ΔΕ δπὲ σαγηΐιιπὶ 0185, δὲ ἀθϑιάθγῖὶο τὸ- 

γΘΙϑὶ διηΐ ἴῃ σγρίμμη, ΠΟΙ ν] θυ} θυ ΓΔ ΠῚ καυι, τ6. 

ῬΘΡΥΌΓΏ 558 Π|. ΝΟΠ πηθ τα ΘΧθιηρ απ 7 πο ΠοΥ- 
γ65 δ ἰδοϊ[[6Π), πὸ ἔογιθ ἃ θΟἢΪ5 {110 ΘΡΘΓΆΠΊ15, 

16 ϑχοϊπεαι "Ὁ ἂς πὸ Ῥδη]6] φαϊάθη 1116 σα ρΊθἢ5 
Υἰβίοπ 5 γἹ ἰβσβθῖ, Πἰϑὶ 76} πηῖο γα} 1556} Δ Πἰ Π]ὰ ΠῚ 
ἸΠπ ρΙ Ἰ ρθη. 5 αι θη Ρἰ πσιίονα Ράϑέιι σοιὶ [π-- 
τοδὶ συϊάαπι γα ρογο5. θα μααπίαν., {πὶ [πσΘ πὴ 
ΒΆΠΟΙΙ ΒΡΙΓῚΠῚ5 ἴπ ΠΟΠΊΪΠΙ5. ΠΙΘΠἴθ ἢ ̓  ΓΔ ἃ ΠΙΘΠ,, 
4παϑὶ ἄθηβα παι 68. ἱπίθυ θη Π5, ἱπίθγοὶ ρίπηξ. 

Οιιοὰ 51 ἀπρϑίογιιπι “ΟΠ 116 οἶθιι5 658 α}}τ|5, θα 15 
δῖ, ιιθπιδ πηοάτιπι ἃἰΐ ργορμοία : Ῥάπεπι απϑο- 

ἰοσιτπ τπαημοανῖξ ἤοπιο Ὁ ΠΟΤ ΘΓ ΠΘ5., ΠΟΙ Υἱ- 

Π11Π1, ΠῸῚ (ἰ6η] 4186 απιδο ΟΠ π|6 411, {πιὸ αὶ 
βθυν πη γοπερὶ, ᾿ΠσΘη εἰ βεπο ὀχ αυίγιιπε. 16}- 

Ὠΐαι ἢ Υπηαίαγα δϑὲ δ ΘΟ σϑπάτιπη οἴμηὶ ἀρ πηο- 

ΠἾΠ}ιι5. Ναπι ἤοο σϑτιιις5 τίοτι αὶ πιῖσὶ τὶ οΥαἰζοτις 

εἰ ογσιῖο. Τάπι πηυ] τα θΟῸ πα ργου θη απ 6 6] πῖο : 

τἶνο, Ἰτογα ἴῃ δοοιϑαίγο, Ραΐο Ἰσίξαν ΟἸῖν. (οαἴοομη 

πὰς Ῥαγίθ πῃοπήοβιιπι 6556; “υοπη Δ πποά πὶ οἱ Δ] 
«υΐϊηις (σα ]οο5 πιθπάοβὶ κέ, ἴπ {αΐθιις ρασίτον ἰο- 

δἰζαν οὐδὲ οἶνον. Οσατε, νυ]ραΐαπι Ἰδοιοποπι οὐδὲ οἶνος 
το πο πὯπὶ οοπβιιὶ : 60 πηαρὶβ, {πο αἰιοζογίίαϊο γο- 

ταβεἸββῖτηὶ ΟοαἸοῖ ἈΘΡῚΙ τ ΓΕ σοπῆγπηθίιν, Ψ9άατῃ κὲ 

4115 το ψαϊγα! οὐ" ποῖ ΘΙ ογίτηιι5 χρέας, αὶ ἴπ ΟΤιν. 
βοσίρίθπ ἱπυθηῖ Πιισαῖιδ; ἀἴσαμ 14 ποῖ ἵπ46 Τχοίμιμ, 

«πο Πῶς νὸχ ἀἰβρ! σθαι, 5664 «ποῦ οἱ ᾿π ἱπηρτοβοὶβ 11- 

Ἰνυῖ5 οἵ ἴῃ ποβίγῖ5 Νῖβςξ, χρέα Ἰοβαΐαγ. 

ἃ Βορ. ῥυίπηι ὕδρεως ἀρχή. 

»(]Ρ.. ρυίπιις νόμου συγχωρουμένων. Μοχ Βεξ. 

7: 

Ρεαίὶ. 

ΞΩΣ 

Ξ} 

Ρεαί. 

ΓΕ 

Ματε. 

28. 

ιοή. 

’ ὁ ὡς 

9. 



Πονέηι. ὃ. 
8. 

ϊ. (ον: 7 

5. 

Εςαὶ.58 ὃ. 

16. ν.ἡ- 

Ῥιαὶ.63.2. 

1 5: ΒΑΘΙΗΙ ΟΕΒΆΠΕΞ ΟΛΡΡΑΒΡΟΟ. ἈΒΚΟΗΙΕΡ. 

ἐοπίνα, βαϊϊοίαϑ Ἰαβοὶν δ Τα τἰιηὶ δϑῖ. 5 αι δηΐπι Β φωνον σχολὴν ἐμποιεῖ, ἵνα παραυμείνωσι τῇ προσ- 

ἀπὰ σαὶ (6116 115, Ἔν θίαϊθ, δὲ οπη πὶ ῬΘΠΘΙῈ ο0η- 

αἰ εἰ5. Ρ6Π]Αν 5... Ῥυοάϊε ΠΟΙ ΔἸ η15. ΡΘοιἾπΠ88. ΘΘΠῚΙ5 

οἴμπο. Ηΐπο δαὶ ᾿ἱπϑαηθηΐοβ ἴπ [Ομ] ηὰ5. ἤππε 

ΠΒοιηΐπθ5, ΟὉ αὐϑίγιιπι 86 [ΠΡ ΌΤ ΘΠ 4Έ 6 πὶ πὶ ἈΠΙ1Πη0 

δισπαπε ἀοΠ1οἷδο. Α θη] ΘΠ 115. ΟΥὰ 65: ΠΔ ΕΠ 88 1η- 

γουοῖο, ἀπιη ἴῃ πη βου] πὸ 5θχτὶ [ΟΡ πη] Πἰ πτμ, ἴπ 

[πη] ΠἶπῸ π] ΘΟ παι Ταςθυι ἢ. {6} απῖππὶ ΝΕΡῸ 

διΐαπι ἵπ' τιδῖὶ ΘΟ Π] 51} πη άπαπὶ [ΟΠ ΡΘ ἈΠΕ ]ΔΠΊ( 116 

ἄοοοι, ἀο νοϊ παρ αῖθπὶ 656 ΘΟ ΠΟΘΘΒΔΡΕ ΠῚ ἱπη μη] 06}1-- 
ἴλην. τιδίιπι οαϑε τα τ5,. ΡΑΥΪΣ ΘΟΠΟΟΡ5. ΟἿ ΠῚ, τις 

ΡΟΥσθυ ρος ἴπ ΡΥΘΟΔΠΟΠΘ, 

το. (ν6 [ἀμ] 6Π Π6 76] }}}1 ΕΠ] ΓΑ ΓΘ 1 5018 οϑοᾶ- 
γι ΡΟ ΠπΘμτα πιθιϊαγῖβ. σι. ΘΠΪπὶ. 76}11- 

Πΐμη} Θϑὲ ἃ Ὑ1Π15 6556 Δ] ΊΘΠτιη}. δον οπιτ οἶτι-- 

οπεζνιηι ἐπὶ φιιταἰἰς : σου ἀοπα ΡΡΟΧΊπηΟ ΤΟ] 518 Π| 

Παΐατ. {Π0],. γθιλτ6. 111 ΔΘ ρῖῖα. Δο6 αὐ ἐϊΐος 

αο οοπίοπίίοτιθς 76} τιτιατΘ. ΟΔΥΠ 65. ΠῸΠ δάϊ5, 564 

Θοιηθ 5 [γΡαΐγθη. Α νἶπὸ ἈΡ5 ΕΠ] Π65., 56 0 1η]- 
ΥἸ 5. ΕΠ] ΠῸΠ ΘΠ ροΓ5. ΕΧϑρθοῖαθ νΘΘΡΘΓᾺΠῚ 5 τὶ 

οἰ θιιμη οαρίαβ., 564. ἀΐθῃμ. του πὶ Ρϑυῖ5. ρα 

{  πΠ4}1ἃ. δ 115. αὶ ΘΌΥΙΪ διιηῖ, ΠῸῚ ἃ νἷπο. 

1τὰ, ΠΙΘΠΓ5. δὲ [θη] θη ἴα, Θὰ πη ητι6. ἀδβιριθη- 

ἴθπὶ γο αϊτ, παι Ποῦ {πὰπι νἱπιιηι. ΤΥΊΒΕ ΠΑ 

δϑῖ Ζιι αι την] θη τἶα ΠΟΘ ΠΙΘ ΠῚ. ΟὈΓΙΘη5., ἃ0 (6- 

ΠΠΘΓΡΘΠ5. ΑἸΐα Τθμλυ]  πτα Πηθι5. οϑὲ .. οἵη πὰ- 

Ἰνδῖυν" αι] πη ορουίοι. 4] {ΠΥ ΘΆΪμ 5 πα ππ:, 

ἐπιϊπιϊοὶ ἐτῖρ6 αὐΐπιαπε πιθαπι. ΤῸ ϑυτημηᾶ , {αν ]5 

αἰίδοιιιϑ ἀϊπηον π5 ΔΙ ΠΠΔ ΠῚ ἃ ἴδιο 5110 (ἴοὶ τη6- 

αἶϊο ροΐοϑὲ θθυϊθίαβ. (ὐοσῖτα τὰϊῃὶ ΠΟΙ ΠΘηῚ ᾿γὰ 

ῬΘγΟϊ απ. 5). {αὰ πὶ [ΘΠ] ΘΠ ἴι15. δ᾽ 60. νἱτο. ΝῸΠ 

οϑὲ 51 ΘΟΠΡΟ5., ΠῸΠ ΠΟΥΪΐ 56] ΘΕ] θ511η}.. ΠῸΠ 

ποΥξ πὶ ἀάβαπε: 564] νοΐ ἴῃ ριρηα ποοίαγπα, 
ΟΙΠΠ65 ΔΕΓΠΠ ΘΓ, ἴῃ ΠΟΘΙ οὐν]οβ ἱποῖ τι, 1π- 
οοηϑιἀθναῖα Ἰοαυτ , ΠΟ Ροΐοϑὲ Ομ θουὶ , οοη- 
νἱοίατα,,, ῬΘΓΟ ΓΕ, τη πάτα, ἤδ]ογαϊ., νοοϊίο- 

γαΐαν", αἰδυα πη ρίταν. ΕἸ σΊτΟ δία πη ΘΠ τ] ΘΠ ΕΔ ΠῚ. 
56 πὸ {Ππὶ “υϊάθηλ 185 ΟΧ Ὑἱπὸ Παβοϊτα), 
αὐγηῖ6. ΝΟΙῚ ἀαιιοθ. ρΡοίπμη ἰαυσῖονθ νἱπὶ Ροίιι 
Ῥυδνονίονο. Νὼ [6 δὰ 76} η11 πιγϑίθυα Ἰητροάιοαὶ 
ΘΡνϊθίαθ. ΝῸΠ οδὲ ρθὺ τη! πιϊα πὶ δά τιι5. δὰ 

Το) απίαηι., Φαθιηδ πιοάτιπὶ πθο ἃ Πα τατη ἃο- 

ΟΟ55115 65} θ6} [Ραπ Δ ΠΟ Π ΘΠ, ΠΟ ἃ σαΒΕΠΠ]ΟΠΙΔ ΠῚ 

ῬΘΙ ἰαϑοϊνϊαμ , ΠΘΟ 7 αὐ 5 Π]Π] ΕΠ πὴ ἀἸοαΠΙ., ΡῈν 

Ῥυΐπιις ἵνα παραμένωσι, ἈΠ φααπῖο ᾿πέτα (00}}». Ῥαῖπηιι 

ἀποχῇ μόνων. 

ς ΤἼπι95 Οοᾶοχ Βερ. ἀλλ᾽ ὕόρεως. 

ἁ Βορ. βοοιπάιι ὅταν ἐφ᾽ ἃ δεῖ μὴ γίνηται, σμαπάϊο 

πον {τινὶ πενὶ ἄενει. ες τὰ πλυϊῖο ροϑῖ «ααίιου 

159. ἔχαστον τῶν παθῶν. 

“Ἀπ ααῖ ἄπο ΠἸΡτὶ προλάθφυς οἰνοποσία, οὐκὶ μοί: 

ευχῇ. 

" τ πάρος τὸν 
Μὴ μέντοι ἐν τῇ ἀποχὴ μόνη τῶν βρωμάτων τὸ ἴ ὃ ἀί δι: ἰ ΡΣ 

ἐχ τῆς νηστείας ἀγαθὸν δροίζου. Νηστεία γὰρ ἀλη- ἧς νηστείας ἀγαθὸν δρίζου. Νηστεία γὰρ ἀλη 
) ς -Ὁ -Ὁ- ΕῚ , 2 ΄ ,ὔ 

θὴς ἢ τῶν χαχῶν ἀλλοτρίωσις. Δύε πάντα σύν- 

δεσμον ἀδιχίας: ἄφες τῷ πλησίον τὴν λύπην᾽ ἄφες 

αὐτῷ τὰ ὀφλήματα. Μὴ εἰς κρίσεις χαὶ μάχας νη- 

στεύετε. Κρεῶν οὐχ ἐσθίεις, ἀλλ᾽ ἐσθίεις τὸν ἀδελ-- 

φόν. Οἴνου ἀπέχη, “ ἀλλ᾽ ὕδρεων οὐ κρατεῖς. Τὴν 

ἑσπέραν ἀναμένεις εἰς μετάληψιν, ἀλλὰ δαπανᾶς 
ἣ' ς ᾽ὔ ν Ν Ψ' ΘΗΘΑ, « ,ὔ Νν 

τὴν ἡμέραν εἰς δικαστήρια. Οὐαὶ οἱ μεθύοντες, οὐχ 
᾽ ᾿ Ε ΄, τ Ὁ 40, 

ς ἀπὸ οἴνου. Θυμὸς μέθη ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἔχφρονα 
ΓΕ - ε ἡ ΟὟ: , ΄, 2 ν ι ΞῊ Ἀλ 

αὐτὴν ποιῶν ὡς ὃ οἶνος. Λύπη μέθη ἐστὶ χαι αὐτῇ» 
Γν ΄, 

χαταθαπτίζουσα τὴν διάνοιαν. Φόδος ἑτέρα μέθη, 
ὰ ὦ - “τὰν -- δας “2 3 ᾿ "“ρ Η ὅταν ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ γένηται. ᾿Απὸ φόδου γὰρ, φη- 

σὶν, ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου. Καὶ ὅλως, ἕχα- 

στον τῶν παθημάτων ἐχστατιχὸν διανοίας ὑπάρχον 

μέθη ἂν δικαίως προσαγορεύοιτο. ᾿Εννόησόν μοι τὸν 
Η ΄’ ς θύ - , ψΦ ἸΟ, » ὀργιζόμενον ὅπως μεθύει τῷ πάθει. Οὐχ ἔστιν αὖ- 

τὸς ἑαυτοῦ χύριος" ἀγνοεῖ ἑαυτόν - ἀγνοεῖ τοὺς πα-- 
ρόντας - ὥσπερ ἐν νυχτομαχίᾳ πάντων ἅπτεται, 
πᾶσι προσπταίει" ἀταμίευτα φθέγγεται᾽ δυσχάθε- 

ἐστι" λοιδορεῖται τύπτει" ἀπειλεῖ διόμνυται" 
-- Ἁ ᾿ 

βοᾷ" διαῤῥήγνυται. Φύγε ταύτην τὴν μέθην, μηδὲ 
᾿ 
ὃ ὰ τοῦ οἴνου προσδέξῃ. Μὴ προλάδῃς “ πο- 

α τὴν ὑδροποσίαν. Μὴ μυσταγωγείτω σε 

στείαν ἣ μέθη. Οὐχ ἔστι διὰ μέθης εἴσοδος 

ν᾽ οὐδὲ γὰρ διὰ πλεονεξίας εἰς διχαιοσύ-- 

γὴν. 

συλλήδδην 

8..9 τ ει Ψ , - ἈΝ 

δι’ ἀχολασίας εἰς σωφροσύνην, οὐδὲ, 

εἰπεῖν, διὰ τῆς χκαχίας εἰς ἀρετήν. 

Ἄλλη θύρα ἐπὶ νηστείαν. Μέθη εἰς ἀκολασίαν εἰσ- 
ω φσν, , 5 ΄ .2 - - 

ἄγει, ἐπὶ νηστείαν αὐτάρχεια. Ὃ ἀθλῶν προγυ- 
ζεται" ὃ νηστεύ ΒΞ τεύετ Μὴ ὦ 

μνᾶςφεται ΥΎ͵ τευὼν προεγχραάτευεται. ως 

- , Χ 

ἀμυνόμενος τὰς ἡμέρας, μὴ ὡς χατασοφιζόμενος 

4παπη βογρίαγατα ορεϊπιαπι 6586 οἱ τηαχίπηθ ἸἀΟΠ Δ ΠῚ 

ἀτιΓγάπλιν, πδὸ ἴάπηθπ σιϊαιιαπι πιιΐανίπιιβ, φασὶ 

νυ] ραΐαπι Ἰοοίίοποπι θα. ἴοτιις. Οὐοχ. ορείπιις 

Ἰάοπηχιιο ψοἰπϑ  Ἰἰββίπητιβ ἔαθαῖαν, Μο5, 4ὰ1 Πῖ5 τειρο- 

ὙἸθιις ταΐβογο υἶσοῖ, πη]τοσιπι, 4αΐ ἀπῖε ἄἴοπη οἶπο- 

σιιτὰ ΒΌπῖο Ρ]ὰς άπο ἱπα]βοηΐ, μὶς ἃ Βαβι ο τεάδαν- 

δασίαν. 



ΒΕ ΝΙΟ. 

ὸ θέτην, τῶν πέντε ἡμερῶν τὴν χραιπάλην τὸν νομοθέτην, τῶν πέντε ἡμερῶν τὴν χραιπάλη 
Η͂ “ " 

προαποτίθεσο. Καὶ γὰρ ἢ ἀνόνητα πονεῖς, τὸ μὲν Καὶ 

σῶμα συντρίδων, μὴ παραμυθούμενος δὲ τὴν ἔν-- 
-“ ΄, 

δειαν. ὃ Ἄπιστόν ἐστι τὸ ταμεῖον, εἰς τετρημένον 

πίθον ἀντλεῖς. Ὃ μὲν γὰρ οἶνος διαῤῥέει, τὴν ἰδίαν 
; 

δδὸν ἀποτρέχων " ἣ δὲ ἁμαρτία ἐναπομένει. Οἰχέ- 

τῆς δραπετεύει δεσπότην τύπτοντα᾽ σὺ δὲ παρα- 

μένεις τῷ οἴνῳ, καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τὴν χεφαλήν 
τ Ὁ , 

σου τύπτοντι; Μέτρον ἄοιστον τῆς τοῦ οἴνου χρή- 

σεως, ἣ χρεία τοῦ σώματος. ᾿Πὰν δὲ ἔξω τῶν ὅρων 

γένη, αὔριον ἥξεις χαρηδαρῶν, χασμώμενος, ἰλιγ- 

γιῶν,, σεσηπότος οἴνου ἀπόζων" πάντα σοι περιφέ- 

ρξαθαι, πάντα δονεῖσθαι δόξει. Μέγη γὰρ ὕπνον 

ἐν ἐπάγει, ἀδελφὸν θανάτου " ἐγρήγορσιν δὲ ὀνεί- μὲν ἐπάγει, ἀδελφὸν θανάτου " ἐγρήγορσιν δὲ ὀνεί 

ροις προσεοιχυῖαν. 

Ἄρα οἶδας τίς ἐστιν ὃν ὑποδέχεσθαι μέλλεις; Ὃ 

ἐπαγγειλάμενος ἡμῖν, ὅτι ᾿Εγὼ χαὶ ὃ Πατὴρ ἐλευ- 

σόμεθα, χαὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ἣ ποιήσομεν. ᾿Γΐ οὖν 
, τω Π, ν ν , - ΄, 

προλαμβάνεις τῇ μέθη, καὶ ἀποχλείεις τῷ Δεσπότῃ 

τὴν εἴσοδον ; τί προτρέπη τὸν ἐχθρὸν πραχατασχεῖν 
τ ΤΊ , , -᾿ - ε » Ν 

σου τὰ ὀχυρώματα; Μέθη Κύριον οὐχ ὑποδέχεται" 
, Ὑπὰ Π “ “Δ ν, Ν , ΄ Α 

μέθη Πνεῦμα ἅγιον ἀποδιώχει. Καπνὸς μὲν γὰρ 

ἀποδιώχει "ἢ μελίσσας, χαρίσματα δὲ πνευματιχὰ 
ΕΙ , ὁ ΄ » τι 

ἀποδιώχει χραιπάλη. Νηστεία πόλεως εὐσχημο- 

σύνη, ἀγορᾶς εὐστάθεια, οἴκων εἰρήνη, σωτηρία 
τῶν ὑπαρχόντων. Βούλει αὐτῆς ἰδεῖν τὴν σεμνό- 

τῆτα; Σύγχρινόν μοι 5 τὴν σήμερον ἑσπέραν τὴ 

αὔριον, καὶ ὄψει τὴν πόλιν ἐκ ταραχῆς χαὶ ζάλης 

εἷς γαλήνην βαθεῖαν μεταδαλοῦσαν. Εὔχομαι δὲ 

χαὶ τὴν σήμερον τῇ αὔριον ἐοικέναι χατὰ τὴν σε- 

μνότητα᾽" καὶ τὴν αὔριον μηδὲν φαιδρότητι τῆς σή- 

μερον ἀπολείπεσθαι. Ὃ δὲ ἀγαγὼν ἡμᾶς εἰς τὴν 

Ἢ Διὶ ἀνόητα πονεῖς, οἔμἰί6 ἰανονας. Αἴ ἄιϊιο Βο- 

δῖ Μ85. οἱ ΟἹῖν. οἵ (001. Ῥυΐπηιιβ ἀνόνητα πονεῖς, 

θενὰ ἰανον ας. Ἰθοπΐχιιο (01}. Γογίιι5. ἀνόντα, ποιεῖς, 

δέμίε ἐαοῖς. 
5. (]}. ῥυίΐπιιιβ ἄπληστον ἐστι τὸ, εἶα 6δὶ ἱποαρίε- 

διϊ5. Παυὰ Ἰοπρο Βορ. ῥυϊπιιβ οἱ (01}ν. (γάλι. εἰς 

τετριμμένον πίθον, ἀοργαγαῖο. 
4 ὕπιι (οάοχ δα. αὐτῷ ποιχσύμεθα. Μοόπονο 1ὰ- 

γαΐ, Ἐπο] αν βίϊατη ποῖ Οὔβοισο πος ἴοοοὸ ἱπάϊοδτὶ : 

δὰ «πᾶτε 4αϊ ἀοοοάογοπῦ, Πλοπΐπιιπι ἔρϑιιπιν τ ἀοοοῦ 
Βαβι, 5, ποῖ Τ)ουηϊηΐ ἀπ Ὀγᾶπι ἀπ| Πραγαπι γθοῖρῖο- 

Ῥαπί, το ΒΑ} οβεϊπηοπῖο,, τι βοχοθπίδ 1115 58 Π- 

οἴογιιτη Ῥαΐγιιμη, Ῥ᾽απο οομδίας Τοηνϊπὶ σογρὶι5 ἴπ 

Ἐπ ιοΝατιϑεϊα γοτο οἵ ρυορυῖο ποοϊρὶ. 

1. 

ποαυϊτίαπι δὰ νἱρειῖθην. ΑἸταἰ οβίμιπι 68ὲ δὰ 16- 
Τππίππη. ΕἸ] υἸθίὰβ. αὐ Ἰαϑοϊν᾽ πὴ ἱπάποῖς, δά 16}ι- 

Πῖλι ἔριισ 8 }185. ΑἸΠ]Θῖα ἀπο σου ΤΔΙΏΘ ἢ Θχθροο- 

ταν: 4] 76} ππατινιι5 οϑῖ, Ῥγοραγαϊ 56 ΡῸΡ ἈΠ 5ι1- 

ποηίίδηι. Νὰ νϑἹ ας τ] οἰβοθπθ 05 ἀἴθ5., Ποῖ νϑ] τὶ 

Γἀουπὴ [δοίασιιθ ᾿Θα βιαίου, ἀηῖθ ΠῸ5. Τα πάτο 

αἴθ. σο] θα. ογαρι!αμ. Ναπι ἸΔΠθΟν 5. ἔγιιβίγα., 

81 σοΡΡιι5 συ ἀθπι ΟΠ οἾ5., πθο [ἀΠη6 π΄ 50] αἴτιιπὶ 
Θϑα ΡΟ πὶ αἀπηονοβ. [π|14ὰ Θϑὲ 6611 5 ᾽πὶ ρου πιϑι1ηὶ 

ἀοΙιπὰ. ἱπ[τπ 15. Ετοπὶπὰ. νἱπιπὶ απ, δὰ 

ΗἨΟΜΠ,. 1. 

5118 ΠῚ ΓΘΟΠΓ ΓΘ 5 ν᾽ ΠῈ; σΟΠ Ρἃ ΓΘ ΠΟΙ ῬΘΟσΔ αΠ1. 

ἘΑπλα] 5 ργο σὶς ἃ πδρῸ νου θυ ηῖ : ἔπι νΘΙῸ 
ΠΟΙ. ΓΘΟΘ 5 ἃ νἷπο, 404 ἔπη αοι 6. σαραΐ 
Ρογοιε ἢ Μοάτιβ τη αὶ νἱπο Ορτπητι5. 658... 601- 

ΡΟΥΪ5. πϑορϑϑίαβ. Οιιοά δὶ ἤπο5. ργθ θυ ἴθ} 15., 

Ροϑιυ ἴθ νϑηΐθθ. ΘαΡ 5. σγανθάϊπ δἰ θοῖιιβ.., 

ΟΒΟΙ ΓΔ Π5., ψΘΡΠ σπ6 ΙΔ] σού Π5... ΡαΓΡΘ οι. ΟΠ} - 

Οἷδη5 νἱπιιη : οὐμηΐα [10] οἰ Ροι ἢ [ὉΥ}]., ΟἸη ἃ οἷν- 

οἰ νοῖνὶ ν᾽ ἀθθιιητιν. Ἐν θίδϑ τὰ 5ΟΠΊΠῚ1ΠῚ ΔΙῸ ΡῈ 

ΠΟΡΕ5. ΘΘΙΠΙΔΠΙΙΠῚ 5) ἰΐὰ ν]βῚ Πα πὰ Πα 6 ὲ ΘΟΠΊΠ 15 

551 Π11|6Π1. 

1τ. Απ ᾿βπουὰϑ {{Π6Π| 65 ΠΟΘΡΙ ΕΟ Θχοθρεινιϑ} 

Ν πηῖνι τι {ΠΠπιπη 5. 411 ΠΟΡῚ5 1ἴὰ ΡΟ] οἰ τι5 ἐδὲ: Ε9Ὸ 
εἰ Ῥαίθν υδπῖθηιι 5, εἰ πιατιδίοτιθτα, ἀρτιεἰ διιτη 

“αοίοπιις. αν. ᾿ρῖταν Ῥυΐτι5. ῬΘΟΙ ΡῚ5 ΘΠ] 6 ἢ [1811]. 

ἃς ΤΟΠΉΪπΠΟῸ ᾿πρ σϑιι} ΘΓ ΌΘΟ 115 ἢ οὐ Ποδίθηι ἰη- 

ἀποῖβ. , αὐ τὰὰ Ῥυΐον ὨλιιπΙπηθπία οσοιροι ἢ ΕΡνῖο- 

[ἃ5. πὸπ τϑοὶρὶς Τλομηΐπιμαι ; ΘΡνἸθία5. ΒΡ υἹ πη 

βᾷ ποίτιη ΡΙΌΡΟΙΠ τ. Εμτι5. Φα ἀο πὶ ἈΠ ͵6 1 ἀΡ65 . 

ἀοπᾶὰ νθ]Ὸ 5010} πᾶ}1ἃ {πσαΐ ογάρα!α. Το) πίιιπι οἷ-- 
ψ τα 15. οοὲ ΟΥ̓ ΠΑ ΘΠ ΓΠ1Π|.,. [ΟΥἹ σΟΙ θη, ἐοιηο-- 

ΓΙ ΡᾶΧ 5. ἱΠΟο] 158. [οι] τα ττι. 5. 16}1ιΠῚ1 

γί άονο αἰσηϊζαϊομι ἢ ΟΟπίον. τηϊπὶ Ποιά !θυ πὶ ἐἰἴοὶ 

ὙΘΘΡΘΙΓΔΠῚ ΟἸἹΠῚ γΘΒΡΘΓὰ ΟΥΆΒΕΠὶ,. ΘΟΠΒΡΊΟΙ65 οἷν ]- 
ταΐθηι 6 {πηητ! τι ἃς ΘΠ ροϑίατθ πλττα 8 ΠῈ 1π ΡΓῸ- 

[απάαπὶ ἔλα πα ΠΠπ τοι. {Π|ῚΠ4 πὶ ἁτΐθηι οἱ μο- 
ἀϊθυπιιθ ἀἶἰθ5. ΟΥασΠ ΠῸ 51}21}}}18. 518 βαποιαῖθ δὲ 

σνανιταῖθ, δὲ ογαϑίϊπι5. 65. Ποάϊθυ πο ποη σϑάδὶ 

5 Απεαΐὶ ἄτιο Πνὶ οὐ. δ 11 ἀποδιώχει μελίσσας. 

ΑἸῚ 4αδίπον Μ85. φυγαδεύει μελίσσας. 864 5ιβρίοον 

ἴτα οονγοοίαπι ἃ ἀἸἸ4οὸ, 401 οχἰβιππαγο γυῖα πη 

ἀποδιώχειν ἴπ ἀπὸ ἅτ ΔΙ ΓΟΓῸ ὙοΎϑδιι ἴον τ ρο ποῖ 46- 

Βδνο, οαὰπὶ [άτηοπ ἴῃ ἰνὰς τροίοπὸ οἰοσα πεῖ ]1- 

414 εἴ Ἰερουὶβ ἴπο586 νἱἀθαΐαγ. 

ς ἘΔ τὴν σήμερον ἑσπέραν τῇ οἴο., Οοπ δ» πεῖϊ]ιὶ 

Πποαϊενπὶ αἰεὶ σϑορεῦαπε σειν Ὁϑ ρο ρα οὐ αδτϊπὶ. Ἀδρ,. 

Ῥυΐπαιιβ οἱ ἈΠ ἰτο5 Μ55. ΟἹ Βου τη] τὴν σημερινὴν ἑσπέ- 

ραν τῇ, ποι αἰ ἰβ5᾽ μ}}}} δθπϑι. Αἱ Ἀθριὶ βθοππάιτι8. οἱ 
τενλι5 οἵ 01}. Ῥυΐπηιθ τὴν σήμερον ἡμέραν τῇ, (πε) 

πιϊπιὶ σαπι εἰἰδ οὐ αδιϊπὸ αἰἴεπε πο ίθνπιπι. ἸΝῚΠ1] ἴῃ 

οοπίοχειι πα πήτπι [1 σαν πηι, 

“οαη. τή. 
23. 



Ἐξαϊ.ἠο. τ. 

14 ΣΡ 

Β]Π]ανίταῖο. Οδοίθγιην. αἱ πὸ5. ρογάτπχὶς δὰ Πτιπὸ 
ἴδ ρΟΥ5. ΓΟΟΈΓΘΙ1) ΤΟΙ ΠΙΙ5. 57. ΡΡδοϑίθι ΠΟΡῚ5 

τἀ] ΖΔ σΘΡ Δ ΟΣ τ15... ἀξ ἴῃ πος. ΘΘΡΓΔΙΏΙΠΙΙΗῚ 

Θχογάϊο ἢ πη πΠῚ ἃς σΟΠϑί ἴθ θη ΡΟ ἢ Δ ΠῚ 

ὀϑιθπδηηιιθ., Ῥουνπἰπβ 16. Δ ΡΒ Γγᾶπι οο- 
ΤΌΠΑΡΙΙΠῚ εἴδη , τ γθοογάθημαν ππιπς ἀαϊάθηι 58- 

ΤΠ ΓΟ οο ῬΆΘΒΙΟΠΪ5., ἴπ ἔα πΓῸ ὙΘΙῸ δδθοι]ο [τπὰ-- 

ΤῊ’ Ῥ ΏΘΠΠ]Ο 5 ΡΙῸ Πῖδ 48 ἴπ μδο ΥἹ ἃ ξ᾽ ΘΘΘΙ ΠΏ , 
ΤΘΡΟΠΘΠῸ ἴῃ 7ι5ῖ0 ἡ Ἰοῖο ΟΠν 511 ᾿ρϑῖιι5., 4π0- 
πϊδιὴ 1] σ]ουΐα 1π βόθροι]. ΑΠΠΘΗ. 

ἃ Ψοίονοβ βερίοπι ΠΡΥῚ ἐπιδειξαμένους. ἘΔΠῚ ἐπιδει- 

ξαμένοις. 

ὁ ΤΠ σοηΠ παῖ] ἘΤαβηλμὰ., «υὶ {Πι4|, νῦν μὲν τῆς 

ἀναμνήσεως τοῦ σωτηρίου πάθους, ᾿πτογρΡΥοίατιι5 δϑὲ Πος 

πιοίο, τιὲ γϑοον ἰθπεῖι" πιο χα εν σαἰμεϊζενα α{711- 

οἰϊονεῖς τι πχθ ἕοση γος {που πη απ, Φαΐ, πὸ υἱἄογθη - 

τὰν ἀπε Φαϊ 15 ἀπ ἰρσπατὶ, ἀξ ράγιιπὶ σα 1051, ΠΟΤῚ 

Μάεπι, 564 Ρεν διιαςϊοηοτν, τιοτὶ δ αου απιθηέιιπι 60 1}00-- 

γὶς ])οπιϊηϊοὶ, 564 ςαποιίζοιινι ον τιδἐτεζιισηι, οἴ αἰῖα τὰ 

ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΚΕΔ, ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΚΟΠΙΕΡ, 

περίοδον τοῦ χρόνου Κύριος, παράσχοι ἣμῖν οἷον 
ἀγωνισταῖς, εἰς τοὺς προαγῶνας τούτους τὸ στεῤ- 

ἃ ᾿ ΝΟ Χ, Ὁ , ΠΡ ἈΠ 2 , 
δὸν χαι εὐτονοὸν τῆς χαρτεριᾶς ἐπιόειζαμένους, 

( φθάσαι χαὶ ἐπὶ τὴν χυρίαν τῶν στεφάνων ἡμέραν " 

νῦν μὲν τῆς ἀναμνήσεως τοῦ “ σωτηρίου πάθους, 

ἐν δὲ τῷ μέλλοντι αἰῶνι, τῆς ἀνταποδόσεως τῶν 

βεδιωμένων ἡμῖν ἐν τῇ ἰ δικαιοχρισία τοῦ Χριστοῦ 

αὐτοῦ, ὅτι αὐτῷ ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

δόπτι5. ἀἸοοΡαπί : 4πᾶπὶ ΟΠ 6 Π6] ταϊοποπὶ ΠπΘΠΊῸ 58 - 

Ῥίθπβ ππηπᾶπὶ ἈΡΡΙΌΡΑΡΙΓ. Ῥγαβίαι ἰσίταν, τι πλ]ὶ 

Ζυϊάεπι ν] ἀθίαν, [ἴα σογίογο : τεῦ γ᾿ Θοογ αἰ δπεῖι)" πιιπὸ φαῖ- 

ἄἐπι σαἰι [εν μαςδιοπῖδ.. 

Γ 01)». ῥυΐπιιβ ἐν τῇ δικαιοχρισία τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅτι 

αὐτῷ ἡ δόξα νῦν χαὶ ἀεΐ οἴο. ΑἸΙΓον πὶ 4115 55, Ἰορὶ- 

δἴταν ; ποίας 14 ταϊτιιπι Ὑἱ ΒΡ ταν 115, αὶ Ῥαι]αλατα 

ἴῃ σομ  σ  ἢ 15 νου θυ5 ΠΡΥῚ5 γουβατὶ βαηΐ, οαπῃ ο]απ- 

βα]α ἴῃ γαση5 ΟΠ ΟΙθιι5 νασῖο βου δὶ βοϊθαΐ. 

ΌΕ ΨΌΝΙΟ, 

Ποπιϊϊία 11. 

ι. Βαλιονιαπιϊτιὶ, ᾿παῖαι, σασογοἱδς ροριίμηι: 

Ἰοηιειϊηιίτι ααἰ ατιτὸς ογιιδαῖΐοηι. Ἐδ' νὶ5 θϑδὲ οὐνὰ- 

ΤΠΙΟΠΪ5. 2 πὶ δὲ ϑιπι 1515 ροϑϑὶῖ ἱπηροίπηι ᾿πθ πον, 
6: ἰρπανὶβθ ἃ0. 56 Ή]Ρ115 ΘΧοϊΓαγ6 Δ] ΟΡ ΓΊ 6]. 
Ἠδπο ΟΡ οαιιβαᾶμη ἄϊισο5. ΟΠ ΔΟΙΘΠῚ ᾿Πδίυιππὶ. 

ΘΧΠουταίου 5. ΟΥΔΤΙΟΠΙΡιι5. ἁπῖ6. σΟΠΠΙοαμ. τι] 

5016 η., [πίῃ 116. νἱπὶ πὰρ. δὰ Θχπορίαιίο., 
αἰ ΘΟΠΊΡ] 1] 115. ΘΔ ΠῚ ΠΊΟΡΕἾ5. ΟΠ ΘΠ ἐπ] [Γ6- 

«πρηῖθν αἴονας. ΒΓ ΠΟ ΘΧΘΙΟΙΓΙΟΥ ΠῚ ΠΊ ΔΘ ΒΕ 

οἱ ρου, 51 {πάπα 1ῃ 518 1115 σου ΤΑ ΓΠΡῸ5 ΡΓῸ- 

ἀποιπῖ, πλ} 15 Δ πηοπθηϊ ἰ4]Π 0 "65 ΠΟ ϑβαυὶο ΡΙῸ 

ΘΟΙΌΠΙ5 ΡΘΡΓΘΡΘ Π 405 6556 ς Δάθοῦι ν]ἱοίουϊς οοη-- 
βϑαιθηάς ἐπα το που σης πλ}11 δά σιιὰ οον- 

Ῥογὰ ςοπίθηιποπα. Ῥγοϊπ δ τ] πὶ πο ηπι6., «αὶ 

ΟΠ Ί5ΕῚ τη 5. δα ΘΠ] ηὶ οἴμηῖ ἰπν 151] Ριι5. Πο- 

5{Π0115 βΘ ΓΘ ἢ πιΠῈ ἱπϑίγιιο., δὲ Δι] ἰα5. ῥ᾽ θ αι. ΡῈ. 

ξ ΟΟΙΡ.. βεο 5 λόγος πρῶτος, σελ στο ρεϊπειιδ, (Ο]}, 

του τις λόγος α΄, Πα, ἴοδῖο (οι οῆβιο, Ἰοσῖταν ἴῃ Βο- 

δῖο φαοάατη Οοάϊΐοο, τῇ δ΄ οὗτος ὁ λόγος, φιαγία αἰϊδ 

γεοϊζαίι" ]ιῖς σουτπο. ἴὐπιι5 Οοάοχ (ΟἹ Ρουίϊηιις, 416 πὶ 

Ομ ἤβιις σοοαΐ παϊπουοπη, 5ῖο. Παθοῖ ἴπ Ῥυπηὰ ονᾶ- 

τίομς, τῇ δ΄ τῆς τυρινῆς, Κὶς δοΥπῖο γϑοϊϊαγὶ σοίει δ 
“μανία 6ἦτι5 Ἰιενϑἀοπιακῖς, ψιια οαδοὶς τι ἰϊοοί : ἴῃ 56- 

ΠΕΡῚ ΝΗΣΤΕΙΑΣ, 

ὃ λόγος β΄. 

Παραχαλεῖτε, φησὶν, ἱερεῖς τὸν λαόν - λαλήσατε 

του 
ἜΣ - 

Ὁ εἰς τὰ ὦτα Ἱερουσαλήμ. Ἱκανὴ 

τῶν μὲν σπουδαίων τὰς δρμὰς 

τὰν δι ἐν αδωΝ 
λόγου ἢ φύσις, 

ΣΎ ἊΣ το δὰ 
ἐπιτεῖναι, τῶν δὲ 

; ᾿ Ξ ε 
ῥαᾳθύμων χαὶ νωθρῶν ἐπεγεῖραι τὸ πρόθυμον. Ὅθεν 

᾿ ᾿ 2 , 

στρατηγοὶ μὲν εἰς παράταξιν τὸν στρατὸν χαθι- 

στῶντες, τοῖς παραχλητιχοῖς λόγοις πρὸ τῶν ἀγώ- 
» Ὅ Ρ 

νων χέχρηνται, καὶ τοσαύτην ἔχει δύναμιν ἣ πα- 
, ΄ ᾿ τ 

ραίνεσις, ὥστε πολλοῖς καὶ θανάτου πολλάχις χα- 
, Ἄ 

ταφρόνησιν ἐμποιεῖν. Γυμνασταὶ δὲ χαὶ παιδοτρί-- 
Χ ᾿ ΕῚ - Ν Ἐς σα, - όαι, πρὸς τοὺς ἐν τοῖς σταδίοις ἀγῶνας τοὺς δι 3θ- 

λοῦντας προσάγοντες, πολλὰ περὶ τοῦ χρῆναι 
- « δ - 

πονεῖν ὑπὲρ τῶν στεφάνων διαχελεύονται᾽ ὥστε χαὶ 
᾿ Ξ - 

συνεπείσθησαν πολλοὶ, τῇ περὶ τὴν νίκην φιλοτι- 
ὙΡ Τανσε Ν 

μία, τῶν σωμάτων ὑπεριδεῖν. Καὶ τοίνυν χαὶ ἐμοὶ 
τς Ἐπ τὰ ; ἐαλης 

τοὺς Χριστοῦ στρατιώτας πρὸς τὸν χατὰ τῶν ἀο- 
, 5 -“ κοα Ν ΄ ᾿ ᾿ - 

ρᾶτων ἐχθρῶν πόλεμον διατάσσοντι, χαὶ τοὺς ἀθ- 

οαπάα γοτὸ ἴα, τῇ παρασχευῇ τῆς τυρινῆς, πιο 56, πιὸ 

τϑοϊξαίι" αἰ σοαία ἐπι πουαοπιααῖδ, ψια ςαξεὶς 

εἰ ἰἰσεῖ. Ῥαΐαϊ αὐαΐοιῃ τσ ἀοο Ἰββίτη ηβ, Πργασῖοβ περ 

60 ποΐδβϑθ, ταὶ δοο] δβϑαστιπὶ 5 στιπὶ στἰϊτ5 ἀδοϊαγατοπί. 

ΡΊαγα 4] οὐρὶς, 6}115 ποΐαπι ἰοσουο ροίουϊ, 

Β΄ Απεϊζιὶ ἔτὸ5 ΠΡΥῚ ἀθλοῦντας προσάγοντες. 

Οὐάοχ οἱ οὶ προάγοντες. 

ΑἸΝ 5 



Ὁ 

λητὰς τῆς εὐσεθείας ἐπὶ τοὺς τῆς δικαιοσύνης στε- 

φάνους διὰ τῆς ἐγκρατείας παρασχευάζοντι, ἀναγ- 

χαῖος ὃ λόγος τῆς παραχλήσεως. 1 οὖν φημὶ, 

ἀδελφοί; Ὅτι τοὺς μὲν τὰ ταχτιχὰ μελετῶντας, 

καὶ τοὺς ἐν ἃ παλαίστραις διαπονουμένους, ἀχόλου-- 

θόν ἐστι τῇ δαψιλείᾳ τῆς τροφῆς χατασαρχοῦν ἕαυ- 

τοὺς, ὡς ἂν εὐτονώτερον τῶν πόνων ἀντιλαμθά- 

νοιντο" οἷς δὲ Οὐχ ἔστιν ἣ πάλη πρὸς αἷμα χαὶ 
Ξ 

σάρχα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, 

πρὸς τοὺς χοσμοχράτορας τοῦ σχότους τούτου, πρὸς 

τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας, τούτοις διὰ τῆς ἐγ- 
ὡ Σ : 

χρατείας χαὶ τῆς νηστείας ἀναγχαῖόν ἐστι τὸ πρὸς 
ν -“ἊὉΌ ,ὔ ΕΣ Α Υ τὸν ἀγῶνα χαταγυμνάζεσθαι. [ἔλαιον μὲν γὰρ 

πιαίνει τὸν ἀθλητήν νηστεία δὲ τὸν ἀσχητὴν τῆς 

εὐσεδείας χρατύνει. Ὥστε ὅσον ὑφαιρεῖς τῆς σαρχὸς, 

τοσοῦτον ποιήσεις τῆς πνευματιχῆς εὐεξίας τὴν 

ψυχὴν ἀποστίλόειν. Οὐ γὰρ σωματιχοῖς τόνοις, 
ΗΝ Ἂ ; 

ἀλλὰ καρτερίᾳ ψυχῆς χαὶ τῇ πρὸς τὰς θλίψεις 

ὑπομονῇ τὸ πρὸς τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς περιγίνεται 

χράτος. 
ν 3 ΄ " ᾿ ε ᾿ » , 
ἔστι μὲν οὖν πάντα τὸν χρόνον ἥ νηστεία ὠφέ- 

λιμος,, τοῖς αἱρουμένοις αὐτήν (οὔτε γὰρ ἐπήρεια 

δαιμόνων χκατατολμᾷὰ τοῦ νηστεύοντος, ἢ" χαὶ οἱ 
᾿ τ Ὁ - ΕΣ ,ὔ 

φύλαχες τῆς ζωῆς ἡμῶν ἄγγελοι φιλοπονώτερον 

παραμένουσι τοῖς διὰ νηστείας τὴν ψυχὴν χεχα- 

θαρμένοις)" πολλῷ δὲ πλέον νῦν, ὅτε εἰς πᾶσαν 
Α 9 , Ἀ 7 δ᾽ 

τὴν οἰχουμένην περιαγγέλλεται τὸ χήρυγμα. Καὶ 

οὔτε τις νῆσος, οὐχ ἤπειρος, οὐ πόλις, οὐχ ἔθνος, 

οὐχ ἐσχατιὰ ἀνήχοός ἐστι τοῦ κηρύγματος. ᾿Αλλὰ 
καὶ στρατόπεδα, καὶ ὁδοιπόροι, χαὶ πλωτῆρες, χαὶ 

ἔμποροι, πάντες δμοίως καὶ ἀχούουσι τοῦ παραγ-- 
γέλματος, χαὶ περιχαρῶς ὑποδέχονται. Ὥστε μη- 
δεὶς ἑαυτὸν ἔξω ποιείτω τοῦ καταλόγου τῶν νη- 

στευόντων, ἐν ᾧ πάντα γένη, καὶ πᾶσα ἡλιχία,, χαὶ 

ἀξιωμάτων διαφοραὶ πᾶσαι χαταλέγονται. Ἄγγε - 
λοί εἶσιν οἵ χαθ᾽ ἑκάστην ἐχχλησίαν ἀπογραφόμενοι 

ΕΥ̓ , [ Ἀν Ἀ «Ὁ γἶ 

τοὺς νηστεύοντας. Ὅρα μὴ. διὰ μικρὰν ἡδονὴν 

βρωμάτων ζημιωθῆς μὲν τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀγ- 

γέλου, ὑπόδικον δὲ σαυτὸν λειποταξίου γραφῆς τῷ 
᾿ , 3 7 Υ 

στρατολογήσαντι χαταστήσης. ᾿Πλάττων ὃ χίνδυ-- 
, 3, λο , ἣ ΠΥ 

νος; δίψασπιν ἐπὶ “ παρατάξεως ἀπελεγχθῆναί τινα, 
Ἃ, ΄ , ΕῚ ὟΝ τ 

ἢ τὸ μέγα ὅπλον τὴν νηστείαν ἀποδαλόντα φανῆ- 
ναι. Πλούσιος εἰ; Μὴ καθυδρίσῃς τὴν νηστείαν, 

ἀπαξιώσας λαθεῖν αὐτὴν δμοτράπεζον, μηδὲ τῆς 

οἰκίας σεαυτοῦ ἄτιμον ἀποπέμψη παρευημερη- 
" Ὁ τ ἊΨ 

θεῖσαν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, μή ποτέ σε ' χαταγγείλῃ 
τς τ τ: ἐξ 

ἐπὶ τοῦ νομοθέτου τῶν νηστειῶν, καὶ πολλαπλα- 
ἑν Ἢ Αἰ , Π " 

σίονά σοι ἀπὸ καταδίχης ἐπαγάγη τὴν ἔνδειαν, ἢ 

ἃ Βορ, ρυϊπιιβ τοὺς ἐν παλαίστρᾳ. ᾿ 

» Τ]πι5 Οοάοχ (0]}ν. ἀλλὰ χαὶ οἱ. 

ὁ Βορ. ῥυΐμνιι5 παρατάξεως ἐλεγχθῆναι τινα ἢ τὸ μιέγαι 

ΨΕΠΟΝΙΟ. 

ἘΣ 

") 

ΠΟΜΠ,. ΠῚ Ιὃ 

Ν ΑΒΕ ΠΘ ΠΤ Δ} ΡΥ ΘΘΡαΡῸ δα 5.118 ΘΟ ῸΠ5., ΟΡ ιι5 
4 

65. ΟΡ ΠΙΟη6 ΘΧ πουταιονῖα. Οὐ] Ἰρίτιι" 658 αιοι 
ἄἴοο, ἔγαινοϑ ἢ Νϑιῖρ6 αιιοά 115 αυΐ 06 }}1οἷ5 πὶ νὸ- 
ΒΡῈ ΘΧθυ θη 1}, Τα τ6. ἴπ ρα] οϑυνῖθ Πποία 10 

ἀοβιιίαπι, οοην θη 5 τὰς οορία οἰ ούτιην θά αηὶ 

ΘΘΙΡ505 ΘΟΡΡυ]ΘπἴΟ5 δὲ οἴθθβ805 ; υἱἀθ] σοὶ πιὸ νὰ- 

ΤΠ ΙΤοΥ θτι5. που 5 ἰΠΟΓ65. 4 πολ σα ΡΘσΘβθ 6: ο0π- 

{γα νοῸ , σαθι5. δίοσι ὁοὲ οοἰϊϊιοίαιο, αἀυοιδιις Ἐρλες. 6. 

δαπϑιπθηι Θὲ ΘΑΡΊΙΘΙΝ, , 5 δεῖ αὐ νοτϑιις ρτϊπιοῖρα- 

{|8. αὐἰυογϑιις ρμοϊοοίαϊος., αὐἀυογϑιι5 τη παϊ ἐο- 

πεΐτιος ἐο ποῦ αγιίπι ἰκαγεηι., αὐ υεγϑιι5 ορ τ μαἶὸς 

ποηιιῖιας., ᾿Ὸ5. ΟΡουίθὶ μοι 50 Ἰδία θη ἃς 76]1ι-- 
αἰτιηλ δὶ σου ϊαιηθη. Θχθυοθυῖ. ΕΓΘηΪ “ιιθηηδ- 
πηοάτιμ. οἰθιμι Ῥἰπριιθίδοιε ἀἰΠ] ἴδηι : ἴτὰ 76}1ι- 
πἰπιηὰ ΤΟ τιν Δ ΑἸ: οἱ αυὶ δὰ μἱθία θη ὌΧ οί 5656. 

Τά 116 Φυια ἢ τι} 51} ΓΑ ΧΘΡῚ5. ΘαΡΗΪ, απο νρο5 

δηϊπιᾶπι ὕοπα ΠΑΡ ἰτιϊπ 5 ν᾽ 41} αἰ ἰορομι. 
ΝΟ ΘΠ ΘΧχ ὙἹΊ115 ΘΟΥΡΟΥ 5, 564 δχ δηϊπι ἴὸ- 
Ἰθραητα... ἁἴ6 1π΄ Αἰ ΠΟΙ ΟΠ] λι15. ̓ αιοπεϊα. αὐἱ- 

γΘΥ5115 ΠΟϑίθ8 1Πν151}}}}65 ΤΌ ΠιΠ" Βα ΡΘΕ. 
5. ἔδι αϊάθηη 16} υηϊτῖ Ομ Πὶ ΤΟΊ ΡΟ 6 ἀΈ1|Ὸ, 

115. 4 ΠΡ οππ] ἀπίπιο {Ππ|| 5ιιϑοϊ θἰτιηι ( ποήτιο 
ΘΗΪΠῚ ΘΒ. {115 ἀἰο ΠΟπιιπ αι ιιὰη} αἰιάοι αἷἐ- 

ΨΘΥΘ115. 16] Πα ΠΙΘἢῚ., ἃς Υἱϊαθ ΠΟΘΙ. ουϑίοος 
ΔΠΘ6ΙΪ ἀμ Ε1π|5. δϑιιη 115.,. Χ] 16] αμΐο μιιρσα- 
ἴδ πὴ ΠᾺΡ  Π Δ ΠΙΠ.8 1) : 5661 πλ.]}10 πηαρὶθ πος ἔθηι- 

ΡΟΥΘ, 4110 ΡῈ} τπηἰνθυβιι πὰ ΤΘΡΡΑΥ απ ΟΥ̓ΠΘΠῚ τιη- 
ἀἴαιιο ἀδπιιπείαιίιν 7671 }}} Ῥνθοοοπίπη. Νϑο α1|ἃ 
651 ᾿πϑι]ὰ.,. πθὸ 114 ἰθυγὰ ΘΟΠ 65, ΠῸΠ οἷνὶ-- 

[55 ΠΟΠ ΘΚΘΠ5 {||}. ΠΟ ΘΧΙΌΤΉΤΙ5. ΠΠΠ1Π4Ὶ ἃ Π- 

Θα]π|5... τα] πη ἁὐιἀ αι 76} 11} δα Ἰοίιην. Οὐΐπ 
οἵ ΘΧΘΙΡΟΪΓ5, δὲ υἱαίονο5., δἵ Παιῖθθ, δὲ πϑροιϊα- 

[ΟΥΡΘ5. 7 ΟΠἼΠῸ5 ΠΑ ΟΥ Δι ἴπιπὶ δα Ἰοίτιμ., δὲ 511η1-- 

πη0 σαι ϊο Θχορῖτπι. ΝΟ αιιΐθ Ἰρίτν 5 ποῖ ὁχ-- 
οαα: ἃ ΠΙΕΠΠΘΙῸ 6} Πα ΠΕ}, ἴῃς {π|0 ὉΠΙΠῸ 

ΒΘ Πτ15. ΠΟΙ ΗΠ], ΟΠ] ΠΪ5. δο[ἃ8 5 ΟΠΊΠ65 αἰ ἩΓΕ 
ΟΥ̓ ΠΠ65 γΘΟΘ ΒΘ}. ΑἸ ΘΘΙΪ 50} αι ἴπ 5ἰ πσα]15 

ΘΟΟΙΘβιῖθ ἀθβουι πὶ ἃ γΘοθηβθης, 16] 1 ΠᾺΠΕ τι 
οαρίτα, ὙΙΔ6. πὸ οἷν μραννᾷιη ΘΠ] ουιια ν ]ι- 

Ῥίδιθηι ϑ᾽ηλι} οἱ θυ νου 5. ΔΠ56]1 ΓΘΟΘΠΒΙ0Π6, οἵ 
τΘΙ ρϑιιηι ἀριι διιη {{| ΘΧΘΡΟΙ Γαι ΠῚ ΘΟ] ΘρῚ., ΟΡπὸ - 

Χίθπιη λοϊαθ. ἀοβθυ του 5 ΟΡ Ί πη] πὶ. ΜΠ Πτιβ ρ θυ Ἰοα] πὶ 
[ονδὲ, δὶ {15 [ππσΊθ Π 0 βουιία πη ̓ῃς Δοῖθ Δ] θοῦ 

ἀδρνο θη θγθίι", “τι ἢ} 51 τη Πα π. {ΠΠππ||| 501:- 
{πη} 76} 1π τι νἸ θα αι ῬΓΟ]ΘΟΙ556. Πῖν 65 657 ΝῸ 
Ἰο) πίη ἃ ΘΟ . 5. σΟΠ Γι Π]6]1ἃ... ΘΧο]θπ5. {|| 

[51.056 ἃ ΠΊΘΠ588. ἔππ8 ΘΟΠΒΟΥΟ 5, ΠΟνΘ ἈΡβΩ 116 

1110 ΠοπονῸ 6 ἀπο ἔτι Ἰρϑῖιηι ΘΧΡ.ΪΘυἶ5, ἃ νὸ- 

ὅπλον τῆς νηστείας ἀποῦ. 

4 γοίενοβ. ἀυιαίιον Π]νν χκαταγγείλῃ, ἘΜ καταγ- 
γέλη. 

Ν 



. ον. 9 

Ἄς 

ξ. ὙΠ ΕΘ ἢ 
δ. 

ρλες. 6. 

ἷ). 

10 5. ΒΑΡῚῚ ΟΕΞΛΆΒΕ 

Ἰυρίατο νἹοίτμν ἃ Βα ρϑυαία εν : ΠΟ πάη 0 16 ΓΙ 
Ρούαρας ἀραιὰ 16)υπίονιαι ᾿ΘρἸβϑατονθπι., ἤδηιιο 

τι σοποπιπουιὶς ἃ Ιοηρο τα] ογ πηι ἱπϑά απ πλῖ]- 

τῶ ΠΟΠΙΪΠΟ., 5ῖνθ δχ δάνοῦϑα να]θι 1 Π 6 ΘΟΡΡΟΥ 8.) 

δῖνθ οΧ αἷϊο “ιορίδην. {ὐἸ51} οαδι. Οοπῖνα. «4 
ῥᾶτιρον ὁϑῖ, πὸ Πππάτιηὴ 76} απϊπλη ἔδοῖαι ; ἀαδηάο- 
ααϊάθηι {ΠΠι| [απι. ΟἹ πὴ [μα ]νοὲ δὲ ἀοπιθϑιϊοιιπι, δὲ 
Π] ΘΠ 588 5001}. ΡΟΥΤῸ 1116. 1} 115 4118} Θϑὲ Πδι- 

γΆΪ]6 τ ϑρίγανο., ἴαμη δδὲ. ΘΟΠΥΘΠ]Θη5. 6} ΠΠ| 111]. 

Ῥιιονῖ., νϑῖαε. Ῥ᾽ απ τα νἱ 465, 16} απ} ἀ4αὰ ἰρυὶ- 
σϑηταν. ΒΘ ΠΙΡι15 Ιθν 6 η} γϑ 11 ΙΔ ΟΥ πὶ σοη Ρδοίᾷ 

Τάτ ΟἸἸπὶ ον [ογαπἶο [τ] 1 τὰ5 : ΙΔ ΠΟΥ 5 δἰ αιῖ- 
ἄδπι, Ζαονιιηι [Δ τι ΠῚ 65 ΘΧ ΡΟΥΘ Πτιη} [ΟΠ ΘῸ 1511, 

ΠΉΪ ΠΟΙ πο] ϑιϊα ἁἰἸοῖτιπὶ ὀχϑιοϊαῖοϑ. Ὑ ἸΑτουΊθτι5 

ΘΧρϑάϊειιβ ᾿{πθυ 5. ΘΟΠ65 οϑὲ 16] απλπηι. Οπθιηδά- 
πιοάπιπι Θηΐμὶ Ππχτ5. σοσς 1105. ΟΠτι5. ΡΟΡΓΟΡΡΘ,, 

Πἰμαἰτιιηὶ δὰ ΤαΪΡιι5. 56 παν] ἀρ οἰ ΡΟιΙΠγ[6- 
ΓΌΠ [65 : 510 16] 1πἴπ1} 605 Θὲ Ιθν 65. ΤΌ 411 δὲ θχρο- 

ἄϊιος. Αἀ πο, ἱπάϊοια ρυόοι] δ ρθά ἸοΠ6., μ}]- 

ἘΠ 15. σομη μη θα τι5. Βα ρρΘα Γατι" ποη ἃ ἀ6]]οἷὰ5, 

564 δὰ ποορϑϑιἰαΐθηι ; ἅΠς ΠῸΠ ΠΉΜ]Π1Ὸ ΠΙΔ 15. ΠΟΡΪ5 
41 δἄνουβιιβ ποϑίθϑ ἰῃν 51} }}65 ΡΟ  Πλτ15 ἴῃ ΡνῸ- 
Ἰϊιιπι., ἃς Ροϑὲ 605 ἀθνίοοβ δ βι ρον ΠῚ Ρ ΙΔ πὶ 

[Ὁϑ ΕΠ Πιιι5., σοηνϑηΐϊθῖ,, [ἀπ] πᾶ ἴῃ Θα5[}15. ἀ6- 

ΒΘΠΕΡιι5., ΠΘΟΘΘΘΑ 115 6556. ΘΟΠΙΘηἴΟ5 ἢ 

3. δ [Ἃον Αἰ ΠΙοι Ιοπθ πὶ νϑ τς ΠΌΠιι5. Π}1165., οἱ 

«Ἰορ πλ6 οθυϊα., τα ΘΟΡΌΠΘΙΪ5., {ΠΠπ|4 Πατιὰ ὑβ ΠΟ Δ Π5, 

«πο «φαϊοιμαιιθ οογίαϊ., ἴῃ ΟΠΊΠΙΡιι5. 5101 [61}- 

Ρογαϊ. 864 φιιοα πὶ πιοο ἰπῖθι ἀϊοθηάτιη νθη1 
ἴῃ πηθηΐθμῃ, παι πιϑυῖτο Ομ ουθίαν; νἹ ἀθ] σοι, 

4ιοα Ππι7τι5 πλιπ 1 τ Π 1} 115. ῬΡῸ ΙΑ ΡΟγιιτ γἉ 0 Π6 
ΔΘ Ια" ΟὈΒΟΠἾΠῚ : ΘΟΠΊΓᾺ 7 1ΠΙΘΙ᾽ ΒρΡΙ ΓΙ 865. τ0}}}- 
το5 αϊ μΐπιι5. ΠΆ] 6 1 ἈΠ] 6 ΠΕ 9 ᾿]τι5 πάροὲ ποπο- 
υἷ5. Νὰπι «ποπηδἀιηοάιτιι σα] θα ΠΟϑίγὰ δι1ἃ ΠΑ} 8 
ΑἰΠδυὲ ἃ σον γι ρ. 1}: δἰ φαϊάθπη, 1ΠΠ|π|5. πγα θυ ϊα 

δὲ 86.5.5, Ποϑίνμα νΟ]Ὸ ΟΧ 506 58 {|15 δϑ σοπῆαία : 

ἐπ άθπι 115. οι! μη 6. Πρπὸ δ ἰοῦρονο ΡΈΡα]Ὸ 

ΠΟΙ ΘΟ ΠῚ 65Γ 5. ΠΟΡῚ5. νουῸ ΠᾺάδὶ ταΐαιηθη ἰοοῸ 

651 50. : ΥἹΡΒΕΠῚ ΠῸ5. {ΠΟΥΔΟ6. [5018 ΟΡ πὰ - 

ΠΏ. ,. 1Π1 τυπίσαπι Πα Π}Ϊ5. ΘΟΠΒΘΡ ΠῚ. ΟἸΓΟΙ ΠΏ 6- 

γΠΓ: Ῥυδοίουθα πο 5 ἀθϑὶ β] ά ιι5. Θρὶν 5. δὰ 
ἀθ(θηβιοπθηι,, {1 ἔδυγο ἀοίοπάμπειν: ἴα 4πο- 

ἘΝ ε Αἀάερηάα,} 

ἃ Βερ. Ῥυΐμπηιι5 τοῖς πρεσθύταις. Νοο τὰ πλα]ῖο ροβῖ 

ἰάοτι σά οχ προσπίπτουσι τοῖς ἐγ υμνασίκενοις ϑυθῖπάς 

«ἀπ οὔτω καὶ κούφους. Α΄ νοσα]α χαΐ ἴῃ ποβιγὶβ Οοαι- 

οἰθὰβ ποῖ Ἰορίταν. 
ἃ ἘΔπῚ χαὶ ὁ θυρεὸς μὲν ἐκείνοις. ΑΠΈΖαΙ ἔτος ΠΡτὶ 

χαὶ ὁ θυρεὸς ἐκείνοις μέν. 

» Ψοΐογος φαϊπαις ΠΡυὶ οἴιπὶ αἴταφαο οἀϊίοπςε Ρὰ- 

οἱ Βα91]. Εἶσν ἐστὶ περιθόύλαιον : {ποπὶ Ἰοοιπὶ ἰξα γονεῖς θ [ 

ΘΟΑΡΡΆΑΡΟΟ, ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἐξ ἀῤῥωστίας σώματος, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς σχυθρω»- 

πῆς περιστάσεως. Ὁ πένης " μὴ εἰρωνευέσθω πρὸς 

τὴν νηστείαν, πάλαι! σύνοιχον αὐτὴν χαὶ ὁμοδίαι-- 

τον ἔχων. Γυναιξὶ δὲ ὥσπερ τὸ ἀναπνεῖν, οὕτω χαὶ 

τὸ νηστεύειν οἰχεῖόν ἐστι χαὶ χατὰ φύσιν. Οἱ παῖ- 

δὲς, ὥσπερ τῶν φυτῶν τὰ εὐθαλῇ, τῷ τῆς νηστείας 

ὕδατι χαταρδευέσθωσαν, Τοῖς “ πρεσδυτέροις χοῦ- 

φον ποιεῖ τὸν πόνον ἣ ἐχ παλαιοῦ πρὸς αὐτὴν οἷ- 

χείωσις" πόνοι γὰρ ἐκ μαχρᾶς συνηθείας μελετηθέν- 

τες, ἀλυπότερον προσπίπτουσι τοῖς γεγυμνασμέ-- 

νοις. Τοῖς δδοιπόροις εὐσταλής ἐστι συνέμπορος ἣ 

νηστεία. Ὥσπερ γὰρ ἣ τρυφὴ ἀχθοφορεῖν αὐτοὺς 

ἀναγχάζει, τὰς ἀπολαύσεις περιχομίζοντας" οὕτω 

χούφους αὐτοὺς καὶ εὐζώνους ἣ νηστεία παρασχευ-- 

ἄζει. Εἶτα, στρατείας μὲν ὑπερορίου προγραφείσης, 

τὰ ἀναγχαῖα, οὐχὶ τὰ πρὸς τρυφὴν, ἐπισιτίζονται 
»ἢ 

στρατιῶται" ἣμῖν δὲ πρὸς τὸν χατὰ τῶν ἀοράτων 

ἐχθρῶν πόλεμον ἐξιοῦσι, χαὶ μετὰ τὴν τούτων νί- 
. φ' ΠΦΕΊΕ Ξ Ξ' 

χὴν πρὸς τὴν ἄνω πατρίδα ἐπειγομένοις, οὐ πολλῷ 
τῆς ἥ 

μᾶλλον ἁρμόσει ὥσπερ ἐπὶ στρατοπέδου διαιτω- 

μένοις, αὐτοῖς ἀρχεῖσθαι τοῖς ἀναγχαίοις; 

Ξ ἑ ὶ , 
Καχοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης, χαὶ ἄθλησον 

γομίμως, ἵνα στεφανωθῆς, ἐχεῖνο εἰδὼς, ὅτι πᾶς ὃ 
ΕῚ Υ “ἢ Ψ' ΕῚ 2 « Ὁ. ε Ἔλ. 

ἀγωνιζόμενος, πάντα ἐγκρατεύεται. Ὃ δέ με ὑπῆλ- 

θεν ἀρτίως λέγοντα, ἄξιον μὴ παριδεῖν " ὅτι τοῖς 
᾿Ὶ -Ὁ “- 

μὲν τοῦ κόσμου στρατιώταις, χατὰ τὴν τῶν χα- 

τοῖς δὲ 
Ἂ: τ᾿ Ἶ . Ξ 

πνευματικοῖς ὁπλίταις, ὃ τὸ ἔλαττον ἔχων τῆς 

, - , Ν , »- 
μαάτῶν ἀναλογίαν το σιτηρέσιον αὐξεται" 

τροφῆς, τὸ μεῖζον ἔχει τοῦ ἀξιώματος. Ὥς γὰρ ἣ 

περικεφαλαία ἡμῶν Παρ λα χραΣ τὴν φύσιν πρὸς 

τὴν τερεῖν τῆς μὲν γὰρ ὕλη ἐστὶν ὃ χαλκὸς, ἣ 
3 

δὲ εχ ο7 ἧς ἐλπίδος τοῦ σωτηρίου συνέστηχε᾽ χαὶ ὃ 
- ἯΜΑν ἐχείνοις μὲν ἐ ἐχ ξύλου χαὶ βύρσῃς πεποίη- 

ται, ἡμῖν δὲ τὸ τῆς πίστεώς ἐστι " προδόλαιον" 

χαὶ θώραχι ἡμεῖς μὲν τῷ τῆς δικαιοσύνης περι- 
, 5 - ΝΞ - , ς ε ν» ν 

πεφράγμεθα, ἐχεῖνοι δὲ χιτῶνά τινα “ ἁλυσιδωτὸν 

περιφέρουσι: καὶ μάχαιρα ἡμῖν μὲν ἣ τοῦ πνεύ-- 
ματός ἐστι πρὸς ἄμυναν, οἱ δὲ τὴν ἐχ σιδήρου προ- 

Ἐταβπιιδ, γοϑέγεση, Ὁ67Ὸ πιιεπϊηεδηείππε {1465 ἐπὶ. 8.4 

ῬΓδογ αι πηο περιθόλαιον πιιεπιθππίμιπι τιοη οϑξ, 

564 ἱπαπμηϊεπίμπι, ἀοθιοσαξ οογῖ ἴα Ἰπἰουρυθίατι τ 

ποϑὶς υδγὸ αὶ πεινιϊπεθπέιπε ἰοοο 65: ϑοιμίϊ. Ιη ες. 

ῬΥΪπμο Ῥτο περιθύλαιον ἸορἼτ!" προδύλαιον : φιιοα πιὸ- 

Ἰ1π5 νου  ἀβά5 Ἰυἴοο, Νοχ ΟἸῖν. εἴ ΑΠΡ]. οὰπῃ δα] - 

εἰ. περιπεφράγυεθα. ΑΙ Μϑ5. ποβίγὶ ρ]ουῖψας. οπλπος 

β᾽ ΠΡ] οἴου πεφράγμεθα. 
« Ἐδιὶ ἁλυσιδετόν, Γἰθεὶ νεΐοτγος ἁλυσιδωτόν. 



ὈΕ 

θάλλονται" οὕτω δῆλον ὅτι τροφαὶ οὐχ αἱ αὐταὶ 
- Ἂ - ᾿ 

ἀμφοτέροις τὴν ἰσχὺν ἐμποιοῦσιν - ἀλλ᾽ ἡμᾶς μὲν 6 
, τω " 6 , “214 - Ῥ δὲ 

τὰ δόγματα τῆς εὐσεύείας ῥώννυσιν, ἐχείνοις δὲ 

ἣ πλησμονὴ τῆς γαστρὸς ἀναγχαία. ᾿ὑπεὶ οὖν ἤγα- 
- ΄, ς , ΄ 

γεν ἡμῖν περιτρέχων ὃ χρόνος τὰς πολυποθήτους 
Ε ἘῸΝ ; 

ταύτας ἡμέρας, ὡς παλαιὰς τροφοὺς, ἄσμενοι πάν-- 

τες ὑποδεξώμεθα, δι᾿ ὧν ἐτιθηνήσατο ἡμᾶς ἡ Ἔχ- 

χλησία πρὸς τὴν εὐσέδειαν. Μέλλων τοίνυν νη- 
»ἤ Α , 7 "»Ἅ, .. ὦ 5» -Σ τὶ 

στεύειν μὴ σχυθρωπάσης ᾿Ιουδαϊχῶς, ἀλλ᾽ εὐαγγε- 

λικῶς σεαυτὸν χαταφαίδρυνον " μὴ πενθῶν τῆς γα- 
᾿ ν»ν» 5οῪΝ σα ὁ - ΤΩ στα 

στρὸς τὴν ἔνδειαν, ἀλλὰ συνηδόμενος τῇ ψυχῇ τῶν 

πνευματικῶν ἀπολαύσεων. Οἶδας γὰρ ὅτι Ἢ σὰρξ 

ἐπιθυμεῖ χατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ 
-“  ἐ᾿ ᾿Ξ ον - Ε ΄, " ΄ 
τῆς σαρχός. ᾿Επεὶ οὖν ταῦτα ἀλλήλοις ἀντίχειται, 

ὑφέλωμεν τῆς σαρχὸς τὴν εὐπάθειαν, αὐξήσωμεν 
δὲ - ἃ ἌΞΙΟΣ Α 35 Ν Γ ΓΕ “Ὁ ΞΕ 

ἐ τῶν ὁ Ψυχῶν τὴν ἰσχὺν, ἵνα διὰ τῆς νηστείας 
χατὰ τῶν παθῶν λαθόντες τὰ νικητήρια, τοὺς τῆς 

ἐγκρατείας στεφάνους ἀναδησώμεθα. 

Ἤδη οὖν σεαυτὸν ἄξιον παρασχεύασον τῆς σε- 

μνοτάτης νηστείας" μὴ “ τῇ σημερινὴ μέθη τὴν 

αὔριον διαφθείρῃς ἐγκράτειαν. Καχὸς ὃ λογισμὸς, 
πονηρὰ ἣ ἐπίνοια " ἐπειδὴ πέντε ἡμερῶν νηστεία 

ἡμῖν προχεχήρυχται, σήμερον ἑαυτοὺς τῇ μέθη χα- 

ταδαπτίσωμεν. Οὐδεὶς γυναῖκα σεμνὴν νόμοις γα-- 

μιχοῖς ἐπάγεσθαι μέλλων, παλλαχίδας χαὶ ἑταίρας 

προλαδὼν ̓  εἰσοικίζεται. Οὐ γὰρ ἀνέχεται ἣ νο- 
μίμη τὴν μετὰ τῶν διεφθαρμένων συνοίχησιν. Μὴ 
τοίνυν χαὶ σὺ, προσδοχωμένης νηστείας, προεισα- 

γάγης τὴν μέθην, τὴν πάνδημον πόρνην, τὴν ἀναι- 

σχυντίας μητέρα, τὴν φιλόγελων, τὴν μαινάδα, 

τὴν πρὸς πᾶσαν ἰδέαν ἀσχημοσύνης εὔχολον. Οὐ 

γὰρ μὴ εἰσέλθη νηστεία χαὶ δέησις εἰς ψυχὴν ῥυ- 

πωθεῖσαν ὑπὸ τῆς μέθης. Τὸν νηστεύοντα εἴσω 

τῶν ἱερῶν περιδόλων παραδέχεται ὃ Κύριος" τὸν 

5 χραιπαλῶντα ὡς βέδηλον χαὶ ἀνίερον οὐ προσίε-- 
ται. ᾿Εὰν γὰρ ἔλθης αὔριον οἴνου ἀπόζων, χαὶ τού- 

του σεσηπότος, πῶς εἰς νηστείαν σοι τὴν χραιπά- 

λην λογίσομαι ; Μὴ γὰρ ὅτι πρόσφατον " οὐχ ἐνε- 

χέω τὸν ἄχρατον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ χαθαρεύεις οἴνου, 

τοῦτο λογίζου. Ποῦ σε τάξω; ᾿Εν τοῖς μεθύσοις, ἢ 

ἐν τοῖς νηστευταῖς ; Ἣ παρελθοῦσα οἰνοφλυγία πρὸς 

ἑαυτὴν ἐπισπᾶται᾿" ἣ παροῦσα ἔνδεια νηστείαν 

προσμαρτυρεῖ. Ἀμφισδητήσιμος εἶ τῇ μέθη ὥσπερ 

ἃ (0]}. Ῥυΐπιιιβ τῆς ψυχῆς τὴν ἰσχύν. 

« Ἐλ1τῚ ᾶπο ογαϊποποῖὰ Πα ᾽πὶ 6556 ἄϊα ΤΠουηϊηϊοα 

Ῥαΐθε οχ 110, ὅγε ποάϊεγπα {επιμίεπεία ον αςϊπαπε 

αὐοιπιοπίϊατε σΟΥΤ παρα. πρνοὗτιπι ἰδίμο σοποὶϊζιπὲ 

ἐδί, ἕτα εαἰϊσεπίϊαπι : (Λμοπίαπι πος φιιίγιχιια εἰΐογπιπε 

}ελιπίμπι, εἴς. 

ΓΆΘρ. Ῥυίπηιις προλαδὼν εἰσοιχίζει. 

ΤΟΣ. 11. 

ΨΟῦΝιΟο. ΠΟΜΙΙ,. 1. ΙΝ] 

416 ΠΟ5 ΠΟ 5616} οἰ θα} 115. ( } 115 111, νοσοίὰ- 
ΠΊ11 ὙἹΓΘΒΉ 116. ΘΟ] Ἴ Πλ115: 564 ΠῸ5. μ᾽ θίαι5. ἀο- 
σηηαία ΘΟΡΌΡΟΓΠέ, 115 Δ ΡΥ Π [45 ν]νῸ5 ΘΧΡ]6- 
τΟ6 ν θη 5 θϑὲ Ορῖι5. Οὐ Π ἴδ ἢ ΘΓ} [ΘΙ ΡΟΣ 5 

ΟἸΡΟυ 5. 4165. ΠῸ5. νΠθπηθπῖου ΟΡ 1165. ΠΟῚ5 
γϑάπχὶξ., 605 ἰἈΠη]πι8Π| ψ ΘΟ 65. ΠΕΡΙ Π]05.5 [6 Π- 

ἴ65. δὲ Πι]ὰγ 65. “ι 5 4116. ἜΧΟΙ ρ᾽ ΔΠ}15.. ΡΘΙ 4105 
Ἐροϊοβία ποὸ5 δὶ μἱθίαϊθπι δάπιοαϊ. ῬγΟΪπά6 16}1- 
ΠΑ ΠΝ Ὶ15. ΠΟΙ] {γ15 15 6556, {π ΒΡ ΟΡ ΠῚ 1ΠΟ7Ὲ : 564 

7αχία ἀοοιγίπαπη οναηρο σαπὶ [δι ρϑιιη ΠΠ]ΠΑΥΘ ΠῚ 
δὲ δἰδουθη ΡΥΘΡΟ; ποῆπθ ᾿πρσθὰθ γϑη 5 ἴπ6- 
ἀἴαπι,, 564 δηϊηιδΒ ΡΟΥτι5. σ γα αι ]αγ6 ΒΡ Ρ  ΠπᾺ 1} 115 
ΘΡΟΪ 5 [ΓΘ ΠΕ]. 55. Θπῖπὶ {πο (αγὸ οοποιρίδοϊξ ααϊ.5.. 

αὐυογϑιις δορί γι ἔτεπι, οἱ 5ρίγιτιι5 αὐ ογστι5 σαΓπθηι. 

Τά τ16 οἰμπὶ μ850 510] ᾿πνΊοθ πη Δάν γβθῃ ἔα} 5) 510- 
{ΓΔ ΠΤ ητ15. ΟΡ ΠῚ (6] 1015... Δι ΘΔΊητ5. ΔΠΙΠη8 1Ὸ- 
Ῥυν ; πὲ Ροι 6) αηἴ πὶ ἃ ν 1115. ἀἴατιθ ΠΡ] ΑἸ ΠῚ] 115 
γἹοιου απ ΓΘρΟΡΠίθϑ., ΒΕ] ΠΟ Π 188. ΘΟΙΌΠΙ5. ΟἷΠ-- 

βαμηαυ, 
ἡ. Τάτ Ἰσίταν το ρϑαπι Ἔχ Π]6ὰ5 αἰ σπιιπὶ 76]1- 

πἶο οἴμηι ΡΥ Πιῖ5 γΘμΘ ΡΠ]. Ὲ π6 Ποάϊθυ πα [θπη1- 

Ἰθηεῖα ΟΡ β πᾶ ΠῚ Δ ΌΒΕ ΠΟΘ ΠΕ Δ ΠῚ ΘΟΥΓΙΠΉΡα5. [πη- 

ΡῬΓΟΡιιπῚ ἰδίτιο. ΘΟ 5} 111} 6δῖ, ρυανὰ Θοβ 110 6ϑὲ, 
114 ἀϊσοηείατη : ΟἸοπίαπὶ ΠΟθΪ5. 4 πάτι6. αἰ θυτι πὶ 
76) απίτπιπι ἱπάϊοίιιπη 6ϑὲ., Ποάϊθ ΠΟβῖρϑ05 ἐθ}]6Π-- 
τἴὰ ΟΡ πηιι5. ΝΘΠΊΟ ΡῈ Ἰσαμ πΧΟΥ πὶ. ἰΘΡΊΠ]Π10 
σΟΠ]ρΊΟ ἀπο  αΓ115.57. ΡΥΙΠ5 βοογία δὲς ΘΟΠΟΙΙΠὰ5 

ἀοιπιιηι ἱπάπιοῖς. Νϑάιιθ θηΐμι σοι) χ ΙΘΘΙ πᾶ 
Ραζίεαν σοηνίοιι πηι σΟΠ ΡΟ Ια 416. ΘΟ ερία- 
τιιπι. Ῥγοΐπα6 ἔπ ΠΟ 116., ΟἸΠῚ ΘΧΒρΘοία αν [6}1- 
Πἰμ ΠῚ 5 ον 6 ΡΥΪτ5 ἱπιγοπιοα5. ΘὈΡΙ θα Θ ΠῚ, 5001-- 

τὰπὶ {Πππὰ μι] Ἰοιαμη. ,. ἱπηρι ἀθ ΠΕ]: πηδίγ θη, τὶ- 

5115 ΔΠΊΔΠ ΘΠ], ᾿Π5Δ ΘΠ ΘΠ. ἃ ΟἸμ πὰ ἔπ} Ρ Επι-- 

ἀἰπὶθ. σοπονα γον οπ,. ΝΘι6. ΘηΪΠῚ 76} 11 1π|ΠῚ 

εὐ Ῥυδοδίϊο ἱπιροϊ θιιηΐ ἴῃς ἈΠΙΠΊΔ ΠῚ [ΘΠ, ΘΠ 188 

50 ἼΡιι5. ἱπαυϊπαΐαμμ. 16] πα πίθιη ἱπιγ 580 γῸ5 

ΘΔ ΠΟ6]105 5 5οῖρὶ: ΤΟΠΉΪΠιιδ : αὖ Πιχὰ ογαρι] τι 

Ῥίδπιιπι,, ψϑ]υτ ργοίδπιιμη. οἱ ἃ 580 015 816 Πι1Πὶ 

ποαιδηιδηι Δα μλ ΝΕ. ἘΤΘ ΠῚ ΠῚ δὶ ογὰ5. γΘηΪα5. νἱ- 

πππὶ ΟΡΟΪΘη5, ἰάφιθ οὐ] σοΥ ΓΙ ρ τη} ἃ 

ΡῬα ροίδοιιμη,, 4οπιοο ΕἸ ΡῚ γα ρυ]α πὶ ΡΓῸ 76}11- 

πἴο ρα θο} Ναάιιθ δηϊπὶ 1ΠΠιὰ οορῖτα, αιος 

ἸΘ πΠὶ {ΠῚ ΤΘΟΘΠ5 ᾿Π[τϑιιπὶ ΠΟ δϑί : 564 το ἃ 

Ε Ἀπεϊφαὶ ὑγοϑ ΠΡγὶ τὸν χραιπαλῶντα, ἘΜΙΕ χραιπαι- 

λοῦντα. Μοχ ἴάοπι Άερ. ῥυίπιιιβ ἀνίερον οὐ προσδέ- 

χεται. - 
α ὕπιις Μϑ5. οὐχ ἐνεχέου. ΑἸ φααξαν οἵ 61 οὐκ 

ἐνεχέω. Ἠαιὰ Ἰοπρε Βορ. Ρυῖπιιβ τάξω ἐν τοῖς μεθύου- 

σιὺς 



10. 

ον. 6. 

᾿Ὁ ὃ. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕ 

νἴηο ριι5 ΠΟ 65, οο τοραία. πὶ αἰνῸ [6 οὐ ἢπι6 
ΘΟ] σα. ᾽ Τηῖοι ΘΡυ 505, ΔΠ ἰΠΊΟΥ 76] απ ηἴ685 ὃ 

Ῥτωτονῖία νἱποϊθητία [6 510] Ἀ55Θ 1 : ΡΥ ΌΘ56Π5 1η6- 

ἴα 76] υΠττιτὴ [ΘΠ ΟΔταν. ΑΠΟΘΡ5. 658... ΘΓ οΟΠΙΓῸ- 

γούϑιιην [δι] ΘΠ 1186. γ ΘΠ ατι ΠΠ Δ ΠΟΙ θη}... ΠΘΟ τ1Π}- 

ἀυάμ «πη το τ6, Ἰάψιιθ. οριίμηο γπιν τ ααρΡ6 
{{π|80 ΙΔ Π Γ[Θϑία. δου {15 ἈΡστ πο πα ΡΓΟίΘγαΐ 
Θἄογοιι νἰπὶ γ πα: ἴῃ Ια σθπὰ γοϑι ἀθηῖθπι. ῬΡΟΠητι8 

{01 Ῥυἴπλτι5 716} 61} ἀ165 ἃ Το ται}, ΟΡ τΘηλιι-- 

Ἰδη ταῦ ἡ 4 αϊὰ5 ἴῃ. ἴ6 βΘροϑια5. αν α ἃ 6} 

ῬΥΪ μα εἶδ το) οσπταν., παν αι ἰιιπν. «αι η 1 [18 

τοῖα. “ΠΟ 116 511 γο)]οθπάιπ). Εἰ Υϊοϑὶ τ βγη 

Τ)οὶ ποι ρμοΞοἰονιιι. 81 του] πτι5. Δοο 5 δὰ 

Ἰοϊαπίιιμι., αϊα ἀπ] 1τὰ 15 αὐ [ον 5 ἢ ΝΠ 51 [6 θυ ϊο- 
ἴὰ5. ΘΧΟΙἴΕ ἃ γοσπο ΘἸονι πὶ, 4αϊβηδᾶπι [απ θη 
ὁ Τογαηῖο [ποῖ 5} Απ πο νἱάθ5 αιοα {αὶ ἴπ ἀο- 

τ]ὰ Π6 15 115, 18] δὰ σον Πλπὰ ΓΤ Π || ΡΥ Ε1551- 
11 ϑαπτ, οὐ ἰποίας συ ΓΤ] Π15 4165... 605. ᾿πθήϊὰ 

Ρυραναμπι ἢ Τὰν σομγὰ, ἀατα Ορογὰ [ΘΠΊθ  ρϑιιηι 

ἀδρυ 15 βατα} ]ἀτ6 : δθοὸ σι] νΠο Ὀνατα Θ ἃ ΠῚ 
ἀπ ΠΠ Πα θ᾿ ΘΟΕ 5. ὙΘΠΤΟΙ ΟΠτιβίι5. ΠΘ ΠῚ. 50}11ΠῚ 
ἃ συϑιιπι., 56 πὸ δά βοπηπιιη αι δ η δοοοιη- 
ΠΟ τι5. 651, δὸ “Ζιοα ἀϊδίθπιο οἰ ρου οορία., 

ποῦ ἰδτιι “υ]οβοθνο, δο οορίταιν 5. ᾽π6. 56-- 

16} πτιπο πη ἀθχίλιπι., πιιπο π᾿ ἰδον τη) ἰαι5 

νΘΙΊΘΡ6. 

5. 16) παι ϑοῦναι ραγν α]05., 50 ΡΥ πὶ γ 11 

Τπνθηθηι,, νΘΠΘΡ ΒΘ πὰ [ΔΟἿ1 56 Π ΘΠ: ψΘΠΟΡα- 
Ἰϊον Θηΐ πη ΘΓ σα ηἾ {165 16} ππ|0 ἀθοογαῖα. 16] 1 Π|11ΠῚ 

[ὈσΠ  ἶδ ΟΥ̓ Παΐτ15 65 ΟΠ ΘΙ ΊΙΘῊ ΕἸ55] ΠΉ115.. δοία [6 ἃ 

ἸΌΡΟΥΘ ν]ρθη ι15 ΡΓῸ ἴγΓθΠῸ δϑῖ 5 76} πίη πιὰ-- 

ΤΡ ΠΟ] οὐδ ἴα οϑῖ., υἱοὶ  ΠΙ [15 παι Εν {π|5. Αἥἰὐτ 

τ πὸ ἀαϊ ἀθηὶ σοπηπιοία [ΓΟ ΓΕ ρΥΪν ΔΕ] πῃ 76} 11-- 

Πἰπη1., ἴῃ 51 Π61}}15 δ ΠΡι15.. 1ἢ (ΕΠ ιι5. ΘΟ ταν. ΑἹ 

ῬΆΒΠοΘ φπαοπηθάο νἱΐδηη ποβίλαηι σα θ νυ παι Τὸ- 

ἴδ ΘΟΠ 511 οἷν [αἴθ]. . ΤΟ απ τπ|6 ροραϊιηι δά 

ΡΠ Πα 6 πὶ ΘΟΙΏΡΟΠΙΣ , ΘΟΠΒΟΡΙ  ΟΙδιηοῦθς., 

ΘΙ ̓ πϊ πᾶν ΠΠ 165, ΘΟῊν Ε{Π|5 ἹΠΊΡΟ ΤΕ 5:16 πεῖπιηι. Οι]τι5 

ΤῊ] ΔΘ ἸΒΓΕΓῚ Ρ ΘΘΒΘ ἢ ἃ ΠἸΠΘΡΟΓΙΙΠῚ 5[ΓΘΡΊ 115 [ΠῚ ΘῈ} 110 

σΟΠρΡΘβοῖτ, Ζαλ πὴ. 6] απ τπὶ ΟΡΟΡΙΘη5. οἰν 15 

ται} 5. σοουοθ 9 Οὐδ ΘΟΠΠ]Οββαῖου ΘΡΟΑΠ ἴῃ 

Τογαπῖο ἢ 415 πη {πιὰ ἢ} ΟΠ ΟΥῖι5 ἰαβοϊν θη 5. ἃ 16 }1|- 

πῖο σοδοίτι5 οϑὶ ἢ ΤΌΠΟΥ ΥἸβι15.. ΠΙΘΓΘ Ρ οἰδθ σὰπ- 

»ΈΘρ, Ῥυῖπηι5 νηστειῶν ἄλογός σοι, 6): εἰδὶ ἰνΥϊίιις. 

Τρ πν ἰάθη οάοχ διὰ τὸ ἀποχεῖσθαι. 

ς Ἄδρ. Ρυΐπηις ἀγωνίοις προχειμιένης : 4αδπη βοτιρει- 

γα ΠῚ ΒΟ ΠΟΥ ΘΠλαα", εἶδ ΘΠ οἱ ΠῚ Μ55. συ] σαΐαπι 16- 

οἴϊοποπὶ ὑπογοπίαν, αι Ἰοπσο ΘΠ οἱ 155. χατα- 

πιέζεις τῷ χόρῳ, ποὴ χαταπιαίνεις, τ ΤΊ πΔΠπμ15. {πὶ 

οὐ ΠΠγῚ ἀὐηοίαται, Νοο ἴα πχεΐϊίο Ῥοβὲ Μϑς, ἤτιο 

ΒΑΚΕΣ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἸΟΠΠῚΡ, 

, » , : 
νδράποδον,, χαὶ οὐχ ἀφέξεταί σου δικαίως, ἐνὰρ 

ἡ σῶς ἐδ) 

ἀπ τῳ 15 » ω ἊΝ ῃ , Δ 
εις τὰς αἀποόείζεις δῆς δουλείας παρεχομένη. τὴν 

ὀσμὴν τοῦ οἴνου ὥσπερ ΕἾ ἐναπομείνασαν. 
, 

Β Εὐθὺς ἣ πρώτη τῶν νηστειῶν "ἢ ἀδόχιμός σοι γενή- 
- -- Ὶ ͵ 

σεται, διὰ τὸ ἐναποχεῖσθαί σοι τῆς μέθης τὰ λεί- 

ψανα. Ὧν δὲ ἣ ἀπαρχὴ ἀδόκιμος, χαὶ τὸ πᾶν ἀπό- 

ὄλητον δηλονότι. Μέθυσοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ χλη- 

ρονομήσουσιν. δἰ μεθύων ἔρχη ἐπὶ τὴν νηστείαν, 

τί σοι τὸ ὄφελος; Εἰ γὰρ ἀποχλείει σε τῆς βασι- 

λείας ἣ μέθη, ποῦ σοι λοιπὸν χρήσιμον τὸ νηστεύειν: 
ὅ Ν τω Η͂ 

Οὐχ δρᾷς ὅτι καὶ τῶν ἵππων τοὺς ἀγωνιστὰς οἵ 
δκτρέος Πδην »Ἄ7 Ὡ, 2 δος .» 
ἐμπειρότατοι πωλοδάμναι, τῆς ἀγωνίας ἐξ οη 

χωμένης, διὰ τῆς ἐνδείας προευτρεπί ζουσι; Σὺ δὲ 

ἐξεπίτηδες σεαυτὸν χαταπιέζεις τῷ χόρῳ " τοσοῦτον 

( τῇ γαστριμαργία καὶ τὰ ἄλογα παρελαύνεις. Βα- 
΄ ᾿ 2 [ οἵ Ν , 5» » 55Χ ρουμένη γαστὴρ οὖχ ὅπως πρὸς δρόμον, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

᾿Σ “ὕ τ) μν η Ὁ ΕΣ ΠῚ 6. ,ὕὔ Ἔν πρὸς ὕπνον ἐπιτηδεία - διότι ἃ χαταθλιδομένη τῷ 

πλήθει, οὐδὲ ἠρεμεῖν συγχωρεῖται, ἀλλ᾽ 
Υ λλὰ ΕἾ, λ ε οὐ Ζιὺ 
ζεται πολλὰς ποιεῖσθαι τας περιστροφας ἐφ εχα- 

ὃ ρα. 

Νηστεία φυλάσσει νήπια, σωφρονίζει τὸν νέον, 

σεμνὸν ποιεῖ τὸν πρεσβύτην᾽ αἰδεσιμωτέρα γὰρ 
, ὌΝ ς 

πολιὰ νηστείᾳ χεχοσμημένη. Γυναιξὶ χόσμος ἁρ- 

μοδιώτατος; ἀχμαζόντων χαλινὸς, σὐξυγίας Ὅτε 

χτύριον; παρθενίας. τροφός. Τοιαῦται μὲν αἱ χαθῇ 

ἕχαστον οἶχον αὐτῆς ἐπιμέλειαι. Δημοσίᾳ δὲ πῶς 

Ὁ τῷ βίῳ ἡμῶν ἐμπολιτεύεται; Πᾶσαν ἀθρόως τὴν 
ἥ τον ΕΗ , ὙΨΣ 

πόλιν, χαὶ πᾶντα τὸν δῆμον μεθαρμόζει πρὸς εὖ- 
[7 ᾿ λ ἽἼΠ2 (ζε ΥΣ ᾿ 

ταξίαν, κοιμίζει χραυγὴν, “ ἐξορίζει μάχην » λοι- 
Ἐς τ ΠΡ ΞΣ ΚΣ, δϑοσκάλ ἢ 
δορίαν κατασιγάζει. Τίνος διδασκάλου παρουσία 

᾿ὉΝ ἌΕῚ ΠῚ ΕΙ ͵ θί ε ς παίδων θόρυδον οὕτως ἀθρόως καθίστησιν, ὡς ἣ 
- Α » ΄' 

γηστεία παραφανεῖσα ταραχὴν πόλεως χαταστέλ- 
Μ , Ἐμένα ας 

λει; Ποῖος χωμαστὴς ἐν νηστεία προῆλθε: ποῖος 
Σ - Ν " ΝΥ ᾿ Ψ τι Ἅ. ἣΥ Ν 

χορὸς ἀσελγὴς ἀπὸ νηστείας συνέστη ; Ἀπαλοὶ 
, 

γέλωτες, καὶ ἄσματα πορνιχὰ, καὶ ὀρχήσεις ἐχμα- 
- ,π ᾽ὔ τ 

νεῖς ἐξαπίνης τῆς 
τὰ ἀὐσεα ; 

ὑπὸ δικαστοῦ τινος αὐστηροῦ τῆς νηστείας φυγα- 
Ὁ - 3 δλ ’ ἘΞ. 3 ν τον ἘΞ 

δευθεῖσαι. 1ἰ δὲ πᾶντες αὐτὴν εἴς τὴν ὑπερ τῶν 

ΕΣ ἐπ ες ῳ 
πόλεως ὑπεξέρχονται, ὥσπερ 

βουλομένη γάρ. 

ἃ Απεαχαϊ ἀπὸ ΠΡγῚ ΟΠ πὶ χαταθλιθομένη, τῷ 

ἄχθει. ΑἸΙφααμῖο, Ροϑὲ Βορ. Ῥυϊπιὰς. σεμνοποιεῖ τὸν 

πρεσθύτην - αἰδεσιμωτάτη γάρ. 

« Ἐδπὶ ἐξομαλίζει μάχην. Ατ ΒορΡῚ ἵνο5 Μ55. οἵ τοιῖ- 

ἄοιι (ΟΠ Ρονεϊηὶ εἰ Οο15]. ἐξορίζει, πιι]το σθοῖῖι. 

Γ(0}}». ῥυΐμηιις πόλεως ἐξέρχονται, 
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πραχτέων σύμόουλον παρελάμόανον , οὐδὲν ἐχώλυε Ε' {Π6 88, ᾿πϑδ 85 58] ΠΠ0Π65 5.10 ΑἸ ΠΓρ τῆι 6 οἷ-- 

βαθεῖαν εἰρήνην εἶναι κατὰ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην " 

μήτε ἐθνῶν ἐπανισταμένων ἀλλήλοις, μήτε στρα- 
ἢ 

τοπέδων συῤῥηγνυμένων. Οὐχ ἂν ἐχαλχεύετο ὅπλα, 

νηστείας χρατούσης, οὐδ᾽ ἂν διχαστήρια συνεχρο- 
“- 43 ἃ ν "ἢ ΑΥ̓͂ Ν ν᾽, 55. ἍἋ τεῖτο, οὐδ᾽ ἂν ᾧχουν τινὲς τὰ δεσμωτήρια, οὐδ᾽ ἂν 

- ΕῚ ὅλως εἶχον αἱ ἐρημίαι τοὺς κακουργοῦντας, ἢ αἵ 
Μ᾿ 

πόλεις τοὺς συχοφάντας, ἢ τοὺς καταποντιστὰς ἣ 
με τ , 

θάλασσα. Εἰ πάντες ἦσαν μαθηταὶ τῆς νηστείας, 

οὐδ᾽ ἂν ἠκούσθη ὅλως, χατὰ τὸν τοῦ ἸἸὼδ δ λόγον 

φωνὴ φορολόγου, οὐδ᾽ ἂν οὕτως ἦν ὁ βίος ἡμῶν τι 
πολυστέναχτος χαὶ κατηφείας πλήρης, εἰ νηστεία 

τὸν βίον ἡμῶν ἐπρυτάνευε. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐδίδα- 

ξεν ἂν πάντας οὐχὶ βρωμάτων μόνον ἐγχράτειαν, 

ἀλλὰ καὶ φιλαργυρίας, χαὶ πλεονεξίας, χαὶ πάσης 

χαχίας παντελῆ φυγὴν χαὶ ἀλλοτρίωσιν. Ὧν ἐξαι- 

ρεθέντων, οὐδὲν " ἐχώλυεν ἐν εἰρήνη βαθεία, χαὶ 

ἀταραξίᾳ ψυχῶν, τὴν ζωὴν ἡμᾶς παραπέμπειν. 

Νῦν δὲ οἱ μὲν τὴν νηστείαν ἀποπεμπόμενοι, τὴν 
τρυφὴν δὲ ὡς μαχαριότητα βίου μεταδιώχοντες 
τόν τε πολὺν ἐκεῖνον τῶν χαχῶν ἐσμὸν ἐπεισήγα- 
γον, καὶ τὰ ἑαυτῶν προσδιαφθείρουσι δώματα. 
'“Παρατήρησόν μοι τῶν προσώπων τὴν διαφορὰν, τῶν 

τε σήμερόν σοι κατὰ τὴν ἑσπέραν φανησομένων, 
χαὶ - Ν᾽ » ,ὔ ὟΝ ὦ « ψ' 0 «Ὁ 

ὶ τῶν αὔριον. Σήμερον οἰδοῦντα, ὑπέρυθρα, ἱδρῶ- 
τι λεπτῷ νοτιζόμενα, ὀφθαλμοὶ δίυγροι, προπετεῖς, 
ΩΣ "» δὲ -- , θ 7, 53, - ΜΝ 0 Ἰ 2 τὸ ἀχριδὲς τῆς αἰσθήσεως ἐχ τῆς ἔνδοθεν ἀχλύος 
ἀφηρημένοι: αὔριον δὲ χατεσταλμένα, σεμνὰ, 

τὴν ἐχ τῆς φύσεως χρόαν "ἢ ἀπολαδόντα, συννοίας 

γέμοντα, καὶ πάσης αἰσθήσεως ἀχριξοῦς, οὐδεμιᾶς 
ἔνδοθεν αἰτίας ταῖς φυσικαῖς ἐνεργείαις ἐπισχοτού- 

, -- τὰ 7 , - 

σης. Νηστεία, ἣ τῶν ἀγγέλων ὁμοίωσις, ἣ τῶν 

δικαίων ὁμόσχηνος, ὃ τοῦ βίου σωφρονισμός. Αὕτη 
νομοθέτην ἐποίησε τὸν Μωῦσῆν - νηστείας ἐστι 

καρπὸς Σαμουήλ. Νηστεύουσα προσηύξατο τῷ 

Θεῷ Ἄννα" ᾿Αδωναὶ Κύριε, “ Ἔλωϊ Σαδαὼθ, ἐὰν 
7. - ἐπιδλέπων ἐπιδλέψης ἐπὶ τὴν δούλην σου, καὶ δῷς 

μοι σπέρμα ἀνδρὸς, δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτόν. 

Οἶνον χαὶ σίχερα οὗ “ μὴ πίοι, ἕως ἡμέρας θανά- 
5 Ἂν, ΄, Ἁ 

του αὐτοῦ. Αὕτη τὸν μέγαν Σαμψὼν ἐτιθηνήσατο, 
χαὶ ἕως ὅτε συμπαρῆν τῷ ἀνδρὶ, κατὰ χιλίους ἔπι- 

8 Οοάοχ (οπιροῖ, τὸν ἰὼ λόγον.... οὐδ᾽ ἂν ἦν. 
Ὁ Ἀορῖϊ ἄπο (σά οε5 ἐκώλυεν ἐν γαλήνη βαθείᾳ. Ηαυα 

Ἰοηρσο ο1| τὴν ζωὴν καὶ ἡμᾶς. Ψοοι]α χαὶ ἴῃ πορί τς 
35. πῃ ἱπυθηϊίαν. 

» ὕπιις Οοάοχ Βορίαβ χρόαν ἀναλαβόντα. 

ν]ταῖθ., ἃ 6) απῖο ἐδ ῃ] τι}. ἃ}} ἃιιβίθυ Ὁ “ΟΡ ΠῚ 
Τπάϊοο πὶ Θχ  ]πιπὶ δοῖθθ. Οποα 5] μη Π65 76} ππίτιη 

ἃ] Γ65 σουιθ πη δ5 ̓π ΘΟΠΒΙ πηι Δ ΠῚ γοπτ.,. πἰ}}]} 
ΟΡ βίαγθί {ιιομη πιι5. ΡΘῚ ἘΠΊ ΘΙΒΙ1Π) [ΘΥΓΆΓΕΠῚ ΟΥ-- 
Ῥθηὶ ἁἰτὰ ρὰχ δϑϑϑῖ, νἱάθιοθι πθο ἃ1115 σϑητθιι5 
ἴῃ Δ|1ὰ5 1Π51 ΘΠ ΠΡ 115., ΠΘῸ ΘΧΘΙΡΟΙΠΠ115 ΤΉ ΠῚ15 ἴΠ-- 
[61 56 ΘΟΠ56Ι ΠΙΙΡιι5. ΝΘ ἀΡ πιὰ Πα 6η} οἰ ἀογθη-- 
[π|},). 51 16] πίππὴ νῇροιθ, ποο ἴογα {6 ΠΟ] }1ἃ 
ΘΧΘΙΡΙΘΡΘ ΙΓ. , ΠΟΘ αι !βαιαη) Πα ταγοὲ ἴῃ 

ΘΑΥΟΘΙΊΡιι5. [ἢ 511Π}1Πἃ., ΠΟ ἀδβουία Παρογθης 

πη] οί ο5., ΠΘο οἰν [αἴθ5 συ ΘΟ Ρμαπίαβ., ΠΘῸ ΠΊΔΙ 

Ρἰγαίαβ. 51 ΟΠΠΠ65 θϑβθηΐξ 76] 1} 11 ἀἸβο ρῸ], ργον- 
ΠΟΠ Δ ΙΓ Θέ, τιῦ 10} αἷξ, νὸχ θχδοίοιϊβ, ΠΘῸ 702. 3. 18. 

νἱΐα ποϑίνα ἴοϊ 5115ρ11115, ἴ0Γ ΤΠΟΡΟΥθι5. Θϑϑοῖ 
αἰ δντα, 5] 76} απίτιπι ὙἹΐα πὴ Ποϑίγαμη σα ΟΡ Πανοῖ. 
Ῥαυβριουι πη δϑὲ 6 πη} {04 ππτιπη ΠΘῃτι6 ἄοοο- 
ΤΘΓ ΠΟΙ [Δ ΠΠΙΠῚ 1π Θά 1}115 ἔθη ΡΟ ἃ ΕΔ ΠῚ], ὙΘΥΙΙ 

Θὐϊα πη 410 ἀγαν ἃ δὲ γὰρ Ι Πἶ5, ἀθπίιι6. 10 Οπηηὶ 
ὙΠῸ ῬΓΌΥΓΘΙ5 ΔΌΠΟΡΓΟΥΘ, οἱ ΔΠΠΘΠ1Π) 6556. Οὐ τι5 

ΘΧΘΠΡΑΓ5 Π1Π1] γϑίανθὲ “ΟΠ Πτι5 δὲ ΠῸ5 ἴῃ α]τὰ 
Ῥᾶο6, ἈΠΙΠΙΟΙΕΙΠΊΖΙ6 γα Π 1}ΠΓα 6 ὙΠ] Π} ΠΟΒΙΓΔ ΠῚ 

ΓΔ Π5ΠῚ1 ΘΙ ΘΠΊ1Ι5. : 

θΘ. Νὰπο γϑιῸ 41] τ 16] αΠῖτιπ γ6] οἴ πιηξ, 11 
ἀο]Ἰοἶαθ Τ᾿ ΠΊ τι πὴ ἰπ Π15 δὰ δῖ νἱταθ [6] 1ο1 15. 

οχροϑίπηΐϊ, ποη [ἀπῖιπ 1ηΠΠ]ττιτὴ 1ΠΠπ|4 νἹ ΠΟΥ τι πὶ 

ΘΧΔΙΏΘη Πα πχ θυ, ΨΘΥΤΙΠῚ δὲ διὰ ἸΡΒΟΥΤΙΠ ΟΟΥ - 

Ῥογὰ ΘΟΥΡΙΠΊριΠ . ΟΡ Βαγνὰ τὶ νυ] τπτιπη (ἴ5ογ]-- 
ΠΊΘΠ; ἔπ1ΠῈ ΘΟΙΕΙΠῚ {1 ΠΟ 16 511} γθϑρθγαιη σοηβῃῖ- 

ΟἸΘΠ ἔτ). {ΠῚ ΘΟΓΕΠῚ (1| ΟΓὰ5. ἀρράγοθιπηι. ἨοαΪα 

{ππ]6ηΐ, ΓᾺΒΟΥΘ 50{{π|5]1,. δον ἔθπτϊ γΓΟγ ἢ 65, 

ΘΟΥΪῚ Πππηθηῖθ5, ΡΡΟΟΔΟ65 ἀἴη 116 Οὐ Ἰῃ ΤΘΥ ΠΔ ΠῚ οἃ- 
ἸΙσΊΠΘη, Θχδοία σογπθηάϊ [ἀου]ταῖ6 θυ ͵ ν Αι] : οὐ ἂ5- 

ΠἶπῸ γ6]Ὸ 416 ν]ἀ6}}15 δοβίζθιη γυ]ι5. ΘΟΠΊ ρΟ51[05, 

ΘΛ 5, ΘΟΪΟΥΘ ΠΑΙΌΓΡΆ]1 γϑοθρίο, ἴοῖο ΠΑ τι 

Ῥ ΘΟΒΘΠΓΘ ΠῚ ΔΠΪ ΠΏΣ ὈΓ86 56 [ὉγΘη 65, ΟΠὨΊΠΙΠ115 

5ΘΠ5,0 115. ΠΟΘ 55) αὐ ροΐΘ ΠΟΥ ΠῚ ΠΑΕΙγΆ]1} 115 
ΔΟΙΠΟΏἾιι5. πα}}}ὰ ᾿πέτι5. οατιδα ἐΘΠΘὈγἃ5. Οἰ πα Π1:. 
Ἰδ)υπῖαπι 5: πη] τὰ] δὲ ΠΟΊΩΙ Πτι ΠῚ ΟἴμΠ ΔΠΡΘ]15. 
7αϑίονγιιμη. σΟΠ ΓΘ ΡΠ4]15, νἱτ5 πηοάογαιῖϊο. ΡΘΥ 

76] πίη ΜόΟβ65 [ἀοίτι5. δϑὲ Ἰθρ β!αἴοῦ : 6} 1}} 
[γι π5 δὲ Θά π116]. 16} απᾶπϑ8 ἀπηὰ Του ἀθριο- 
οαἴα δϑὲ : “ἀοπαὶ Π)οπιῖτιθ, ΕΤοὶ ϑαναοίι, οἱ τε-- 

ϑρίοθη5 Γοϑροχεγὶς αὐ ἀποϊϊίαηι ἱμαπι, ἀθάογὶ5-- 

416 πιυϊ]ιὶ Ξεπιθη οἱτὶ, ἀαῦο {πιῶ ἐπι σοπιορθοίτι ἱπμο 

εἰοπιιπι. ΤΠ ἵπιιπι οἱ δἰ οοσάπι τιοτὶ ὑεῖ, τισι κα 

“ἘΜΠῚ εἰ 155. μάθεπὶ ἔλωΐ. Αἱ ἀρὰ ΓΧΧ Ἰερι- 
τὰν ἔλωέ, Μοχ εὐ δώσω αὐτό. ΑπΕφαϊ 5εχ ΠΡτὶ 
[οπὶ Β1Ρ].7 αὐτόν. (915. τεγιϊι5 δώσω σοι αὐτόν. 

ἃ Βορ. ῥυγΐπιιιβ σίκερα οὐ πίεται. ΑἸ1 ἄτιο Μ85, οὐ μὴ 

πίῃ. 
» ὩΣ 

τς 



7ιώ.13. τή. 
εἶδ. 162 

κι), 6. 
ἀνε 

20 

ἴδηι οὔτις στε. 16) απΐττηι τηᾶρηιιη {Ππιηὶ ΒΔ πὶ- 

Ῥϑοπθπὶ οάἤπισανῖ, ἰἀχπι6 φαδπηά τι νἱνὸ Δα [αἱ}, 

σά θη: Ποβίοθβ Π1}165,. ταν ἴτιπὴ ρον ὀν ] θαπ- 

τ. ΙΘΟ ΠΟ 5 ΤῸ τ] πη Πα 11} {ΠΠ|π|5 ΠῚ 5115{1ΠῸ Ὁ. ΠΓ. 

ΑἹ δ πηι] αἴάτιο δ Ἰθἴα5 ἃ. 5οου τα ϊο ἈΡρΡΡΘΠ ΠΕ 
(ΔΟ]6 ἴῃ πηδηῖι5. ᾿ποϑίμπιπι ᾿ΠΟ 61} αἱ-- 

5. 

ΠΟΙ ΠΟΠῚ, 

πιὸ Θχοου]αίι5, ΡΓῸ ἰοὺ ΘΧρΟβτι5. 65} θ 165 

. ἈΠ ΘΠ σοηαῦιη]. ἨΘ]Ϊὰ5. οἴη 76} ΠΠά556: οἰ τι} 
ΟΦ] τ ΠῚ {65 ΔΠΠΟΒ, ἃς ἸΠΘΠ565 56Χχ.  ΘΠΪΠῚ ΟἸΠΠῚ 

νἱάθυοι πη] ΓΔ ΠᾶΒΟῚ 6. ϑαϊθίαϊθ θΘιαΠ] ΠΕΪ ΠῚ, 
δοσρθητϊο [ατηθ {105 ἰνηος σοσοῖξ 16} πᾶν : οὸ- 
416 ροοσαῖα ΠΟΥ τ} 78 ΠῚ 1 ΠῚ ΠΊΘΠ 5111) ΘΧΟΙΙ- 

γϑητία σο ]υ; ἀπππη 76] πο ψϑ Πα πϑιίϊοπθ δ} 
ΒΘΟΠΟΠΘ “δ 1 Π] Δ] ΟΡ ΘΠ. Τη8}} ΡΡΟσ Θϑϑιιη ἴπ-- 
ΓΟΥΡΡΙ. 

7. ἘχοΙριτθ. οο, ρα οῦο5, σοπἐα μού π416 νοὸ- 

Ὀὶ5, ἃ6 ὉΠΘΠ5:8 50611Π|. ΕΧΟΙΡΙΓΘ. ΒΘ ΡΝ], ΠῚ γ6]α-- 

ΧΑΙΟΠΘΠῚ ἃ ΡΘΙ ΡΟ 115 5ΘΡΨ ΠῚ ΙΔ ΡΟΣ θιι5. ἘΧΟΙΡΙ ΓΟ 
ἀἴντι65, 4ποὰ ποχο ἃ ᾿πχὰὶ νο 5. Πα το πηθθα- 

τ᾽, 4 χιιθ νἸοἰβϑι πὰ 1π6 δὲ πον τατον 5 7|-- 
ΘππἸογὰ γΡϑ ἀδὲ θὰ πιὸ πη. ΟΡ ἀϑϑιιθι πα 6 πὶ 
[ἈΞΠ Τα πίι. ΧΟΙρΡΙ το. πιὰ]θ να θπίθθ. ϑαη τα 15 
ΠΙΔ θη}. Οὐ θοπὰ δϑιϊ5. Πα θ᾽ πιἀπ6.,. ΦΧ ΙρΙ 6 

θοπῶ νϑϑίνα Π ] Γπ 1π15 οπβιοάθηι. Τπίθυγοστα 
πιθάϊοοβ, ἀὸ ἀϊοθπε {Π0Ὶ., ΠΙΠῚ] 6556. ρουϊου]οϑβῖτι 
μα πὰ ἴπὸ σου ΡΟΥ 5. Θχτθθηο. θοηὰ. ΟἸΔΡΙΌΡΙΟΙ 

4] ΡΥ  ΕἸ551 1] δι Π| ἃγῈ15. 061" 16} απίαπὶ ἀθεγα πὶ 

γϑάπιπΔη1ἃ ; ΠΘ νἱ5 Παΐαδθ ΘΟΠ 6.6 σου ρα] 6 η-- 
αἰῶ ΓΡασία ϑασοιμθρ αι. ΝΠ 40 Πἰμλ τ} Θϑΐ, 

ῬΟΙ ἱποάϊδηι ἃ [ἈΠ] 6 ἢ. ΘΟ ΠΒ.]10 ἀΘ γα Π ἢ ἴ65, οὰ- 

Ρδοϊταῖο πὶ αι 481}, ἃ 6 ΔΙ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΠΕ σα ΟΠ ΘΠ, 

Δ] ΓΟΥ 5116 ἹΠΟΡΘΠΊΘ ΠῚ ΡΡῚΠΟΙΡ πὰ ἔλου]τα τὶ πτι- 
{]Θητὶ ρυδϑίαπι. Αἄθὸ οπιπὶ ᾿πϑι! πιο ΘΠΙΠΙ 116 
ΘΟΥΡΟΥ 5. Πα θ᾽ τὰ ἀ πὶ 16} Π|1} σΟΠσνΕ Ἐ{1185, ἃο 
Ῥᾶν του Ομ πα οοπάθοοναϊ, ἀοιηοβ, ἴον, ποοίθ5, 

ἄϊθ5, οἰνιιαῖθϑ, ἀθβθυῖα. Οἴχη ᾿σὶ ταν [ΟΣ πιο 15 βιὰ 
οομηπιοα πο] 15 ἐπ ρΘΡ αι", ἈΠ] αν Ί τον ΠΠΠπι6 Ππχτὰ 

Τομλἶ πὶ Ῥυφοθρτμπι ΘΧΟΙ ο᾽ ἃ Πλ115, ΠΟΠ {5165 δίοιις 

ἸΥΡοον ἴα, 5664 τηθ Π115. ΠΠ] αν Γαΐ ΡΒ τι6 [ἰιοὸ 
ΡΓδ ΠΟΙ ἷς [ΘΡΘπΐθβ. Οἰιαιη τὰ Π| ΠῸῚ ΡΒ ΙΓΓῸΣ 
τὰπῖο πῊ1 1 ἰοῦ Οριι5. 6556, τπιὶ νῸ5 δ 16} πη] τι} 
ΘΧΠουίοι, Ζααπῖο τ ἀθπουίον ΠῸ 45. Ποάϊθ ἴῃ 
νὴ. ΘνἸθῖα τἰ5. ̓ποϊάαι. Νὰ. 76) αΠπϊτιη. 40]-- 
ἄδι ρῥ]θυῖαιιθ, ραγι μὴ. οἷ» ΘΟΠΒΙΙΘ Ι  Ἰ Πϑιη, 0 α1}- 
{ἴηι Ὁ ῥόον θη Ἰηἴθι ᾿Ρ505. ΜΔ 111... 51|50]-- 

Ῥίαπε, γῆι ἃ Ἔρυϊθίαιθ πηθίτιο, {παι νἱ- 
ποΙθητῖ.,. ΠῸΠ Αἰτθι “τα πὶ ραϊθυπαπι μευ Ἰτὰ-- 

[6 1, την ἴοιι5. [οπθηϊ. Οπθη τηοίμιη Θηϊηι α1ι] 

«Ἰοπριηάτδηι ργο[θοιϊοπθηι ον ηδηΐ, Τὰ ΠΟΠΠαΠ]} 

ΚἼα (10. τογεϊο Ἰορίταν. πύλαι πόλεως. Μοχ ἰάδπι 

(οάρχ πορνεία παρέλαδεν. 

ΒΑΒΠ.Ι ΟΥΒΑΆΠΕ ΘΟΛΑΡΡΑΘΡΟΟΘ. 

Ὀ 

Α 

ΑΠΟΠΙΕΡ, 

πτον οἱ πολέμιοι, ὁ χαὶ πύλαι πόλεων ἀνεσπῶντο, 
καὶ λέοντες τῶν χειρῶν τὴν ἰσχὺν οὐχ ὑφίσταντο. 

Ὅτε δὲ μέθη αὐτὸν χαὶ πορνεία παρέλαθον, ἁλώ- 

σιμος ἦν τοῖς ἐχθροῖς, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν στερη- 

θεὶς, παίγνιον προέχειτο τοῖς παιδαρίοις τῶν ἀλλο- 

φύλων. ᾧ Νηστεύσας Ἠλίας ἀπέχλεισε τὸν οὐρανὸν 
Ξ᾿ τρία ἔτη καὶ μῆνας ἕξ, ᾿Επειδὴ γὰρ εἶδε πολλὴν ἐκ 

τοῦ χόρου τιχτομένην τὴν ὕβριν, ἀναγκαίως αὖ- 

τοῖς τὴν ἀκούσιον ἐκ τοῦ λιμοῦ νηστείαν ἐπήγαγε" 

δι’ ἧς πρὸς τὸ ἄμετρον ἤδη χεομένην αὐτῶν τὴν 

ἁμαρτίαν ἔστησεν " οἷον καυτῆρί τινι ἢ τομῇ τῇ 

νηστείᾳ τὴν εἰς τὸ πλέον πρόοδον τοῦ χαχοῦ δια- 

χόψας. 

ε Ξ ; ΜΞ 
Δέξασθε αὐτὴν, οἵ πένητες, τὴν σύνοικον ὑμῶν 

πὸ ᾿ ἘΣ 
καὶ ὁμοτράπεζον. Οἱ δοῦλοι, τὴν ἀνάπαυσιν τῶν 

- Ὁ Ἂν , 

συνεχῶν τῆς ὑπηρεσίας χαμάτων. Οἱ πλούσιοι; τὴν 
, -Ὡἅ; - 5» Ὁ 7) , κ 

ἰατρεύουσαν ὑμᾶς τῆς ἐκ τοῦ χόρου βλάδης, χαὶ 
Ἂς τς ᾿ Ὅν ΕΚ τς 
τῇ μεταδολῇ τερπνότερα ποιοῦσαν τὰ ὑπὸ τῆς σὺν- 

“θείας ταφρονούμενα. Οἱ ἄῤῥωστοι, τὴν τῆς ηθείας χαταφρονούμενα. Οἱ ἄῤῥωστοι, τὴ ἧς 
ΕΦΘΤΣ ὙῈΔΟΣΕ ΕΣ ΘΕ 

ὑγείας μητέρα. Οἱ εὐεχτοῦντες, τὸ τῆς εὐεξίας 
- 9 5" δ Ἀ 

ὑμῶν φυλαχτήριον. ᾿Ερώτησον τοὺς ἰατροὺς, χαὶ 
τὸ - ΠΆΣ ς" ͵ : 

ἀναγγελοῦσί σοι, ὅτι σφαλερώτατόν ἐστι πάντων ἣ 
ἘΕΡΙΝΣ ἘΝ Ρ ἐξ 
ἐπ᾽ ἄχρον εὐεξία. Διόπερ διὰ νηστείας ὑφαιροῦσι 

Ἔ : , ἔδει, ΡΣ :; 
τὸ πλεονάζον οἱ ἐμπειρότατοι, ὡς μὴ τῷ βαάρε! τῆς 

“, ε “- "Ἢ »"ὔ ΠΣ... 
πολυσαρχίας ὑποχλασθῆναι τὴν δύναμιν. ᾿Εξεπί- 

τς 4 ᾿ 9 
τηδες γὰρ διὰ τῆς ἐνδείας χαθελόντες τὴν ἀμε- 

, “3 Ἀ 5.5" Δωρ 

τρίαν, εὐρυχωρίαν τινὰ, καὶ ἀνατροφὴν, χαὶ ἀρχὴν 

δευτέρας αὐξήσεως τῇ θρεπτιχῇ δυνάμει παρα- 
ΕΣ ; : 

σχευάζουσιν. Οὕτω παντὶ ἐπιτηδεύματι χαὶ πάσῃ 

σώματος ἕξει τὸ παρ᾽ αὐτῆς ὠφέλιμον ἀπαντᾷ, καὶ 
τ - Ν " -“ - 

πᾶσιν ὁμοίως ἐπιπρέπει, τοῖς οἴχοις, ταῖς ἀγοραῖς. 
᾿ "ως Ὁ χρτῖν Ἑ ἕ 

ταῖς νυξὶ, ταῖς ἡμέραις, ταῖς πόλεσι, ταῖς ἐρηυίαις. 
ἊΣ εχ ταῖν ; ἐν ἜΝ 5 πδν σεν 
Τὴν τοίνυν διὰ τοσούτων ἣμῖν τὸ παρ᾽ ἑαυτῆς χα- 
κ᾿ “- χ" δε σαν 

λὸν χαριζομένην φαιδρῶς ὑποδεξώμεθα, χατὰ τὸν 
Εἰς ΤῊΣ , : 

τοῦ Κυρίου λόγον, μὴ κατασχυθρωπάζοντες ὡς οἱ 
ε ΟΝ τοτολ δὲ ΤΡῚΣ Τὶ ΓΝ) 
ὑποχριταὶ, ἀλλὰ τὸ ἱλαρὸν τῆς ψυχῆς ἀνεπιτηδεὺ - 

τως διαδειχνύντες. Καὶ οὐ τοσούτου μοι δεῖν ἀγῶ- 
ΕἸ ; 

νος ἡγοῦμαι τὴν περὶ νηστείας παράχλησιν, ὅσου 
ὡ Ἐκ ΡΑΤΟΝ 

τὸ μὴ σήμερόν τινα τοῖς χαχοῖς τῆς μέθης περι- 
-. σι" " Ν ,ὔ Ν ᾿ λ ΄ 

πεσεῖν. Τὴν μὲν γὰρ νηστείαν, χαὶ διὰ τὴν συνή- 

θειαν, χαὶ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους αἰδῶ,, οἱ πολλοὶ 
»Ζ ΠΣ αὐ ἢ , Ὁ πήτσ χαταδέχονται. Φοζξοῦμαι δὲ τὴν μέθην, ἣν, ὥσπερ 

᾿ ἘΣ “ Ὁ ΟἿἷλ, ᾿ , Ὡ 
τινὰ χλῆρον πατρῷον, οἵ φίλοινοι διασώζουσιν. Ὥς 

Ἂ; :) ᾿ ΄ 
γὰρ οἱ πρὸς τὰς μαχρὰς ἀποδημίας ἀπαίροντες, 
εἰ - ΝΥ 

οὕτω τινὲς τῶν ἀνοήτων σήμερον πρὸς τὰς πέντε 
μ ἘΛΟΤΝΝ ᾽ ΠΝ ΤΡ , 

τῶν νηστειῶν ἡμέρας οἰνίζονται. 7 ἷς οὕτως ἀνόη- 

τος; ὥστε πρὶν ἄρξασθαι πίνειν, τὰ τῶν ψεθυόντων 

Γ{Ππιι5 Οοάοχ Βορ. νηστεύων. 



Ε ΖΦΕΌΝΙΟ, 

- “ “ Ἂ παραφρονεῖν; Οὐχ οἶδας, ὅτι γαστὴρ παραχαταθή- 

χὴν οὗ διασώζει; ΤΓαστὴρ συναλλαχτής ἐστιν ἀπι- 

στότατος" ταμιεῖον ἀφύλαχτον, πολλῶν ἐναποτε- 

θέντων, τὴν μὲν βλάδην παραχατέχουσα, τὰ ὅ μέν- 
΄, Φ1  κΟν , ω͵ Α ΄ὔ΄ 

τοι παρατεθέντα οὐ διασώζουσα. Ὅρα χαὶ μή σοι 
» ΟΝ ͵ 53' [4 ' -͵ ΕῚ ΄ 

αὔριον ἀπὸ μέθης ἐλθόντι τὰ νῦν ἀναγνωσθέντα 

λεχθῇ: Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην, λέγει 
,ὔ Ὦ 

Κύριος. Τί μιγνύεις τὰ ἄμικτα ; Τίς μετοχὴ νη- 
, " ῃ ἘΡῸ “Ἐν Ἢ ττῶδετοι “ἔστη τὰ 

στείας πρὸς μέθην; τίς χοινωνία ἢ τῇ οἰνοφλυγία 
ὰ Ε , ΄, ΄ “ - πρὸς τὴν ἐγχράτειαν ; Τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ 

μετὰ εἰδώλων; Ναὸς μὲν γὰρ Θεοῦ εἶσιν ἐν οἷς τὸ 

Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐνοικεῖ" ναὸς δὲ εἰδώλων, οἵ διὰ 

τῆς μέθης τὸν συρφετὸν τῆς ἀχολασίας ὑποδεχό- 
ε Ἔν; ΄ , Δα ΤΡ - 

μενοι. Ἢ “ σήμερον ἡμέρα προπύλαιόν ἐστι τῶν 
νηστειῶν. Οὐδήπου δὲ ὃ ἐν τοῖς προθύροις βεξη- 

λωθεὶς ἀξιός ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὰ ἅγια. Οὐδεὶς 
ΑΒΕ Θ' 5 7 »"» ᾿Σ « -“ἈἉ , 

οἰκέτης ἐξευμενίσασθαι θέλων τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, 

τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ προστάτῃ καὶ διαλλαχτῇ χέχρη- 
΄, ᾿ 

ται. Μέθη ἔχθρα ἐστὶν εἰς Θεόν" νηστεία δὲ, ἀρχὴ 

μετανοίας. Εἰ οὖν βούλει διὰ τῆς ἐξομολογήσεως 

ἐπανελθεῖν πρὸς τὸν Θεὸν, φεῦγε τὴν μέθην, μή σοι 
χαλεπωτέραν χατασχευάση τὴν ἀλλοτρίωσιν. Οὐ 

’, - -- 

μέντοι ἐξαρχεῖ καθ᾽ ἑαυτὴν ἢ ἀποχὴ τῶν βρωμά- 
τῶν πρὸς τὴν ἐπαινετὴν νηστείαν, ἀλλὰ νηστεύ- 

σωμεν νηστείαν δεχτὴν, “ εὐάρεστον τῷ Θεῷ. Ἀλη- 
Α -Ὁ - 

θὴς νηστεία, ἣ τοῦ χαχοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια 
) τ τὰ 

γλώσσης, “θυμοῦ ἐποχὴ, ἐπιθυμιῶν χωρισμὸς, 

χαταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορχίας. Ἣ τούτων ἔνδεια 
( ᾿ νηστεία ἐστὶν ἀληθής. ᾿[ν τούτοις μὲν οὖν ἣ νη- 

, 

στεία χαλόν. 

ἹΚατατρυφήσωμεν δὲ τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ μελέτη 
τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος, χαὶ ἐν τῇ ἀναλήψει 
τῶν σωτηρίων νομίμων, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς διορύωτι-- 
χοῖς τῶν ψυχῶν ἡμῶν δόγμασιν. Ἀπὸ μέντοι τῆς 
ἐν τῷ κρυπτῷ νηστείας φυλαξώμεθα, ' περὶ ἧς χαὶ ὁ 
προφήτης ἀπεύχεται λέγων’ Οὐ λιμοχτονήσει Κύριος 
ψυχὰς δικαίων. Καὶ τό: Οὐχ εἶδον δίκαιον ἐγχκατα-- 

λελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους. 
Οὐ γὰρ ἂν περὶ αἰσθητῶν ἄρτων εἶπεν ὃ εἰδὼς τοὺς 

5 Απίάαὶ ἄπο ΠΡ] ἈΘρῚΪ τὰ μέντοι παραδοθέντα. 
διατίπι Ηρ. ῥυΐπειιβ ἐγὼ ἐξελεξάμην. 

» Ὅπι5 (οἄοχ (ο]Ρ. τῆς οἰνοῳλυγίας. 
“ ΑΠΙΦαδηῖο ἀπο οβίθπ Ἰπλτ5 πάη οταϊἰοποπὶ Πὰ- 

Βιξαπι 6586 416 ἀοχπηϊηῖοα, Ναπο ἐκ 115, ποίου πες 
δ 5 υδϑεϊδιιίιασι ἐδ ἠε)εμτίῖ; πεο σον δ φιιὶ οεἴο,, Ρᾶπο 
φοπδίαι δα πη οπὶ ρυῖπια Τ)ομηϊπῖοα «ιααταροβίπι Πὰ- 
Μιϊαπη 6556, 

“1 ΗΟΜΙΙ,, Η. 

γϑοονθα ποία δ νούϑιιβ {αϊπατιθ ἀἴθυιιηι [6{ι-- 
Ὠἶἴτπὶ νἷπῸ ἱπ ]σο πε. Οἰιῖβ 65 πιϑάτιθ δθο νοϑὰ- 

Ὠ15,. τς ρυΠπδατια πη ὈΙΡΘΓο ἱποῖρίαΐ, ΘΟ ἸΟΥ Ια Ιη 

ΤΏΟΓΘ (ἰ6] νοι} ΑΠ Ἰσπογα5. 406] γΟΠΙθ ΠΟΙ 56}- 
γαΐ ἀδροβίτιπι ἢ Ὑθητον δϑὲ ροϑϑίτηα ἢ6 ἴῃ οοη- 
γ θη [15. Ῥθπιιπι ἱποιιβιο  τιιη}, ἴῃ «ποαὶ οἴιπὶ πηι] τὰ 

ΓΘΡΟϑιιθυ 5, ΠΟχἂπὶ αι ἄθπι γοεϊποῖ, ἃ ΠΟῚ βουναΐ 

ἀεροβίία. Ὑ᾽άθ πθ {01 «ποθ, 51. οὐὰθ. ροϑὲ 
ΘΠ θυ θταίθι νΘ που ]5, ἀἸοαπειι" δὰ απ πιο 40 Ἰδοία 
5ηῈ : Δίοσι ἐδήπεε γο)τετείτιηι οἰορὶ, αϊοὶ! 7) ολγεπιτις. 

Οὐ]ὰ πηΐδοθ5 δὰ “1185 ΠΙΪΒΟ ΟῚ] ΠῸΠ ροϑϑιπ 9" Οτοα 

ΘΟΠΒΟ ΕΠ ΘΠ] ΘΠ {125 οὐμπὴ 16] απο ἢ αι σοοῖΐθ- 
[45 ψ᾽ ΠΟ] 6 [ἴδ οἴπὴ ἈΡ5Π ΠΟ. 9 (εἰς ΘΟΥ5ΘΤι5 15 
ἐέπιρίο 7)εἰ εἰἰπὶ ἰαοϊ τς ὃ ΤΘταρΙ μὰ. Θπίπη 1) οὶ 

διιηξ, π᾿ Ζαΐριι5. πα τα: ΘΡΙγ τπι5. Τ)δὶ : ΘΟ ἃ, 

τοι ]τι πὶ ἸΔΟ]Οτιιῖ. 5ιιπῆ, 4 ἔαρ απη. ἱπηριι]ο]-- 
τἰδθ. ΟΠ] αν ίθὴ ΡῈ ΘΡυϊθίαεθιη. δα πηττιπι. Ηο- 

ἀἸθυμτι5 65. νι θα] ταὶ οϑὲ 76} π|1. ΝΘ 6 νερὸ 
4 1π γ6ϑε θ.}} 15 ργοία παῖ, ἀἴσπιι5. 65ὲ αὶ δὰ 

βαποία ἰπίγοθαξ. ΝΠ] π|5. (ἀΠλῖ}1|5. ΟΠ Ρ᾽ 6 Π5. ΠΟΥ ΠῚ 

51π|Π} Οἱ σαγ 6, ΠΟβίθπη {ΠΠ1|π|5 ῬΑ ΓΡΟΠιΙ ΠῚ 6 ΓΘΟΟΠ- 

οἸΠαϊονοπη. δάθηροι. ἘΡνϊθίαβ. ἸΠ] τη Ἰοἰ ἃ 658 ἴῃ 
Τλθιι πὴ ; 16} υπῖτιη, ΡΟ Π ΘΠ 165 ̓πἰεἰτιη. Τίλ 116 5 
οαρὶ5. ΡΕῚ ΘΟ Ἐβϑίοπθπὶ γον δυτὶ Δ ΤΠ διιπι, ἔπς]- 

ἴο [θη] ἢ ἃ}, Π6 ΠΊασῖ5 6 ἃ 60 αἰΐοποι. Αἰ- 

τἀπθὴ δὰ ποὺ, τι ἰαιιάθπιὶ ρΓΟΙΠΘυθαίαν. [61ι-- 

ΠΪ1Π}., ΠΟῚ Θϑὲ Ρ6 1 56 5815 ἃ ΕΠ ΠΟΓῸ ἃ ΟἹ ῖ5, 564 

Το] απῖπιπι 16} απθηλι5. ἀοσορία 1] 6, ΠθῸ φΡΑ 1}. 
γ Θρτιπὴ 76]. Πτι δϑὶ, ἃ ὙΠ 15. ΔΙ ΠΕ 11ΠῚ 6556) ο0Π- 

πο η ἴα ΠἸΠστι86, ᾿γῶ ΘΟΒΙ 10, ΘΟΠΕΙΙΡ ΒΟ ΠΕ] - 
ααιπ ἀπηριίαιο, ΟΡΙΡΘο ΠΟ η15, ΤΠ ΘΠ 8011, μ6ι- 

7ανη!. ΑΒ Βῖ5 ἀρ 5 ΠΟΥ, ὙΘΥΊΙΠῚ 65} 6} πη πη]. ΤΠ 
Πῖ5. Ἰρίταν δι ται. δ5ὲ θοηιιπ ἃς Ἰι 44 |01]16 16}1ι- 
ΠΝ 

8. (δίδου ἐδ θοίθπλν [ἢ ΠΟΠΉΪΠΟ , ἢ Π]64|-- 

ταιϊίοπο οἰοαυϊουιη Κ᾽ ρ᾽ΥἾ{π|5.. ΠΕ 116 5150] 16 Π 615 
βα] αἰαν 15. ᾿πϑΕ {π||5, ἀθηΐαιιθ 'π οαποιὶ5. ἠο- 
Βαμα Ριι5, αι 115. ΘΠ Δ η τι ἈΠΙτηΪ Ποϑίτὶ. Βπι-- 
5115 ἃ} ᾿πίθυ ΠῸ "6 ΠΠ15 16} πΠ10 σαν θδτηῖι5, (π|ο4] οἱ 
ΡΙΟΡΠθία ἀδρυθοδίιν, μἰ5. νου 5 : ἥοπ οοσοϊάεί 

Τοοπεῖπιις ἔαπιθ ατιΐππας ἡ μδίογιιπι. ΑΘ ΓΌΓΘΙΙΒ 

οι, υἱαϊ γεδίμπι εἰοτοἰϊοίπτα., πὸὸ 5θπιθτε δι 5 

φιώγεπς ραάπόπι. Νοο ϑηΐτη Ἰοαι αν" 6 ρα θιι5 

ἃ Τῃ Βορῖο ῥυΐπιο βογὶρίμπι ἱπυθπίπηι5. ἐυάρεστον 

τῷ χυρίω. 

ὁ (ἹΡογ πὶ ἄπο θυμοῦ ἀποχή. 

ΓΆΑΠΗΖΙΙ {γτὸ5. ΠΡΥῚ περὶ ἧς χαὶ ὁ. ΑΡοτγαϊ νόοσυϊα 

χαὶ ἃ συ] σαι, Μοχ δα. ῥυίμηιιβ χύριος ψυχήν. 

5 Νείοτοβ. φαυϊηψας Πρνὶ πατριάρχου ἡμῶν. ]ιτππὰ 
τοχ ἴῃ ἹπρΥΟ 5515 ΠΠ 15. ἀδεγαξ, 

Ἐξαὶ. 58. 
ΤΟ 

4. ον. 6. 
ι6. 

Ι. (ον. 3. 
ι6. 

Ῥιον.το.3. 

Ρε:αἱ. 36. 

25. 



Αριυν. ὃ. 

Ἐς 

ῶΐ- 
« « ὃ. ΒΑΒΙΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΣΣ 

5651 ΠΠ}115., 4} πονϑγαὰΐ Π]1Ὸ5 ῬΔεΡΙΑΡΟλιδ ΠΟΒῚ 

1400} ρᾶπιιπι οτιδα ἡ δβοθηἴ556 πη ἤπρυρίπηι, 

56 416 βριν τ8}} Του ταν ἃ] ΠππΟΠἶὰ., απ. ΤΠΓΟΡΟΥ 
ποϑίθι" Πομηο ρου Ποίτιν. ΝῸ νϑηΐαὶ δυϊα Πὴ ἴπΠ ΠΟΘ 

Ἰογαμίπην αιιοα Τλθιι5. σου πη παι Τά οῖ5 : Εο66 

δπΐμι εἶδος ὐδγειι!, εἰϊοῖ! Τ)οπιίπιι5, οἱ ἱπαπιοάπι 

ἐπὶ Τογτατα, πάπο ζατπθπι, τιοτὶ Κάπιθηι ρματιῖς, τι6- 

716 εἰἐἷπι ἀητια, 5θ ἤαηιθηι ατιαϊοτιϊ σογϑιιπι 

Τοοπιϊπῖ . 4ααπι ἴἀ60. 1πη πη 151} }πιβπι5 [π4Θχ, ποῦ 
Ῥουβρίοθνοὶ ΘΟΓΙΠῚ ΠΊΘΠ ΘΠ] ΝΘΙΓΟΥΙΠΠῚ ἀορσιηηδίτιπι 

᾿πθάϊα, ἴαπιθ πϑοδὺὶ : σΟηἴΡἃ ΨΘΙῸ., ΘΧΙΘΥΠΊΙΠῚ 

ΘΟΡ ΠΟΙ] ΠΘΠῚ 510 ἃ ΠΟ τη} ῬΙΠΘΊΙΘΒΟΘΡΟ οἱ 

ΟἸνόϑίιπι ἢ ου]. ῬΘῚ ΟΠ Π65. ̓ σιταν" ΠΟ506 ΒΘ πἸθηῖο5 

ἀϊθ5 σοηνίνίο ΘΧοΙΡΙΘ᾿ νῸ5 ᾿ϑρίνίτας ΒΆ ΠΟΙτ15, Τηᾶ-- 
τα πἰ5. δἰ πηι} οἱ νθϑρου Π5. ΘΡῚ]15. ΝΘηιΟ. 51 

Θροηῖθ βϑίρϑαμη. [ρα θὲ. ποὺ Θρι]0 50 18}. 

Ομ Π65 ῬΑΡ ΠΟΙ 65 51Π|115 5001] ΘΟΔ]1οἷ5, 416} ᾿ρ5ὰ 
Βα Ρ Θπτὰ ἐοηροναν τ, ἃ0 ΠΟΡΪ5 ΔΡΡΟΒΙΜΠ ΘΧ δοήπο, 

Ῥίον. 9.2. αἴ Ζιδηταμη “ιβάιι6 σαραχ οϑὲ Ππαιρῖαϊ. ἤ7ιδοιῖῖ 

δπὶπι ογαΐθγοηι σιίπι, οοοἰαἶ ποίας σας; πος 

» Ῥου[δοΐογιιηι οἰ ιιπὶ., (ει ῥΓΟΡρ 61 ἀϑϑι οἰ - 
ΠεΦ. 5.νή. πρὶ 56 η5ιι5 ὀχογοϊίαϊος πανοπὶ αὐ αἰδογοίϊοπ πηι 

ἤει. ιῦ.6. 

Ροχιὶ οἱ πιαῖϊϊ. Οὐἰθιι5. αἰαττη. Ἔχ θεῖ, τθρουϊα- 
πλπν ΘΓ 10 ἀϊσπὶ σαπάϊο,, αιοά Θχ ἢ] ταν ἴῃ 
5ροηϑὶ {πα ]άπηο, ἴθ ΟΠ γῖσῖο 1651 ΠΟ ΠΉΪΠῸ ΠΟΒΙΡῸ., 

οὐ σ]ουία ΘῈ ἸπηρΘΥ ΠῚ π᾿ 586 οα1ἃ, ΑἸηθη. 

4 (ΟἹ ΒΟΎ πὶ ρσι πηι Εἰ Του ἴὰι5. μιὴ ἔλθοι καὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

ν 81. ΒΟρῚ ῥυΐπιιβ οἵ τογεϊιθ, ΑΠῚ Μ55. οἵ οὐαὶ 

διδαγμάτων. 

ἈπΠζΖαὶ ἄπο ρνὶ (ΟΠ ον ῖηὶ ἑχουσίως ἀπολει 

ΘΟΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

παῖδας τοῦ ὃ πατρίαρχου ἡμῶν Ιαχὼδ ἄρτων ἕνε- 

χεν χαταθάντας εἰς Αἴγυπτον, ἀλλὰ περὶ τῆς πνευ- 

ματικῆς λέγει τροφῆς, καθ᾽ ἣν ὃ ἔσω ἡμῶν ἄνθρω- 

πος τελειοῦται. Μὴ ἔλθη χαὶ ἅ ἐφ᾽ ἡ 

᾿Ιουδαίοις ἀπειληθεῖσα νηστεία - ̓Ιδοὺ 

ἔρχονται, λέγει Κύριος, χαὶ ἐπάξω Ξ ᾽ 3 ὋΣ 

τὴν λιμὸν, οὗ λιμὸν ἄρτου, οὐδὲ δί' 

ἘΘΘῚ -Ὁ ’ 

ἐπὶ τὴν γὴν ταύ- 

αν ὕδατος, ἀλλὰ 

λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου " ὃν διὰ τοῦτο ἐπ - 
Σ᾽ - ὁ ΡΥ ἜΞῸ ἘΎΜΕΙΝ δὴ ξώ ἜΤ ΤΣ, τελες δα 
γαγξεν ὀιχαῖος χριτῆς. ἔπειο Π ὠρα αὐτῶν τὸν μεν 

νοῦν ἐν τῇ ἀτροφία τῶν τῆς ἀληθείας ἢ δογμάτων { ἯΝΣ ͵ ! ἷ 

λιμαγχονούμενον, ὑὕπερπιαινόμενον δὲ αὐτῶν χαὶ 
Ἢ 

χατασαρχούμενον τὸν ἔξω ἄνθρωπον. Πάσας τοίνυν 
ΑΥ 3 τ» φ᾿ ’, Φ' “ «ς ο-Ὸ» ον - Ἂν 

τὰς ἐφεξῆς ἡμέρας ἑστιάσει ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, ἑωθιναῖς τε καὶ ἑσπεριναῖς εὐφροσύναις. Μη- 

; Αι ἐπ 
δεὶς ἑχουσίως “ ἀπολιμπανέσθω τῆς πνευματιχῆῇς 

εὐωχίας. Πάντες μετάσχωμεν τοῦ νηφαλίου χρατὴ - 
Ἂ, , - 

ρος, ὃν ἢ σοφία χεράσασα, προέθηχεν ἥμῖν ἐξίσου, 
γ0 5 “ Ν [} -} ,ὔ Ἵ , χαθ᾽ ὅσον ἐστὶ χωρητιχὸς ἕκαστος ἀπαρύεσθαι. ᾿Εχέ- 

" “- τς Ξ: 
ασε γὰρ τὸν ἑαυτῆς χρατῆρα, καὶ ἔσφαξε τὰ ἕαυ- 

τῆς 
ὌὍ 

θύματα: τουτέστι, τὴν τῶν τελείων τροφὴν, Τῶν 
ιν Α -» Ἁ ῳ. ῃ 7 Γ 3-. ᾿ 

διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων 
ας τῷ ᾿ - ἕω, Σ τῇ τὰ 

πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε χαὶ χαχοῦ. Ὧν δαψιλῶς 

«ἣν 
Ἐ ϑ 

, " , Σ ΤΕΣ ΚΡ ΟΡ 
ΒρΉθεντες; Ἐὐρεθειημεν ἄξιοι χαὶ τῆς ἐν τῷ νυμ- 

νι Εὐφβοσύγηςοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 

δόξα καὶ τὸ “ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ω εθοτθ 

ει 

σθω. 

ἀ (ἹΡ. ῥυίπιιιβ τὸ κράτος σὺν τῷ πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ 

πνεύματι νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀυνήν. 

ἨΟΜΙΤΙΑ ΙΝΊΙΠΠΙ80), 

«{{ςόπά6 εἰῤῖϊροί. 

τ. Οὐ ποὸ5 σοπά!άϊι Πδιι5, Ἰά6οὸ πη ρου εν! ποὸ- 

Ῥ15 ΘΟ ΠΟ ΠΪ5. Π|511Π}.. τιῖ 4Π ΓΘῚ Αἰ ΓΘ ΥῚ σου 15. ΘΟ 5118 

ἈΡΟΥΙΆΠΊ15, ΘΆΓ 116. πΠΠῚΙΒ  ΠΠ]56π|6. ΡΥΟΡ ΘΙ Πα 8 
50ΟΙ ΘΙ ΘΠ]. ΘΟΙΠῚ ΠΊΕ ΠΟΘ ΠΔ15. ΟἸΠῚ ῬΙΌΧΙΠΊΟ., ΘΧ 
ΑἸ 1π|5. σον 15 γθοθϑβι 15. ν 6]: ὃχ 66 }}15 {α]Ριι5- 

απ ρΘη 115, ἀθρυοΠθπ[65. Ἐ ΘΠΙΠῚ δὶ οοηβίαγο- 
1115 ἀπ πλὰ πιι4ἃ, δἴατ ΠῚ] σου σοσ α ἸΟ ἢ τη ΟΡ 
᾿π|ον ΠῸΝ5 ΘΟΠΘ ΘΕ ΘΡΘΠΊΙ" : 701 γ6]Ὸ πὶ πὰ ποὸ- 

χ 
ΓΝ οὐοίομοπι ἈμΠΊπὶ ἀπεϊαπι Ἰνονη 1]. ἔπ τς 

Ἰναθο5 Ἰη{τὰ, Ρ. 11 Τ Ἰν) 5. τοι]. 

“1ὴ Πρ. ῥυῖμιο τἴα ΒΟΥ ΡΕα πὶ ΤΥ ΟΠ Ί ΠῚ, εὗτος ὁ 

ἜὌΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ, 

“Πρόσεχε σεαυτῷ. 

Τοῦ λόγου τὴν χρῆσιν δέδωχεν ἣμῖν ὃ χτίσας 

ἡμᾶς Θεὸς, ἵνα τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν ἀλλήλοις 

ἀποχαλύπτωμεν, καὶ διὰ τὸ χοινωνιχὸν τῆς φύσεως 

ἕχαστος τῷ πλησίον μεταδιδῶμεν, ὥσπερ ἔχ τινων 
ταμιείων, τῶν τῆς καρδίας χρυπτῶν, προφέροντες τὰ 

Ρ βουλεύματα. Εἰ μὲν γὰρ γυμνὴ τῇ ψυχῇ διεζῶμεν. 
εὐθὺς ἂν ἀπὸ τῶν νοημάτων ἀλλήλοις συνεγινόμε-- 

θα’ ἐπειδὴ δὲ ὑπὸ παραπετάσματι τῇ σαρχὶ καλυ- 

λόγος ἀναγινώσκεται τῇ β΄ τῆς τυρινῆς, πὲς σον πιο ἰδϑὶ 

1) αἰ σοομπάῖα ἦς πενεοπιαα ἐς, πα ἰαοιιοινεῖις 

υοϑοὶ ἰϊοοί, 



ΠΟΜΠΙΔΊ ΙΝ 

"ὐὐδο τον δοὺς Βλτονν στ ἢ ΕΥΣΣ δὺ 
πτομένη ἡμῶν ἣ ψυχὴ τὰς ἐννοίας ἐργάζεται, ῥη- 

μάτων δεῖται καὶ ὀνομάτων πρὸς τὸ δημοσιεύειν τὰ 

ἐν τῷ βάθει Σ μενα: Ἐπειδὰν οὖν ποτε λάδηται 
φωνῆς σημαντιχῆς ᾿ ἣ ἔννοια ἡμῶν, ὥσπερ πορθμείῳ 

τινὶ τῷ λόγῳ ἐποχουμένη, διαπερῶσα τὸν ἀέρα, ἐκ 
μὰ ἢ 

τοῦ φθεγγομένου μεταύαίνει πρὸς τὸν ἀχεούοντα᾽" 
Ἄ ᾿ ΠῚ ΄ - . , “ 

χἂν μὲν εὕρη ΠΡ ιν δὰ [ θεῖον καὶ ἥσυχίαν, ὥσπερ 

λιμέσιν εὐδίοις χαὶ ἀχειμάστοις ταῖς ἀχοαῖς τῶν 

μανθανόντων ὃ λόγος ἐγκαθορμίζεται" ἐὰν δὲ οἷον Ε 

ζάλη τις τραχεῖα ὃ παρὰ τῶν ἀκουόντων θόρυθος 

ἀντιπνεύσῃ, ἐν μέσῳ τῷ ἀέρι διαλυθεὶς ἐναυάγησε. 
Ποιήσατε τοίνυν γαλήνην τῷ λόγῳ διὰ τῆς σιωπῆς. 

Ἴσως γὰρ ἄν τι φανείη χρήσιμον ἔχων τῶν ἀγωγί- 

μων. Δυσθήρατός ἐστιν ὃ τῆς ἀληθείας λόγος, ὃᾳ- 

δίως δυνάμενος ὃ ἐχφεύγειν τοὺς μὴ προσέχοντας, 

οὕτω τοῦ Πνεύματος οἰχονομιήσαντος συνεσταλμένον 

αὐτὸν εἶναι χαὶ βραχὺν, ὥστε πολλὰ ἐν ὀλίγοις δη- 

λοῦν, χαὶ διὰ συντομίαν εὔχολον εἶναι τῇ μνήμη 
" παραχατασχέσθαι. Καὶ γὰρ φύσει ἀρετὴ λόγου, 
μήτε ἀσαφείᾳ τρύπεειν τὰ σημαινόμενα, μήτε πε- 

ριττὸν εἶναι χαὶ μάταιον εἰκῇ τοῖς πράγμασι περιῤ- 

ῥέοντα. ὋὉ ποῖος οὖν δή ἐστι χαὶ ὃ ἀρτίως ἥμῖν ἐκ 

τῶν Μωῦσέως βίόλων ἀνεγνωσμένος λόγος, οὗ μέ- 

μνησθε πάντως οἵ γε φιλόπονοι, πλὴν εἰ μή που διὰ 

βραχύτητα παρέδραμεν ὑμῶν τὰς ἀχοάς. "ἔχει δὲ 
ἣ λέξις οὕτως" Πρόσεχε σεαυτῷ, μή ποτε γένηται 

ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα. Πὔχολοί 

ἐσμεν πρὸς τὰς κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίας οἱ ἄνθρω- 

ποι. Διόπερ ὃ πλάσας χαταμόνας τὰς χαρδίας ἡμῶν, 

εἰδὼς ὅτι τὸ πλεῖστον τῆς ἁμαρτίας ἐν τῇ δρμῇ 

πληροῦται τῇ χατὰ πρόθεσιν, τὴν ἐν τῷ ἡγεμονικῷ 

χαθαρότητα πρώτην ἡμῖν διετάξατο. Ὧ γὰρ μά- 

λιστα προχείρως ἐξαμαρτάνομεν, τοῦτο πλείονος φυ- 

λαχῆῇς καὶ ἐπιμελείας ἠξίωσεν. “Ὥσπερ γὰρ τῶν 

σωμάτων τὰ ἀσθενέστερα οἱ προμηθέστεροι τῶν 

ἰατρῶν ταῖς προφυλαχτιχαῖς ὑποθήχαις πόῤῥωθεν 

ἀσφαλίζονται" οὕτως ὃ χοινὸς κηδεμὼν, καὶ ἀληθι- 

νὸς τῶν ψυχῶν ἰατρὸς, ὃ μάλιστα " ἡμῶν οἶδε πρὸς 

ἁμαρτίαν ὀλισθηρότερον, τοῦτο ἰσχυροτέραις προχα-- 
τελαάύετο φυλαχαῖς. Αἱ μὲν γὰρ διὰ τοῦ σώματος 

πράξεις καὶ χρόνου δέονται, καὶ εὐκαιρίας, καὶ κα- 
μάτων, καὶ συνεργῶν, καὶ τῆς λοιπῆς χορηγίας. Αἱ 

δὲ τῆς διανοίας κινήσεις ἀχρόνως ἐνεργοῦνται᾽ ἀχό- 

πῶς ἐπιτελοῦνται" ἀπραγματεύτως συνίστανται" 

πάντα χαιρὸν ἐπιτήδειον ἔχουσι. Καί πού τις τῶν 
σοθαρῶν χαὶ χατωφρυωμένων 

πλάσμα σωφροσύνης 

᾿ 
ἐπὶ σεμνότητι, 

ΓΟΟΙ}. τογελιι5 ἡ ἐπίνοια ἡμῶν. 

8 ἴῃ αἰ ᾳαῖθιι5 ΟοαἸοῖθιι5 (Ομ) οΠπία εἰς Τοσίταν δὺ- 

νάμιενος ἐχφυγεῖν, Νοο 1ἴὰ πλ]10 ροβὶ ἰτο5 Μί85. ὥστε 

πλεῖστα. ἐν. 

11}, ΔΤΤΕΝΌΙ ΤΙΒΙΠΡΒΙ. 29 

5[{ἃ Θά Π15. ἰΘαα]  η10 ΟρΟΥ ἃ. ΘΟσΙ ΠΟ Π 65. ρ᾽Ὸ- 

ἀπιοῖε, νϑυ δ Ορὶιθ Ππάθὲ δὲ ΠΟΙ ΠῚ] 115... αι Θὰ 

4188 ἱπ ἡδοοη ΠΟ γ6. ΠΟ ΠΕ 5. σθοθδϑὰ 6] Πτϑβοιιηι, 

Ριγοίοναι ἴπ ἀρϑιυῖιιμ. ΙΘΠ5. Ἰρίτιν ΠΟϑίγα 51 Π}}} 

αἰ νούθι «αἰ ρίαμν 5:5 Ἡ] Πα Π ΘΠ] ἈΡΡΡΘΙΙΘ μαι, 

ΒΘΡΠΊΟΠ6 ΘΙ ας ΟΥ̓Π}ἃ Ἐππς γο [π}", ΟΣ ΔΟΙΘΗῚ 

{ρα πϑν Δ η5., ἃ Ἰοααθηῖο ἐΡΆΠ511 δ ΔιιἸ ΘΠ 100}. 

Οὐοά οἱ παοία {που} ἀἰ ταὶ. {ὐη {{ΠΠΠΓἀ 16} ἃο 

“υϊοίθηι {τ 50. γ Πα ΡΟΡ Πα ἀιιθηλε αι 

ΡΙ οί τιμμ. ἀο {νἀ Πα ΜΠ τιπὶ.,. «Ἰδο ρα ]ου ιν. Δ ῸΝ 

50 1} : δα ἀαΐθαι δχοϊζαιτ5. ἃ} ἁιι τον] τῖ5. ττι- 

ΜΕ} π|5, 45] ἀϑρονὰ ααςρδηι [ΘΠ Ο5[45. ΘΟΙ Πα 

ἀδρὶ ραν, πμθϊο ἴῃς ΔΘ ΡῈ (550 π|{|6. Πα ΓΘ τι} 

(δοῖτ. Τλαῖθ ἰρίταιν" αι] 6 ΠῚ 5Θ. ΠΟ Ρ6Ι" 5116 Π 1111}. 

Τὰ δὸ δηΐμη [Οὐ αθ5θ νἹ θ] ταν ΙΓ αἴ 1116... πθῸ 

ἱπαϊσπιιμ πο πο γο] ἴδοιμι Ἔχ ρου θεῖ5.. Π}Π|- 

ΟἾΠἸ5. σαρέι οδὲ νυ τ 115. 56} Π|0.7 80 [6116 Ροίοϑι 

οἴου ΠΟῺ αἰΐθπίοβ. Τὰ θηΐπι νΌΪ τ] ΒΡΙΡΊΓαι5 

ΘΔ ΠΟΙα5 ΘΓ ΠΘ ΠῚ 5111} ΘΟΠ ΓΔΟΙ 11} 6550 ἃς ὈῸ- 

γ 61}, αὖ ρᾶτιοῖβ μλα] ἃ 515 ΠΠΠ σοι, πα]! τι ΠοροΓΟ 

ο» Ῥγονιταΐθην. ναϊθαξ (0116. τηθιηονα γΘΕ ΠΟΙ, 

Νδηι οἱ παῖινα!ο ΘΟΡ ΠΟ ΠἾ5. ΤΠ 11Π115 65, ΠΟάιι6 ο}0- 

βουν αΐο δὰ 4188 5 σῃ! Ποαπ ταν ΟΟΟΆΠΓγῸ... πθάτιο 

5. ΡΘΟΥΝ ΔΟΔ ΠΟΘΙ 6556. Θὲ νΆΠΙΠΠ), ἃ ΘΠ ΘΡῸ ΤΌΡΡιΙ5 

οἰνουμ ιν. (ον δ αβϑιηοαϊ διπ} Θὰ νθ}}»α, ααιὲ 

πιοίο ποῖ οχ Μοβὶβ Π|ΡνῚ5. τθοϊταῖα 51}, 4ΠῸ- 

σαι πὶ ΟΥΠ πΐπῸ ΓΘΟΟγ ἈμηΪηὶ γνῸ5 41 5[{ΠΠ 05] Ο5 615; 

ηἶδὶ [ογίο ον ϑιιαπὶ θυονηαθη ὙΘϑί 5. θ  Ὅ ΓΟ Υ- 

Πυιχουῖηι ἀτιΡθ5. [τὰ αὐιίθιη 56. Πα θ6ι βδοητθηιία : 

«ἀτιοπεῖ εἰδὶ ἰροὶ, ποηπαπάο {ωΐ σόν ϑιινι οὐοιι1-- Ποιι.ν5.0 

(μη ἐπι σογ δ (πο ἐπὶ ιιίας. ϑυιτι5. ΠῸ5. ΠΟ ΠῸ5 

ὦ ρϑοοαία οορ ΓΑ ]Ο πα ΡΙΌΟΙΪν 65, Ουρι ΌρΙον 
4 οονάα ποβίνα 5:5 1ΠΠ πὶ Π ΠΧ :,. ναι! Πόβοῖι5 

ἴῃ γοΪ απ α 15. ἀρρθι ΠΟ π6 ΘΟΙΠΡ]ΟΡῚ ΠΙᾺ Ν᾿ Π]Δ ΠῚ 

ΡῬΘΟΟΆΓΟΥ ΠῚ Ραν θη, ΡῈ ΠΓα 6.) 1π ΡΥ ΪΠΟΙΡΑΠ Δ η1- 

ΠλδΡ Ῥᾶγ ΓΘ. 5118 Π}.2). σι} ΡΙ ΠΟΙ ΘΠ. ἃ 6. ΘΥΠΠ ΓΙ Δ ΠῚ 

ποῖα. σοπϑίϊταϊ. Νὰπι πιαχίμηθ πιὰ ρᾶντο [ΔΟ1]Ὸ 

ῬΓΟΪΑ ΠΟΙ πλτιν 1η μοοδία ; πᾶπο οὐιϑίο ἴα ἀο ΟΠ ἃ 

τηϑΐονο ἀἰσηαια5. 651. Οὐιθι δ πηοάτιπὶ ΘΠ ΐμ). 1)10- 

ἀἴοῖ ρυονι ἀθπεΐονθβ. ἐμὴ θΘΟΙΠΙο ὰ ΘΟΥ μον ἃ ΠΣ 

«υἰθυιβάαμπι. ὦ σαν εοποπι. Δ Π] 1115. Πλ}}10 ἃΠ|Ὸ 

δοιηππιπίπιηῦ : δασηθιη ἃ τηοάτιηϊ σΟΠλ Πα Ϊ5 

οα γᾶν, δὲ ὙΘΡῚ15 ΔΠΙΠΠΔΓΙΓ ΠῚ ΠΊΘ ἰΟἴ15, {π|8 Π} 01 

ἴθηῖ ἃ ροοοαίιιπη. ΡΙΌΠΔπι ἷπ ΠΟΡΙ5. ΠΧ ΠΡΟ 

πονὶτ, θάνῃ να] ἀἸου τι5. ΡΥ δθ51 4115. ΡΥ ΘΘΙΈΠΠΪΝ 1. 

Βιθηΐ μι ΘΟ ΡΟΥΘ ᾶΣ ΔΟΙΙΟΠ65 [ΘΠ ΡΟΥΘ ᾿π͵ρο πηι, ὁ}}- 
»Ἐ ᾽ - Ω - ᾽ 

ἔξωθεν περικείμενος, ἐν Ο ρονιπηϊταῖο, Δ] ον 6, 4] ατονΊ]ι15, ἀθπίαιιο γο] το 

" (οήϊοο5 Οοιμ)οοϊαπὶ παραχατασχέσθαι. ΝΌΡΕΣ οἱ 

οὔμ1 προσχατέχεσθαι. 

α Ἀπεψεῖ ἄτι ΠΠΡνῚ ἡμῶν εἶδε. 



,Λλ δ. 

σοπηηθᾶϊι. Εἰ ἀϊνθυβο, ἀπ Πλΐ Π]Οἴτ15. οἴτρα ἔθη ρο- 
τἷβ ππονὰπι ἤπιηΐ, ρου Ποϊπιπίτν οἰτνα 1 σϑι τ 41 Π6Π]; 

εἶτνα πϑρουιπι α]] πὶ σοπϑίδίαπε, Ἰἀοπθιιπη ᾿ρ515 

δϑῖ [δπηρι5. Ομπ6. Ἐξ 5βᾶπθ πὸ ΠιπΠπΔη} ἴηνο- 
πἴταν αἰ ΡΟ σἂ Π5 κ᾽ Ὁ, Βα ρου αι 46 σαν] ταῖο 
δὲ σαϑεταϊθ, 4υΐ16. ΘΧτΡΙηβθοῖιθ Ρ δ 58. [ΕΡῸΠ5 
τΘΠΙ ΡΘΡΔΠΕϊ66. Ἰαυνἂπι., ἃσ ΘΙ ΘΙ ΠΊ]Π16. ἸΏ ΘΙ 6058, 

4 ἴρϑιιπι οὐ νἰγιατθη) ᾿θαταπι ρυοἀϊοαπε, ἀο5ὶ- 
ἄθηϑ πιθάϊι5, τποχ ἴἀπιθ πὶ σΟσἸ ΠΟ η6. ΡΘῚ ΟΟ08}- 
τὴ} σον ἴθ. ποίη ἃ ρϑοσαῖὶ Ἰοσα ΠῚ ΔΟΘαΡΓΔΐ. 

γΙάοὲ ἀπίπιο σοποιρὶζα,, ΘΟΠΊΠ ὨΙΒΟΙ τὰ ΘΟΠΘΤΘ5- 

511π| ιιδηρίαπι ἱπ θοουιπι, ἃς ἀθηῖ 8 ἴπ Δ Ρ Ἰτὰ 
ΘΟ ἰ5 οἴ οἶπα., οἰαγαπι ἴπ 56 ͵ ῖρ50 γο]αρίδιῖβ 5ρ6- 
οἴθπι ἀθρίποθηβ, Π1}}18 ΤΘΘΈΡι15 ᾿ΠΈΓα 56 ῬΘΟΟΔΓΠΠῚ 

Ῥδυρθῖναϊ, οπηῃῖθιι5. ᾿σποίιμ, ἄοπϑο νϑηϊαξ {αὶ 
υ σον Ια Ὁ Οσουα ΤΟ ΠΘὈΓΑΓ ΠῚ, δὲ τη [δϑία οὶ ῖ 

ΘΟΠΆ1Π1α σονάϊιμ. ὅαρο ἰσίταν,, σιοψιατιο Ὁ Γ- 

διιπ οσοιιί ιν πὶ οοτδ ἱμοὸ Παὲ ἀοἰϊοίτιηι. Οἰεῖς - 
“ιιὶς θτεῖπι ἀϑρθαὶὶ πιιεϊίογεπιὶ αὐ οοποιρι Ξοοτιάτιπι 

Θάπι, Ἴαπὶ αὐἀμίθγίιπι σοπιηιῖϑῖῖ ἐπ σογείο στο. 

ΝᾺΠΙ ΘΟΥΡΟΥΪ5. ΔΟΙ ΟΠ 65. ἃ Π} 115. ΤΠ ΘΙ ΟΙ Ρ ΠΤ}: 
4] γιὸ ρϑοσαΐ γοϊαπίαϊο., βίατϊηι. οϑἰθυὶ οορὶία- 
τἰοπιμ. ποῖ. ρδοσαξιπη. ΘΧρίθυ τ. ΤΠΡῚ ἰρῖταν 

Ἰαρϑιι5 δϑὲ γϑρθητῖπιιβ, 10] τϑροπτπα οανθηάὶ ἴὰ- 
οὐ] τὰ. [1 ποὶ5 τραά τα. ΟΡτοϑίατι" θπῖπι, ὅ6- 

ψιιαηο τϑγϑιιηι οσοιζιπι ἴθ οοτάθ πὸ ἤαϊ 
εἰο τοίιτ. Τανὰ ῬοΥἶτι5. ἃ ᾿ρϑιιΠ} 56. ΠΟ ΠΪ5. γΘοΓ- 

γΆΠη115 ΘΧΟΡ ἰπ ΠῚ. 

“. «“Τ{οπάθ, παῖ, εἰδιϊροὶ. ΑΠἰπηὰ] «πον 5 
ἀἀ 56 τπθη άπ} ἃ} ΟΠ Πἰτ πὶ σΟπ Ἰοτο 6 μαθοὲ 
Ἰπῖὰ5. ἱπηρθίιη “ιθπλδηη. ΓΠΥΘηΪὰ5. ΕΠ 46}, 5] 
ΠΟ 60 Δηϊπλη}) ΟΠ ΘΠ ΘΓ αὐτο ΠΟ. 15... ΠΙᾺ ΧΊΠΠΔ ΠῚ 
Ῥυπτουπι Δ ΠῚ ΠῚ] 1 ΠΔ ΡΑΓΊΘΗΙ., ΠΕΪ]Ὸ ΠΙΔΟΙΒΙΡΟ . 

ΠΟΧΙὰ ψἸαΓΘ. ἉΥΘΙΒΑΓΊ 116 : σΟὨ ἃ γΘΙῸ, ΠΑ ΡΆΪῚ 

«παάδηι ργοροπβίομθ δὰ διὰ οοιηπιοάα οαρίοπα 

Ἰποῖτανὶ. ΟὈΔΡΡΟΡίο δὲ 7] ΠῸ5 Θυ ΠΘι5, 
πα σΠπ ΠΟυ ΠΟΙΪ5. Ργοοθρίμμη ἰδ ϊε, πὶ χιοὰ 

1|ὰ ἃ παΐαγα ἀοοθΡοΡΘ, ἸάἀἸρϑιιπὶ ἀσοθάδι πΟΡῚ5 

γα τ οηἶβ ΟρΘ ; δὲ 4π04 ἢξ ἃ Ῥυιι5 Ἱποοπδιἀθναΐθ., 
Ἰιος ἃ ΠΟΡῚ5. ΡουΠοϊαϊαν δχ ἀπὶπιϊ αἰτθπίίοπθ, οἱ 
ϑϑιάπα Π ΘΠ 15. σΟΠΘΙ ΟΡ ΠΟΠΘ : ᾿[6Π1|. τ ἀαἴοβ 

ποθ ἃ Το ἱπιρθῖιβ ἀΠΠΠσθπῖθυ οὐβιοἸαηλι5, 
[πρτθηῖθθ. ρϑοσαξιπι ΡΘυπ6. αἴπ6 Ὀγιΐα δηϊ- 

πα] 1ὰ γϑηθηαίιηι ρα] απ. ἔπσιπὶ : βθοϊαπίθϑ 
νΘΙῸ ᾿υϑει εἴα μι ,. σας 1Π|ὰ Πθυ] 5. θά ]ο5. σοπ- 

βϑοίαμτιν. “τοπαᾶθ Ἰσῖτυν ἰδὲ ἰρδὶ, αὶ ΡΟ5515 
ποχίτιηι ἃ βάν] ἀἰβοθυποῦθ. Οὐοπίαη ἁιιίθηι 
ἀαρΡΙῸχ δϑὲ δἰίθη το : ἀἸΓΘΡὰ 5. ΟΠ] ΘΟΠΒΙ ἰϑυαπίιι" 

ΘΟΌΠ15. ΘΟΡΡΟΓΟΙ5. ΥἸβι θ1}1ὰ : αἰτθυὰ , σαὶ Βρθοι]α- 

»ΈΛΠΙ εἰ Ἀδρ. τογαβ. τῶν λόγων. ΑἸ} ΜΞ. τῶν 
λογισυνῶν. Πριάοπι ἴῃ Ἀθρ. ρυῖπιο ρτὸ ἐπιστάσεως Ἰερ]- 

ΒΑΒΙΙΙΙ ΘΕΒΑΠΕΞῈ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. 
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Α 

ΛΆΘΗΙΕΡ. 

, , Ξ ς, ἘΝ εὐ 
μέσοις χαθεζόμενος πολλάχις τοῖς ἐπ᾽ ἀρετῇ αὐὖ- 

Ά Ὁ ἕ 
τὸν μαχαρίζουσιν, ἀπέδραμε τῇ διανοία πρὸς τὸν 
ΚΟΙΝ , - Ξ: ΣᾺΣ τοῖν 

τῆς ἁμαρτίας τόπον ἐν τῷ ἀφανεῖ τῆς χαρδίας 
ἘΕΤ, - Εἶδε - ᾿ Α ᾿, γα 

χινηματι. ἰὸξ τῇ φαντασια τὰ σπουσαζομενα., 

ἀνετυπώσατό τινα διιλίαν οὐχ εὐπρεπῇ . καὶ ὅλως 

ἐργαστηρίῳ, ἐναργῆ 
3, Φ τις Ὗ ἡδ , ,ὔ ᾿᾿ ΓΝ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἥδονὴν ζωγραφήσας͵, ἀμάρτυρον 
4 ς , -“ ἔσω τὴν ἁμαρτίαν εἰργάσατο, ἄγνωστον πᾶσιν. 

ἐν τῷ χρυφαίῳ τῆς καρδίας 

: ᾽ τ 
ἕως ἂν ἔλθη ὃ ἀποχαλύπτων τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, 

χαὶ φανερῶν τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν. Φύλαξαι οὖν 
ἷς Ὁ Ἀ “- 

μή ποτε γένηται ῥῆμα χρυπτὸν ἐν τῇ καρδία σου 
ΠΕΣ ε ἈΝ ΘΧ ΣΙ " . τῷ 
ἀνόμημα. Ὃ γὰρ ἐμόλέψας γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπιθυ- 

- ὙΝ ἣν , κ᾿ - », 2 -Ὁ ΄ « αἷσαι, ἤδη ἐμοίχευσεν ἐν τῇ χαρδία αὐτοῦ. Διότι αἱ 
πόρτα το ὐδ εν; ἐμ, 

μὲν τοῦ σώματος πράξεις ὑπὸ πολλῶν διαχόπτον.-- 
λ ται, ὃ δὲ ἃ χατὰ πρόθεσιν ἁμαρτάνων, τῷ τάχει τῶν ' Ὁ τάχ! ͵ 5 

νοημάτων συναπάρτι ζομένην ἔχει τ 

“Ὅπου οὖν ὀξὺ τὸ πα ρατετο τα: ταχεῖα ὃ 
Ἔ 

ἣ φυλαχή. Διαμαρτύρεται γὰρ, Μή ποτε γένηται 

δῆμα ἘΣ ἐν τῇ χαρδιᾳ σου ἀνόμημα. Μᾶλλον 
δὲ: ταὐτὸν 

ἐτὸ ο [ αὐτῦ οὗ λόγου τὴν ἀρχὴ ὴν ἀναδράμωμεν. 

πα- 
Υ, 
ξχξι 

ἘΞ , 
πρὸς. τὴν φυλαχὴν τῆς οἰχείας συστά- 

Πρόσεγε. φηοὶ. σεαυτῷ. Τῶν ζώων ὃ ρόσεχε, φησι, ὀὐρ πίω ὧν ζῴων ἕχαστον 
ἢ 

στησαμένου Θεοῦ οἴχοθεν Ὄ Ὧ“ 9 οὲ «ὶ ὃ“ τ 8 « “ ἔὰ ῷ 

τὰς μὐβίεὴ 

χαταμαθοις ἐπιμελῶς, τῶν 

ίδαχτον ἔχοντα τὴν πρὸς τὸ 

[ φυσιχῇ τινι πάλιν δλχῇ 
τειν ες δ κι ρὸν : Ξ - 

πρὸς τὴν τῶν ὠφελούντων ἀπόλαυσιν ἐπειγόμενα. 

ιὸ χαὶ ἡμῖν ὃ παιδεύων ἡυᾶς Θεὸς τὸ μόαν τοῦτο 

παράγγελμα δέδωχεν, ἵνα ὅπερ ἐχείνοις ἐχ φύσεως, 

οὔτ ΟΥ ΕΝ ἐκ τῆς τοῦ λόγου βοηθείας προσγένηται" 

ὅπερ χατορθοῦται τοῖς ἀλόγοις ἀνεπιστάτως; 

Ὁ παρ᾽ ἡμῶν ἐπιτελῆται διὰ τῆς προσοχῆς, χαὶ 

τὴς συνεχοὺς » τῶν λογισμῶν ἐπιστάσεως" χαὶ φύ- 
΄ 

λαχες ὦμεν ἀκριδεῖς τῶν παρὰ Θεοῦ ἰδεδοίεγῶν 

ἡμῖν ἀφορμῶν " φεύγοντες μὲν τὴν ἁμαρτίαν, ὥσπερ 
ΤΩΣ ͵ ; τὴν ᾿ ἐἴρη 

τὰ ἄλογα φεύγει τῶν βρωμάτων τὰ δηλητήρια" διώ- 
»" , ΙΝ οι - 

χοντες δὲ τὴν δικαιοσύνην, ὥσπερ χἀχεῖνα ὅ μετα- 
“ὋΝ ἢ -- ΄ , , ἐς ἡ “-“- 
διώχει τῆς πόας τὸ τρόφιμον. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, 
ε᾿ ᾿Ν ΟῚ Ν , ον , - τω 

ἵνα δυνατὸς ἧς διαχρίνειν τὸ βλάπτον ἀπὸ τοῦ σώ- 

᾿Ἐπειδὴ ὃ 

σωματιχοῖς ὀφθαλμοῖς ἐνατενίζειν τ 

γα πε τ τς , 
δὲ διπλοῦν τὸ προσέχει 

Ἧ 
ζοντος. ιν" τὸ μὲν, 

οἷς δρατοῖς" τὸ 

τὰν ἐπιτάσεως. 

Δ ἘΔ1Ὲ διώχει. Αὐ Μες, ρ]ευῖαιις οπυπες μεταδιώκει, 



ΒΟΜΙΠΙ͂Λ ΙΝ ΠῸ, 

δὲ, τῇ νοερᾷ τῆς ψυχῆς δυνάμει ἐπιδάλλειν τῇ θεω- 

ρία τῶν ἀσωμάτων " ἐὰν μὲν ἐπὶ τῆς τῶν ὀφθαλμῶν 
ἐνεργείας χεῖσθαι εἴπωμεν τὸ παράγγελμα, εὐθὺς 
αὐτοῦ τὸ ἀδύνατον ἀπελέγξουεν. Πῶς γὰρ ἄν τις 

ὅλον ἑαυτὸν τῷ ὀφθαλμῷ χαταλάδοι; Οὐδὲ γὰρ αὖ- 
τὸς ἐφ᾽ ἑαυτὸν ὁ ὀφθαλμὸς χέχρηται " τῷ δρᾶν" οὐ 

κορυφῆς ἐφιχνεῖται, οὐ τὰ νῶτα οἶδεν, οὐ πρόσωπα, 
οὗ τὴν ἐν τῷ βάθει τῶν σπλάγχνων διάθεσιν. ᾽Ασε- 
δὲς οὖν τὸ λέγειν ἀδύνατα εἶναι τὰ τοῦ “ Πνεύ- 

ματος παραγγέλματα. Λείπεται τοίνυν ἐπὶ τῆς χατὰ 

γοῦν ἐνεργείας τοῦ προστάγματος ἐξαχούειν. Πρόο- 

εχε οὖν σεαυτῷ - τουτέστι, πανταχόθεν σεαυτὸν πε- 
ρισχόπει. ᾿Αχοίμητον ἔχε πρὸς τὴν σεαυτοῦ φυλα- 

χὴν» τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα. Ἔν μέσῳ παγίδων διαόαί- 

νεις. Κεχρυμμένοι βρόχοι παρὰ τοῦ ἐχθροῦ πολλα-- 
χόθεν καταπεπήγασι. Πάντα οὖν περισχόπει, Ἵνα 
σώζη ὥσπερ δορχὰς ἐχ βρόχων, καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐχ 
παγίδος. Ἢ μὲν γὰρ δορχὰς ἀνάλωτός ἐστι τοῖς 

βρόχοις δι᾿ ὀξύτητα τῆς δράσεως" ὅθεν χαὶ ἐπώνυ- 

μός ἐστι τῆς οἰχείας ὀξυδορχκίας" τὸ δὲ ὄρνεον κούφῳ 

τῷ πτερῷ ὑψηλότερον τῆς ἐπιδουλῆς τῶν ἀγρευόν- 

των, ὅταν προσέχῃ, γίνεται. Ὅρα οὖν μὴ χείρων 

φανῆς τῶν ἀλόγων πρὸς τὴν σεαυτοῦ φυλαχήν᾽ μή 
ποτε ταῖς παγίσιν ἁλοὺς, θήραμα γένη τοῦ διαύό- 

λου, ἐζωγρημένος ὕπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐχείνου θέλημα. 

Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ" τουτέστι, μήτε τοῖς σοῖς, κή- 
τε τοῖς περὶ σὲ, ἀλλὰ σεαυτῷ μόνῳ πρόσεγ, ε-Ἄλλογαάρ 

ἐσμεν ἡμεῖς αὐτοὶ, καὶ ἄλλο τὰ ἡμέτερα, χαὶ ἄλλο τὰ 
περὶ ἡμᾶς. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐσμεν ἢ ψυχὴ καὶ ὃ νοῦς, 

χαθὸ χατ᾽ εἰκόνα τοῦ χτίσαντος γεγενήμεθα " ἡμέτε- 
ρὸν δὲ τὸ σῶμα, καὶ ἃ αἱ δι’ αὐτοῦ αἰσθήσεις" περὶ 
ἡμᾶς δὲ, χρήματα, τέχναι, καὶ ἣ λοιπὴ τοῦ βίου χα- 

τασχευή. Τί οὖν φησὶν ὃ λόγος; Μὴ τῇ σαρχὶ πρόσε- 

χε; μηδὲ τὸ ταύτης ἀγαθὸν ἐκ παντὸς τρόπου δίωχε " 

ὑγείαν, χαὶ κάλλος, χαὶ ἡδονῶν “ ἀπολαύσεις, καὶ 

μαχροδίωσιν" μιηδὲ χρήματα καὶ δόξαν χαὶ δυνα- 

στείαν θαύμαζε: μηδὲ ' ὅσα σοι τῆς προσχαίρου 

ζωῆς τὴν ὑπηρεσίαν πληροῖ, ταῦτα μεγάλα νομί- 

σας, τῇ περὶ ταῦτα 'σπουδῇ τῆς προηγουμένης σεαυ- 

τοῦ ζωῆς καταμέλε:" ἀλλὰ Πρόσεχε σεαυτῷ - του- 
τέστι, τῇ ψυχῇ σου. Ταύτην καταχόσμει, χαὶ ταύ- 

»Ὀπι5 Οοάεκ Βορ. εὐ 61 τὸ ὁρᾷν. ΑΙ πομ 
Ῥαάποϊ τῷ ἑρᾷν. ϑ:αϊτίπι τπιι5 (οάοχ Οοιηρεῖ, νῶτα 
εἶδε : {πε βοτίρξαγα υἶτο “οοιἰϑοῖπιο πηδαῖς μ]ασεῖ; 
πες ἀπ θοῦ δαπὶ ταϊῃϊ φαοάιιε πηασῖς ρίασοτε, Οπο- 
πΐατη ἴάππθη 4111 Ν55. συ] σαΐαπι ἸεοιἸοποῖη ργοοστιπε, 

πΐ}}}} ταυΐαπάτιπι σοπϑαΐπηιιβ. 
“Ἔερ. ῥυίπηιβ τὰ τοῦ σωτῆρος παραγγέλματα, ργα- 

φερία ϑαϊναίονῖς. ΠοΙά ἐπι οαπ λείπεται οὖν. ΜΆ ΠΡ τὶ 

Ξ 
ὦ ΑΥΤΕΝΌΕ ΤΙΒΙΙΡΒΙ. 

πιὰ ἱποουρογῦθὰ 1π|6} ΠΠσθπῖθ Δηΐ πη ἐαοι]ία! : κὶ 
ἀϊκουίμπιιθ φαϊάθπι πος Ργαοθρίιηι πῃ ΘΟΙ]ΟΥ 
ΔΟΙΌΠΘ 6556 ϑ1Π|πὶ. δἰδιπι 1 Πουὶ ΠΟ ΡΟ5568 

ἀοργεϊιθπάθπιιβ. Οὐΐ θηΐτη ἤθυὶ ροῖθϑ, ἀξ 45 

βδἰ ρϑιιπη τΟύμ πη ΘΟ] ΘΟμΙρ] Θοίαταν ἢ ΝΘ τι6 ΘΠΪπι 
Θου] 5 ἰρ56 δα βείρϑιιπι ν᾽ ἀθηάτιπι Δ ἢ] 6 ὲ 5105 
οΡταξιβ : πο ρου παῖς δά νυ σθιη., ἴθγσα ΠῚ 

πονΐϊξ, ποὸπ νυ 5, ΠΟῚ ᾿πίθυ πᾶ πηι ὙἸβοθγιπη ἀ15- 

ΡῬοβιεἴοπθιν. Τ)δηΐαιιθ ἱπυρίαπι [ἘΕΡῚΕ ἀἴσθνο ρτθ- 

οορία ϑρίγιεπι5 βάποιὶ ρ ΡΠ οἱ ποπ ΡΟ556. ϑιιρθιθδὲ 
σῖτα. αὐ Πα ἃ ρεφοθρίσμῃ θ᾽ ππθπτ5 ΔΙῸ Π6 

ΔοοΙρίαμηι5. «“ἐἰοτιάθ Ἰσῖταν εἰδεϊροὶ: μος οβῖ, 

τϑ  ρϑιιπι Ομ πὶ Θχ ρᾶγίθ οοηβρίοθ. Ἠάθθῖο Θοα πη 

Δηΐπηδ5 ἰΠ5ΟΠΙΠΘ πὶ δἰ {|| ρϑῖτι5. οτιδιοα απ. 17ὲ Εεοὶϊ. 9. 
πιθάϊο ἰαφιιδοτίίπ ἐγατιϑῖς. Τιαῖθηὶ ἰδ τιθὶ τπ 115 

ἴπ Ἰοοῖβ ἃ ποβίε ἀθῆχϊι. Οἰγοιπμηβρῖσθ ᾿σῖταν δὲ 

Ἰυβῖγα οπηπία., {7 Ξογυογὶς ἐαπιήτιατη, εἰαπειία 6 

ἰαφιιοῖς,, εἰ ἰαπιηιίαπι αὐὖῖς 6 τείϊ. ΟἌρνθα θπὶπι 

ΡΙγδ νἴϑιιβ οαυίτατθ οαρὶ ἰδ αιιθὶβ πΠῸπ Ροΐοϑι : ἱπέϊθ 

δϑὶ εἰΐαπι, {πο ἴπ ποι πῖ5 ἀοοΘ ρου ἃ ὈΡΟΡΥΙΟ 

αἴϑιις ἀσιιπηῖ πὸ : ἃνὶβ Ὑ61Ὸ 5 5ὶ πιοίο 5101 αἰτϑη αὶ, 

Ιενὶ ρϑηπᾶ βαγβιι πὶ ογθοῖα., γθ ἀἴταν ἈΠΟῪ ἀπ Πὶ 

τὸ ἱποῖάαξ ἴῃ ἀπποιριπι ᾿πϑι 4145. αν Ἰϑίταγ, π6 

Ῥνεῖς. ἀπἰ πη η τ τι5. ἀδίθυῖοι ν᾽ άθαγα δα τί ρϑιιπι 

οὐϑιοάϊοηάαπι ; ποαπάπάο Ια ιιθῖ ἸΡΓΘΕΙ 5. 

Ρυδάα οἰῆοϊανῖ5. ἀἸα ΟἹ}, ἃ 60 οαρῖιι5 οἱ δὰ 1]- 

᾿ϊὰ5 νοϊαπίαίθπι δ ἀποῖτ5. 
3. “τόπο ἰϊαχαθ εἰδιϊροὶ: πος δὲ, ποη ἐ5, 

ΠΟάπ6 Ηἶβ {π|65. οἰγοα τ [6 5:8) 561 ΠΟΙ ρϑὶ 50}] 
αἴϊοπάθ. ΑἸϊ δῖ πὶ βιιπητι5. ΠΟῸ5 ἰρϑὶ, αἰϊπὰ πὸ- 

ϑίγα,, δἰτι ἀτιδ6 οἰγοιμη ΠῸ5. 5ιπ|. ΝῸ5. 4υϊάθπι 
δΠΐ πιὰ 511Π|115. δὲ ΠΠΘΠ5 5 Πα θπιι5 ἃ τη Ί ΠΘΙῺ 

Οὐπάϊεουῖβ. ϑιιπηι5. ἴδοι : ΠΟΒΓΡΙΠῚ ΨΘΙῸ ΘΟΡΡΙΙ5 
δϑῖ, δὲ 4Ζαὶϊ ρϑὺ ἰρϑιιπι βιηξ, 56 5115 5 ΟἸΓΟΠῚ ΠΟΘ 

ΓΘ ΠῚ ΡΘοιιηἶδθ., ἃΓ[65., δ σε] τὰ ν 88. ΒΘ ρΡε!- 

Ιεχ. Οὐἱά ᾿Ἰρίταν αἷν βου ρεινα 9 ΝΘ ΘΔΓΏΪ ἀτθη46. 
ἢ66 {10 πιοάο ργοβθήπανα ΠΠΠ|8 Ροπὰ,, ΒΔ 1 ὰ- 

ἴθηι, Ῥαϊου αἴ ποπὶ , γοΠαρ ται τὴ τιϑῖιπι 7, ΟΠ σ ἃ Πὶ 

νἱΐατη ; πΠ66 ρϑοιπῖαϑβ ἅπῈ σου α πὶ, ἃ ΡΟ ΘΠ ΕΠ) 

Δάπηϊγαγ ἢ πο ἃ[ϊὰ (δΡΟἸΙ ΠΊ 116 [ΘΠ ΡΟΓΆΪ15. [ππ28 

νἱτ8 τππονὰ θχρίεπε, ππᾶσπᾶ δῖ δχἰ πὰ [ἀπε 

ἀπχενῖβ., αὐ Πογιμ βειμ 10 ὈΓΙ ΙΔ ΙΑ ΠῚ ἔππ8 Π| Ὑ 18 ΠῚ 

ΠΟΡ]Ισα5 : 564 αἰέόπάο εἰῤιϊροὶ ; ἴιοο δὲ , ΔΒ πι85 

γεΐογοϑ λείπεται τοίνυν. 

ἃ Ἄρα, ρῥυίπιιβ αἱ διὰ τούτου. 

ε {πιι5 Οοάἄεοχ ἡδονῶν ἀπόλαυσιν. 

Ξ Απεχαϊ ἄπο ΠΡ ὅσα σου. ΑΙτὶ Μϑ85, εἰ εὐϊιὶ ὅσσ 

σοι. Νεο ἴτα πηα]ῖο μοβὲ ει εἰ Βερ. ἐογίιι5. γομίσας, 

χαὶ τῇ. ϑεᾷ νοοιυΐαπι χαὶ “4ε]ενῖπιις, Πᾶς ἔσίτπι 11- 
Ῥγογιιπιὶ νείογιιμη κει π|1, 

20. 

Ῥχον. 6. ὃ. 

2. Τίπει. «. 



ΓΟ ΕΝ 

ΔΑτιοοιῖο οἱ 

ἐπ Πτηνὶβ οἱ 

γα  οπα} 5 

ἀ|}15 δϑῖ. 

20 5: 

τὰς. Εχονπὰ {Π|λ 1}, ΘΓ 6}115. οἰ νἂ ΠῚ ΚΘ. 5 πιὶ 500- 
ἀδ5. οἴη πθ5 ὃχ πΘη ἴα ᾿ρϑὶ ἀσοθάθπίθϑ., 58} 10- 
γΘΔΏΓΙΣ ΡΘΙ ΔΠΙΠῚΪ αἰ ΓΘ ΠΕ ΟΠ Θἢ]., Ομ Πἰβάιι νἱ-- 
εἰονιιαν. ταν ρί τ 40. ΘΧραγσθῖαν, ἃ σοηῖνα σοηίε- 

οουδέιν. ΠΠπβ γι 16 ΟΠΊΠΙ ΥἱΡ α 115. ΟΥ̓ Πδίιι. 
ῬΦΥβου ΙΓ } 6 ἴθ Ρ56., {115 515: ας. Ποϑθαθ [Δ ΠῚ 
᾿ρϑῖτιθ. Πα ΠΡ ΠῚ 5). ΠΙΠΪ Ὶ1 ΠῚ ΘΟΥΡῈ5. ΦαΙ θη μηον- 

ἴα]6. 6556... ΔΠΙΠΙΔΠ) ὙΘΙῸ ἱπη ΠΟ α ] 6} : 1[6Π}. 

ἀρ] ]οθ 6556. ὙἹτα 1] ΠΟΘ ΔΜ... ΔΙ ΘΓ Δ.) ΟΑΡΠΪ5 
ῬΙΟΡΥΪα μι... οἷἴο {ρα ΠΘΘΙΠ ΓΘ ΠῚ 5. ἈΙΓΘυΔ ἢ ΔΠ]Πγ86 

ΘΟ ΠΑΓΔΙῚ 5. ΠΠΠ}1 65. Π.]1]05. Δα} ΘΠ θη. «}ὲ{οπεἰ6 
οὐσοὸ εἰφίϊροὶ, πΘατι6 1158. {τὲ ΡΘυ τανὰ διπὶ, ἃ6 
51 ϑοίθυ πὰ θϑϑθηΐ, Δ ἢ 56} 15, ΠΘΉ 6 εἴθ πὰ ([πὰ5ὶ 

Ππιχὰ ἀϑρου που ῖθ. Οαγποπὴ. ἀδβρίοϊίο., αυρρ6 
4186 τ π5θαΐ : ΟΡ ΠῚ Πα Θὰ 5 Δ ΠῚ ΠῚ26 5 ΓΘῚ ᾿Π] ΠΟ }- 

τα}15.. Οπληὶ ΕΠ το πεῖα ΕΠ] 051 ᾿ατοπάθ, πὶ αιοὰ 

ΠΡΊΖιι6 ΡΟ Γα ΠῚ 51}... Πονουὶ5 αἰἰβρουενι. . 
ΘΑΡΩΪ «46 Αἰ πη Πα ΠῚ, οἱ ἐθοιπηθηἴα : ΠῚ Π185 
νΘΙῸ Ρ δίαιτα ἀοσηιαῖα,, ᾿Π5ΕΠ{ΠῚῚ ΟΠ ΘΠ] τα ΠᾺ ΠῚ, 

ὙἸΡ ει {15 ΘΧΘΡΟἸ ΓΙ ΟΠ ΘΙ, νἹΓΟΥ "ἢ ΘΠ Πα ἈΠ ΟΠΘΠῚ. 

Νάτο νΘ’Ὸ ρ]1ι5 πὸ μ᾿ Πσποἴδοϊαβ οορριι5., πὸ- 

4116. 515. 50] }Π]οἰτπι5. (6 σορὶα σαν πῖτη). Οἰιοηΐαι 
Θηἴηι (αγῸ οοποιιρίξοῖς αὐἀνογσιις δορί τ ξιιπι,, ορὶ- 

τἱτι5 απ οτπ αὐἰνογϑιις σατπθηι, δἰ πὸ εἰνὶ ἱπινὶ- 

θην «ἀνοιδαπίμγ. , ον ποαιαπο δά άϊοιι5 

ΘΓ Ϊ, Πλ} 5. Ὑ 165 ΕἼ] ιιὰ5 ἀδἰθυὶον!. ΝΣ {ποπι- 

ἀπο τι 1π 5[α θυ 1} ἸΠΟΙΊΘΉΓ5. πΠΑ ΠῚ [Δ Π- 

ΘΠ] 5ϊ ἀθονανα ῖβ., ΠΘΟΘ586 δὲ ΟΠ ΠΪΠῸ τι Ορρο- 
δι ἴδ πὶ γι 5. θυ ουθ ἢ ἰξὰ διΐαμι ἴπ ΘΟΓΡΟΙῸ οἵ 

ΔΠΪΠηΟ 5 ἀπιπὶ τὰππιι γϑ πα πά δι, Ἀ ΘΥ 1} ΠΘΟΟσϑαυῸ 
ΤΠ} Πα ῖτα". ΕΓ ΠΘΠΙΘ. ΘηΪ ΠῚ ΘΟΥΡΟΡ ΠΑΡ τι πη 

Ῥοπᾶ., αἴαιιθ οἱ ϑθϑιταῖθ ἀσσγαναῖο,, ΘΟΠΒΘ]ΠΘἢ5 
Θ5Ὁ παῤ ΠΠΘΠ5 ἃ ρΘοΟυ 65 510] Δοῦοπθ5. ᾿π| πὰ 
511 δὸ 60 }}15 : σοηΐνα., ἈΠΟ 56. θῈπὸ Παβθθηΐ, 

οἵ Ῥοπογιιηι πθ Πα ἰο πη ἃ ΡΙΌΡυίδη παρ ηϊτιι-- 

ἀϊπθηι δυθοῖο., βθ ταν ΟΠ ΠῚ ΘΟΡΡΟΥὶς. Πα ὶ- 
τἀ πθηλ σΟΠ Τα ΒΟ Θ., δὲ ΘΔ Πσιιο 6. 

ἧς Ῥοῦγο πος ἰάθη. ΡγΟΘρίτ πὴ οἴμ ἴΠ ΠΡ} 15 

σομαπιοῖε, ἔπ ΠΧ ηι6 ΘΟΠσΤα ΘΠ 6 γα] θη 15. 

ΕπῚπ που 5 αι θη τηθἸοὶ Δ που πίιν ἐοστο- 
105... ἃ 5: Ὀ]ρ5ὶ αἰτοπάδηϊ, πὶ μη! ατι6 ον ἢ: 
ἃ πιϑάοίαυ ρου ποηΐ., πϑρ]σαηξ. Ἐππηάθιῃ δὰ 
ΠΟΘ 1 ΠῚ 5ΘΓΠΙΟ ΘΕᾺ ΠῚ 5, ἃ ΠΙ ΠῚΔΡ ΠῚ ΠΟΘΓΓΆΓΙΙΠῚ Π16- 
ἀἴοιιθ., ΔΒ Δ] ἃ ῬΘοσδῖΟ Π]8 16 ἃ Γδοῖδ πηι θχῖσιιο 

Ἰοὺ γοπηθἴο ρϑυβαηαΐ. κα ἐξογιῖο ᾿σῖταν εἰδιϊροῖ, αὶ 
ΡΥῸ ἀἰθ᾽τοῦ γΔ ΟΠ 6 γΘΟΙ Ρ᾽α5. Θεϊδ ηι 511 51 Ππι1 οἷα 

γΆΓΟΠΙ5. ΔΙΆΘ Πα! Θϑὲ ρϑοσδίι} οἵ σγᾶνθ, ὨλΜΠ|ὰ 

ἃ Τὰ (]}». (ον το ργὸ ἀντίκειται ἰορίταν ἀντίκεινται. 

ΝΙῸΣ 4ιυσίαον Μ85, παράσχῃ. ΕΔΙῚ παράσχῃς. 
»ΑΒΕΖαΙ ἔτος ΠΡΕῚ πὸ ι τῦν. 

 (σάϊοος γον θλ}1 ἡμῶν λόγος. Ἐκ ὁ λίγος ὁ λύγος 

ΒΑΒΙΗΙ ΟΕΒΑΆΙΕΙΣ ΘΑΡΡΑΡΌΟΘΟ. 

Ε 

ἈΒΘΠΠΕΡ, 

δ τ χη ΟΡ ΞΘ ᾿ 
τῆς ἐπιμελοῦ, ὥστε πάντα μὲν τὸν ἐχ τῆς πονηρίας 

ἐπιγινόμενον αὐτῇ ῥύπον ἀποιχονομεῖσθαι διὰ τῆς 

προσοχῆς, πᾶν δὲ τὸ ἀπὸ κακίας αἶσχος ἀποχαθαί- 

ρεσθαι, παντὶ δὲ τῷ ἐξ ἀρετῆς χάλλει χαταχοσμεῖν 

αὐτὴν χαὶ φαιδρύνειν. Ἐξέτασον σεαυτὸν τίς εἶ, 

γνῶθι σαυτοῦ τὴν φύσιν" ὅτι θνητὸν μέν σου τὸ 

σῶμα, ἀθάνατος δὲ ἡ ψυχή" χαὶ ὅτι διπλῇ τίς 

ἐστιν ἡμῶν ἡἣ ζωή" ἣ μὲν οἰχεία τῇ δαρχὶ ταχὺ 

συγγενὴς τῇ ψυχῇ, μὴ δεχο- 

Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, μήτε 

παρερχομένη, ἣ δὲ 

περιγραφήν. 

τοῖς θνητοῖς ὡς ἀϊδίοις ἐναπομείνης " 

ἊΣ μένη 
μήτε τῶν 

ΣΟ ΤΥ ᾿ ᾿ ἘΠΕ 
ἀϊδίων ὡς παρερχομένων χκαταφρονήσης. ὙὝπερ- 

ἐπιμελοῦ ψυχῆς, 
ΞΡ Ω ΥΣ Ξ 

ἔστη τὰ πάσης ἄχρι- Κπίστηθι μετὰ πάσης ἄχρι 

᾿ Ν ΡΣ τε ὍΝ 
ὄρα σαρχὸς, παρέρχεται γάρ 

᾿ 
πράγματος ἀθανάτου. 

δείας σεαυτῷ, ἵνα εἰδῇς διανέμειν ἑκατέρῳ τὸ πρόσ - 
ἥν : 

πα τεῦλτ 
ἀρετῆς 

φορον ; σαρχὶ μεν διατρονὰς χαὶ σχεπάσματα 

δὲ δόγματα εὐσεδείας, ἀγωγὴν ἀστείαν, 

ἄσχησιν, παθῶν ἐπανόρθωσιν " μιήτε ὑπερπιαίνειν. τὸ 

σῶμα, μήτε περὶ τὸν ὄχλον τῶν σαρχῶν ἐσπουδα- 

χέναι. ᾿᾽Επειδὴ γὰρ Ἐπιθυμεῖ ἢ σὰρξ χατὰ τοῦ 

πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ τῆς σαρχὸς, ταῦτα 

δὲ ἀλλήλοις ἅ ἀντίχειται, ὅρα μή ποτε προσθέμενος 

τῇ σαρχὶ, πολλὴν τ παράσχῃ τὴν δυναστείαν τῷ χξ εἰ- 

ρονι. Ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς δοπαῖς τῶν ζυγῶν, ἐὰν 

μίαν καταδαρύνης πλάστιγγα, χουφοτέραν πάντως 

τὴν ἀντικειμένην ποιήσεις" οὕτω χαὶ ἐπὶ σώματος 

χαὶ ψυχῆς, ὃ τοῦ ἑτέρου πλεονασμὸς ἀναγκαίαν 

" ποιεῖ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ἑτέρου. Σώματος μὲν γὰρ 

εὐπαθοῦντος, χαὶ πολυσαρχία βαρυνομένου, ἀνάγχη 

ἀδρανὴ χαὶ ἄτονον εἶναι πρὸς τὰς οἰχείας ἐνεργείας 

τὸν νοῦν " ψυχῆς δὲ εὐεχτούσης καὶ διὰ τῆς τῶν ἀγα- 

θῶν μελέτης πρὸς τὸ οἰχεῖον τς ὑψουμένης, 

ἑπόμενόν ἐστι τὴν τοῦ σώματος ἕξιν χαταμαραίνε - 

σθαι. 

Τὸ αὐτὸ δὲ 
χρήσιμον, χαὶ 

τοῦτο παράγγελμα, χαὶ ἀσθενοῦσι 
ἐῤδωμένοις ἁρμοδιώτ ατον. Ἔν μέν 

γε ταῖς ἀσθενείαις οἱ ἰατροὶ τοῖς χάμνουσι παρεγ- 

γυῶσι προσέχειν αὐτοὺς ἑαυτοῖς, καὶ μηδενὸς τῶν 

εἰς θεραπείαν ἥχόντων καταμελεῖν. Ὁμοίως δὲ χαὶ 

ὃ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν “λόγος τὴν ὑπὸ τῆς 

ἁμαρτίας χεχαχωμένην Ψυχὴν διὰ τοῦ μικροῦ τού- 

του βοηθήματος ἐξιᾶται. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ; ἵνα 

χατὰ ἀναλογίαν τοῦ πλημμελήματος χαὶ τὴν ἐκ 

τῆς θεραπείας “ βοήθειαν χαταδέξη. Μέγα χαὶ χα- 

ἀ Βρρᾳ. Ρυΐπιις ᾧ βο οἥθειαν χαταδέχγ. 5ιατίπι ᾿άθπι ο- 
᾿ μα. Νέεο ἴτὰ πα]το ροβὶ ἰάοπι 



ΠΟΜΙΓΙΑ ΙΝ π0}, 

λεπὸν τὸ ἁμάρτημα᾽ πολλῆς σοι χρεία τῆς ἐξομολο- 

γήσεως, δακρύων πικρῶν, συντόνου τῆς ἀγρυπνίας; 

ἀδιαλείπτου τῆς νηστείας. Κοῦφον καὶ φορητὸν τὸ 

παράπτωμα᾽ ἐξισαζέσθω χαὶ ἣ μετάνοια. Μόνον 

πρόσεχε σεαυτῷ, ἵνα γνωρίζης ψυχῆς εὐρωστίαν χαὶ 

νόσον. Πολλοὶ γὰρ “ ἀπὸ τῆς ἄγαν ἀπροσεξίας με- 

γάλα καὶ ἀνίατα νοσοῦντες, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἴσασιν 
ὅτι νοσοῦσι. Μέγα δὲ τὸ ἐχ τοῦ παραγγέλματος ὄφε- 

λος χαὶ τοῖς ἐῤῥωμένοις περὶ τὰς πράξεις" Γὥστε 

" 

το αὐτὸ καὶ νοσοῦντας ἰᾶται, καὶ ὑγιαίνοντας τελειοῖ. 

Ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τῶν μαθητευομένων τῷ λόγῳ, 
μιᾶς τινος πράξεώς ἐστιν ὑπηρέτης, τῶν κατὰ τὸ 

εὐαγγέλιον διατεταγμένων ἡμῖν. ᾿[ν γὰρ τῇ μεγάλη 
οἰκίᾳ τῇ ̓ Ἐχχλησίᾳ ταύτῃ οὗ μόνον σχεύη ἐστὶ παντο- 
δαπὰ, χρυσᾶ καὶ ὁ ἀργυρᾶ καὶ ξύλινα χαὶ ὀστράχινα, 

ἀλλὰ χαὶ τέχναι παντοῖαι. Ἴχει γὰρ ὃ οἶχος τοῦ 

Θεοῦ, ἥτις ἐστὶν ᾿Εχχλησία Θεοῦ ζῶντος, θηρευ- 

τὰς, ὁδοιπόρους, ἀρχιτέχτονας, οἰκοδόμους, γεωρ- 
γοὺς, ποιμένας, ἀθλητὰς, στρατιώτας. Πᾶσι τούτοις 

ἐφαρμόσει τὸ βραχὺ τοῦτο ῥῆμα, " ἑκάστῳ χαὶ ἀχρί- 
θειαν τοῦ ἔργου χαὶ σπουδὴν τῆς προαιρέσεως ἐμ.- 

ποιοῦν. Θηρευτὴς εἶ ἀπεσταλμένος ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
τοῦ εἰπόντος " ̓Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πολλοὺς θηρευ- 

τὰς, χαὶ θηρεύσουσιν αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους. 

Πρόσεχε οὖν ἐπιμελῶς, μή που σε διαφύγη τὸ θή- 

ραμια, ἵνα συλλαδόμενος τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοὺς 

ὑπὸ τῆς χαχίας ἀγριωθέντας προσαγάγης τῷ σώ- 

ζοντι. “Οδοιπόρος εἶ ' ὁμοίως τῷ εὐχομένῳ, Τὰ δια- 

δήματά μου κατεύθυνον. Πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πα- 
ρατραπῆς τῆς ὁδοῦ, μὴ ἐχκλίνης δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ" 
δδῷ βασιλικῇ πορεύου. Ὃ ἀρχιτέχτων ἀσφαλῶς τὸν 
θεμέλιον ᾿ χαταδαλλέσθω τῆς πίστεως, ὅς ἐστιν 

᾿Ιησοῦς ὃ Χριστός. Ὃ οἰκοδόμος βλεπέτω πῶς ἐποι- 

χοδομεῖ" μὴ ξύλα, μὴ χόρτον, μὴ χαλάμην, ἀλλὰ 
χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιμίους. Ὃ ποιμὴν, πρόσ- 
εχε μή τι παρέλθη τῶν ἐπιδαλλόντων τῇ ποιμαν- 
τικῇ. "ἢ Ταῦτα δέ εἶσι ποῖα ; Τὸ πεπλανημένον ἐπί- 
στρεφε, τὸ συντετριμμένον ἐπίδησον, τὸ νοσοῦν 
ἴασαι. Ὃ γεωργὸς, περίσχαπτε τὴν ἄκαρπον συχῆν, 

χαὶ ἐπίδαλλε τὰ πρὸς βοήθειαν τῆς χαρπογονίας. Ὃ 
στρατιώτης, Συγκαχκοπάθησον “ τῷ εὐαγγελίῳ, στρα- 

ς Απεχαὶ ἀπο ΠΙΡΓῚ πολλοὶ γὰρ ὑπὸ τῆς. 

Γ8ιῖς Μ85. Αὖὐ δάϊὶ ὥστε αὐτὸ τοῦτο. 

Ε άπ οἱ Ἀορ. τουύτι5 ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα. ΑἸ1 

τὸ5 Μί958. ἀργυρᾶ χαὶ ξύλινα. ΤΡΊάοπ οα1 ὀστράκινα 

ἀλλὰ καὶ εἴο. δε γοχ ἀλλὰ ος ἰοοο ἱπ Βοσ. ἴογίο 

“6ε5ι. 

᾿"  ρίονοβ αἰ ᾳιιοι ΠΡτὶ ἑκάστου. θ᾿ άοπι Βορ. ρεῖ- 

πλ5 οἵ (ΟἹ. γυΐπηιβ χατὰ ἀχρίδειαν, τπα]ὸ, Νοο 1ἴα 

γλα] 0 Ῥοδι ἦπιὸ Μῆ95. παρὰ τοῦ χυρίου. 

τ ΒΔ εὐ (ο}}». τον εῖι5 ὅμοιος τῷ, σἰηεί ας εἰ ψεῖ εἴς, 

Αἱ Βορ ρυίμπηιι5. οἵ ΤΟΓΕτι5 ὁμοίως τῷ, ρον ίιεῖα αἰητια 

ΑἸΤΕΈΝΌΙΒ ΤΙΒΙΙΡΒΙ. ἢ 

Εἰὶ ΟΡτι5. ὁδὶ σΟΠ [Ὁ55]0Π6., ἰΔΟΥΎΥ 15. ἈΠΠΔ ΓΒ, ἰΠ- 

τ6πεἰ5 Ὑἱ 115. Ππρὶ 16} ππ|ο. Τιϑγ 6 δϑὲ δὲ το] ου θ}]Ὸ 
ἀφ!!ουπιη ; πὰς {πο τι6. θα ϑοαιθῖιν ΡΟ [6 π|ϊα. 
Ταπιπμη πη 00 αἰτο π6 {Π|ῸΠ051 5 1 58 ΠῚ ΓὰΓ6 ΠῚ Δ ΠΪΠῚΪ 
ἃ ΠΠΟΡθῖιΠ) ἀρΠΟϑ0 85. 5.1Π| ΘΠ ΠῚ Θ]ΘΡ Ζτι6., 41] 

ῬΡδΟ πἰηλῖα Δηΐμηὶ ᾿πΟΟ θυ ἢ ἃ σ᾽ ΟἴαΓ6 86 ΠΟ 
πουππξ αυϊάθηι,, 4 Πη {πιὰ Π| ραν Ἰθτ18. ΠΟ }}}15 οἱ 
᾿ηϑα πα ὉΠ ΠΡιι5 Ια θογᾶπε. 564 δὲ θθπθ να] θηειι5 ᾽πὶ 
ἀσθπο ΠΟ μάν ργοάοϑὲ ΠΠπ|ὰ πιδηαίιηι : 
4πᾶν6 ποο ἰάθπη οἱ οσῸ5 58Π8:, δ 58 15 σοῃο αὶ 

βαηἰταῖθ πὴ ΡΟ ΘΟ ΠΟΥ ΘΠ). ΝΑ «{πἰϑάιι6 ποϑίνι 
48ὶ ᾿πῖδν γ θυ] αἰδοῖ ριι!ο5 γΓΘΟΘ 56 Π111)", 5.115 Δ6- 

ΜΝ] Πἰδινὶ τιπἶτι5. Δ] ]Ο} 115. ΘΟΥ ΠῚ ΠΉΙΙΠΘΙ ΠῚ 5, {185 

ΠΟ ἶ5. Πχία νη σϑ πὰ ΡΓΘΘβου ρα βιιπῖ. Τη1π|-- 
γΘΙῸ ἴῃ πιᾶσπα ἄπο Ἐδοϊοϑία πὰς πῸΠπ πη0 40 
γαϑὰ ϑι1Πΐ Οὐ] ΠΟΙ] 116 ΘΟ ΠΘΡΪΒ5. 5 ἀπ θὰ δὲ ἄγσθη- 
ἴθα., ᾿ίρπθα δὲ ἰθϑίδοθα, 564] βιιπὶ δἰϊαπη. ἈΡΓΘ5 

Ομ πἶσθηδθ. Ηαθοῖ Θπὶπὶ ἀοπηι5 6], {1186 ὁ5ὲ Εο- 
οἰθϑία ΠῚ νἱνθητῖβ., γϑπαῖουο5.» να ῖου 65, ἀΡ ἢ [6- 

οἴοβ, φ Ποαίονθϑ,, ἀσυῖ ο}85., ραϑ[Ον 65. ΔΙ Π]6185 

ΠΝ Π165. Οοπνθπῖοι Ὀγονὶβ περ ἀΐοιῖο Πἷ5 οὐ πῖθθιι5, 

᾿π ΡΟΥΘ Π5 51 Π611}15. ἔπ ΠῈ ΟΡΘΡ 5 ̓ μτΘΡ ὙῚ [ΓΘ 11, {π|ΠῚ 

ψο]ιιηἴαῖ5. ϑιπάϊιηι. Ὑημαῖου 65. Πιΐϑϑιιθ ἃ Πο- 

τηΐη0 ἀϊοθηῖ : ἴδο6 ΘρῸ πιο πππἱ!ος ὐθηναίογ 5, 

δὲ νϑπανιιττ 605 δι ρ 67 οπατίθηι πιογιΐθηι. Ατῖθηο 

ἰσίταν ἀπ θπίου, Π6 [ον δἰ ισῖαὶ [6 ρρθθδ, αν 
605 4 νι Ε15 δ θυ δια ῃ , ΒΘΓΙΠΟΠΘ ψϑυ τ 115 οα 0- 

ἴο5 δάάιϊιοσα5. ϑϑυνδίουι. Ὑἱαΐου 65. ΟῚ 560ῖι5. ἃ 
116 φαὶ 5'ς ρυθοαθδίιν : αγθϑϑιις πιθὸς εἰἰγίβο. Ατ- 

τθη6. ΕΠ ρδὶ, πθ ἀθἤθοιαθ ἃ νἱὰ, π ἐθο!ῖπο5 

ὦ ἀοδχίγαμ. ἅττ 5] Πἰδίγα πη, νὰ γϑοῖὰ ἰησθίθ, 

Ταοῖας. ἀγομίτθοῖιθ ἤγαη. ἢάθὶ [ιπάαιηθη- 

τη}, {πο 65: 7165115 ΟΠ γβίιβ. γ1άθαὶ δ βοαίον, 

400. ρᾷοῖο τ ΠΠσϑῖ : πο ᾿ἰρητιηλ, πο ἴοπιιμη, 

ΠΟΠ 5ΕΠΡα]Δηὶ., 5644 ΔΙΙΓΠῚ 5. ἈΡΘΘΠΓΙΙΠῚ , Ια ρ᾽ 05 

ΡῬΥθιίοβοβ. Ραβίου 653 Αἰθπ 6 πὸ [6 ψυϊάαιδηι θο- 
ΠῚ {1188 ἃ Πλ1Π|15 ρα ϑἴο ΓΑ 6 Δι ΠΠ ΘΗ, Ὀγεοίονθαῖ. 
Ηδὸο δὐΐθιη αυϊ 5101 νο]πεῦ Ἑὰς γθάϊιοαϑ ουγα- 

Ῥαμπάπιπι ᾿Θοῖι5., ΟὈ] Πα ΘΟΠΕΡῚ [{1ΠῈ 7 ΘΘΎΙΙΠῚ 58 Δ. 

Αρυΐοοία 5ἱ [ἘΘΡῚ5., Ποιιπ ΤΠ [γι ο πιοϑα ΠῚ ΟἹ ΓΟἸΙΠῚ - 

[οἄϊῖο,, οἱ δὰ {18 [τβοιπαἸαΐθ [νᾶ πὲ, ἀρΡΟΠο. 

ὧς ψαῖ εἴο,, τορι, Ηοο ἴρθὸ ἴπ ἴοςο ( 01}. Ῥυΐπηιις 

προσευχομιένω. 

ἃ Μ ρίονοβ ἦτο ΠΡΡῚ 

χαταθαλλέτω. 

» 1πιι5 Οοάοχ (0}}. 

τὸν νοσοῦντα, πι8]6. 

χαταθαλέτω. (ὐοαοχ Οοιηβοῖ. 

ταῦτα δέ ἐστι. Μοχ ἰάοιη Μ-. 

« ΠΙυά, συγκαχοπάθυσον τῷ εὐαγγελίῳ, ἱπέονΡΓοίαπ5 

Ἐνασπιιι5, ὙἹάθίιν νἱπὴ ὙΟΥΡῚ συγχαχοπαθεῖν πο π πλα}6 

ΟΧΡΓΟΒ5Ι556, οὐ ἴΐα ἸΠΓΟ τοί ιι5. ὁδὲ τ: σέο ραν ῖ- 
το ρ5 αὐ οιϊοηιηι ἐν απ οἰϊί. 

ἴδεν. 

τό, 

Ρεαὶ. 

133: 

τ ὅγε. 
τ 15: 

ιῦ. 

ιτϑ,. 

3- 
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Τιι φαΐ μλ}165 65, οοἰϊαϑονγα ἐνατισοῖϊο : ταἸ!τὰ Βὸ- 
ΠΑ ΠῚ ΠΗ} ΠΠΠἀπὶ ΘΟΠ γα ΒΡ᾿Ἵπ|5 ΠΟ Ε185., Δάν Θ 5115 
ΤΠ ᾽ ἀπο σα  Πἶ5, ἀ5ΘΌΠΠ6 ΟΠΊΠΘΙῚ ἈΡΓᾺ ΠῚ ΠΟ: 

Π6 ᾿π]ρ] 1 6 5 Ὑἱ τα ΠΟΡΟ 5... α1 οἱ {1 [6 ᾿π πῈ}}1-- 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΘΟΕΈΒΆΑΠΝΕΕΞ 

5. ἴίαπι 46] 6οῖτ, ρΙασθαβ. ΑἸΠ] ἴα 653 Αἰτθη 6 ΠΡ Ϊρϑὶ, 
πὸ 4π|ᾶπ| ἰΘσθπὶ ἃ Π] ΘΕ ΟΔ ΠῚ {ΓΑ Πσσυθ Ἰανὶβ, Οὐγο- 

ὨδΔίι" ΘΏΪΠῚ ΠΘΠΠΟ., Πἰδὶ ᾿Θο  πι6 σου ἀν δ 1. Τπ1- 

ταν Ῥαμὶιπ) οἱ σα ΓΘΏ ΓΘ ΠῚ. δὲ ᾿ποί ἢ [6 ΠῚ 9 δὲ ριι- 

ΒΠ15. σΟΡ Τα ΠΊθ πὰ τ ἀπ ΠΠἀθι., γο τ θοητ5 ΡΌΘΊ], 

ΔΉΠῊΪ οουαπι. Ομμηΐηο ἱπίοηταιπι Πὰ}}6. Ῥαγίθϑ 

ΡῬ δοῖριιαθ. Ο θσῖτο Ὁ] θοῦ μηδ ηυιιη} : 1ΠΊΘ ΠΕ 5 

π᾿ ἀν θυβαν απ Οοι}15 δϑίο. Εχίθπαάθ [6 ἴῃ οὐ 5]- 

θτι5. αἱ δπίθυϊογα. 516 ΘαΡΡΘ 7 αἰ ΘΟΠΡΙΠ6Π 685. 
Ορρομὸ ἴθ ᾿ῃν 151 ΡΠ ΠΠ0ι15 Δάν θυβαν 5 ἴῃ ΠποϊαοΠ6. 

Ἐπ56 ἴὸ δ] ιβηη 1, 4ιοα νἶνοθ., ἤθο βϑητθη τα 
να]. πο σοποϊἀθηΐθηι ΔΠΙΠ1Ο., ΠΘΉτ|6 ἀουτηΐθη-- 

16, 56] 50 νυ 16. δὲ υἱαη]!] ητον ΠῚ ᾿ρϑὶ ρυφϑι ἀθη- 

ἴδ]. 

ὅ. Τοἤοῖθε πλθ ἀ165., δὶ ΠΑΡΡΑΡΘ ᾿ΘΡΘΆΠῚ {Π|ΠῚ 

5 π61ὰ ΟΡ απ Ζ1] ον Ήθ 6 10. ΟΠ ΡΒ Ορογὰ ἀδπῖ, 

{ππὶ νἱπι ΡΓΘΟΘΡΙΪ, ν] 6 ]1οθὲ ππὰπι σοπηνυθηϊαῖ 
ΟΠ ΠἾθθι5.. ΑἸτθπ 6. ΕΡΙΙρΡ5ὶ ἢ 5ΟΌΥ 5. δϑῖο., αἴΘΡΘ 
ΘΟΠΒ1ΠΠ15.7). ΡΡΘΘΒΘΠΓΠΠΠῚ Οἰδῖοβ., {ὈΕΡῚ Θ᾿ ΓΟΥ 50... 

Οιιοά 7 πὶ Ρ ΈΘ56Π5 δϑῖ , ῬΓῶ 5Θσ 6 Π6 ἈΠ 6. 

ΠΟΘ. ΘΟΡῚΙΠῚ , {π|8. ΠῸΠ 5πηξ, προ [ογῖθ ἔππιγὰ 

50η1, “ιιαϑὶ 18 πὶ 1π| ΤΏ Δ ΠΙ115 δ᾽ πὲ, ΕἸ ῬΓΟΠΉΪ 6 
Ῥοββθϑϑίοπθη). ΝΌΠ ΠΟ ΠΟ ΤΠ} 115 Πατρὰ ΠΠἸ5 15 

οϑὲ Δ ΟἸΘβοε ΠΕ 15. τι} Ὁ} ΠΊΘ ΠΕ15 ᾿δυ ἴαῖθιη μα ΘΓ 6 
56. απ ρα θη: βρϑναΐὰ ἢ ΝᾺΠῚ 5ὶ Ζιιαπ 10 οἴϊιιπι Πὰ- 

οἵ {πϑυῖητ, πὶ αι ΘΙ Θ ΠῚ ΠΟΘΙ ΠΔΠῚ , ἸΠ]ΆΘῚΠ65 
ἀιιαβία μη ΤΟΙ ΠῚ ΠῸΠῚ 511}0515 16 ΠἘ1π|1} 51] Πρ 5] δηϊ-- 

1η0 {ΠἸπϑτιηῖ, δὲ ΡΓ5 ΠΙΘΠ 5 1Π518 Ὁ] 1 τ6 [Ἐσ π αν 

πη οπηηΐα, ΡΟ]]Π]ΟΘ ἢ 5. 510] ΒΡ! που θιὴ νἶτο., πὸι- 
Ῥ ϊὰ5. 1ΠΠπΙ5ΈΓΘ5.. ΠΙΙΠΙΘΙ ΌΒΔΠΙ ἃ0 [ατιδίαμη ΒΟ ΟΪΘ 

Ἰοησεοναμ βοπθοια θη, ἀδἰθυιθ ποθ. ἃ Ομ πίθιι5 

Ἰιοπον 5. Ποῖ π 8. οὐπὶ ΠΏ] ἴπ ΓΘ Ροβϑίηὶ 5065 
5:15. βἰβίθυθ, ἃ δὰ “τα ἱπίθυ ΠΟ Ϊ 65. Πηαχ πιὰ 
5 Π|. ΠΙΠΊΪΟ ΔΠΪΠῚΪ [ὨΠΊΟΓΘ. ΧΑρ τ. ΠΟΠΊΟ5 

ῬΌΠΟΙΙ 5. σοι ΡαγαΠΐ δὲ ἈΠΊΡ]ὰ5., 485 Ργθεϊοβα ἃς 
ΟΠ ΠΙσΘ πὰ 5.06] ]6 0 116 γϑρ]θπὶ : τὰ πίτιμι Δα] πιπὶ 
τον 1π Οἰγουῖτι., Φαα Πειιπὶ νὰ πὰ ΘΟΥΙ ΠῚ οορίτα- 

το π6 ἃ [ΟἴῸ ἔδυ ΓΑ Ί1ΠῚ ΟΥ)6 ΓΘ ΘΟ ββιι πὴ Θϑῖ. ΒΈΓΘῈ5 

ῬΓΟν  πΙ θη θ5. {Π1πῸ στθά τι5 ἴῃ ναηἰ α 15. ΠΟΥΓΟΙ5 

᾿ποϊπάπης. ΠΙ5 αἀάππιὶ ρϑοονα,, ᾿πηπ πα τη 56} - 

ὙΟΙΠῚ [11 Π}Δ ΠῚ 5 1 ΘΙ ΕΓΔ 15. ΟἾν 1165... ΡΥ Ὶ ΠΟΙ ρατι5 

ΘΘΠ ΕΠ 5, ἱΠΊρΘυῖα παν ϊὰ.,. θ6}} ἃ. ἐρορ θα, ἀἄ6- 

ὨΐΪΖιι6. το παι} ἰρϑῖιπλ. Προ οἸηηΐα τὶ ᾿πα πὶ ιι5 

ἀ Τῃ Ἀθρᾳ. Ῥυΐηο βουρίιπι ἱπνθηΐπηι5 ψυχῆς ὄμμα, 

κοῦ ἴΐὰ ἴάπηθπ, αὐ νὸχ βλέμμα ἴῃ ογὰ ΠΡεὶ δά άϊία 511. 
Δοχ ε τορβίοπο νοοὶς καίρια νὸχ ψυχιχὰ ἴῃ (]Ρ. ρυῖ- 
"0 Ἰοβίταν, {γι δυΐοπὶ νὸχ ψυχιχὰ τνατία Ιεοίϊο 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΠΟΘΟΗΙΕΡ. 

Β τεύου τὴν χαλὴν στραῖε εἰαν χατὰ τῶν πνευμάτων 

τῆς πονηρίας, χατὰ τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς, ἀνά- 

λαύόε πᾶσαν τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ μὴ ἐμπλέκου 

ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι 

ἀρέσης. Ὃ ἀθλητὴς, πρόσεχε σεαυτῷ, μή πού τινα 

παραδῆς τῶν ἀθλητιχῶν νόμων. Οὐδεὶς γὰρ στεφα- 

νοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση. Μιμοῦ τὸν Παῦλον, 

χαὶ τρέχοντα, καὶ παλαίοντα, χαὶ πυχτεύοντα- καὶ 

αὐτὸς ὡς ἀγαθὸς πύχτης, ἀμετεώριστον ἔχε τὸ τῆς 

“ψυχῆς βλέμμα. Σκέπε τὰ καίρια τῇ προδολῇ τῶν 

χειρῶν" τὸν ἀντίπαλον ἔστω. 

Ἔν τοῖς δρόμοις το 

ἀτενὲς τὸ ὄμμα πρὸς τ 
τ 

ἴς ἔμπροσθεν ἐπεχτείνου. Οὕτω 

. Ἐν τῇ π' ἄχη τοῖς ἀοράτοις 
“Ἶ. 

εἰ 

ποΐγε. ἵ ταλὰρ τρέχε, ἵνα χαταλάδης 
- , -- ᾿ 

ὦ ἀνταγωνίζου. Τοιοῦτόν σε εἶναι διὰ βίου δ᾽ λόγος 
; δι ἊΣ 

βούλεται, μὴ ἀναπεπτωχότα, μηδὲ χαθεύδοντα, 
Ξ ᾿ Ξ ; ἐ 

ἀλλὰ “ νηφόντως χαὶ ἐγρηγορότως ἑαυτοῦ προε- 

τῶτα. 

" ς , » , τού κε τα 
λείψει με ἣ ἣ Ἰερα οιὐηγουμενον τὰ τε ἐπιτη - 

δεύματα τῶν συνερ ονξου εἰς τὸ εὐαγγέλιον, τοῦ 

Χριστοῦ, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ προστάγματος, ὅπως 
ἔχει 
ἜἾΕΣ 

νηφάλιος ἔσο: βουλευτιχός 

ὃ εὐαρμόστως πρὸς ἅπαντας. Πρόσεχε σεαυτῷ" 
ς ΤΟΝ 

τῶν παρόντων φύλαξ 

προνοητρεῦο τοῦ Ἀλονξοὶ Μὴ τὸ μὲν ἤδη παρὸν 

μυήτε 
Α ΔΝ - 

ἐν χερσὶν ὄντων, τὴν ἀπόλαυσιν 
Ο7 ιὰ ῥᾳθυμίας τ προΐεσο᾽ τῶν δὲ μήτε ὄντων, 

ἐσομένων τυχὸν, ὡς [ν 

Ξῇ ποτίθεσο. Ἢ οὐχὶ 
ΤΣ τος ρα ΑΝΟς 5 ΕΓΨΕΣ 

φύσει ὑπάρχει τὸ ἀῤῥώστημα 
΄ , ν ψ ϑΝ , 

τοῦτο τοῖς νέοις, χουφότητι ἼΟΡῊΡ ἔχειν ἤδη νοαῖ- 

ζειν τὰ ἐλπισθέντα: “Ὅταν γάρ π' ποτε ἢ αἷας λά- 

ζὴ ἡσυχίας δ χτερνηο ἀναπλάττουσιν ἕαυ- 
᾿ 

τοῖς φαντασίας ἀνυποστάτους, τῇ εὐχολία τῆς δια- 

ας ἐπὶ πάντα ΦΈρΟΒΕΥΟΙ: ὁποτιθέμενοι περιφα- 

νείας βίου »γάμουςλαμπ ροὺς, εὐπαιδίαν, γῆρας βαθὺ, 

τὰς παρὰ πάντων τιμάς. Εἴτα μηδαμοῦ στῆναι τῶν 

ἐλπίδων δυνάμενοι, πρὸς τὰ μέγιστα τῶν ἐν ἄνθ ώ- ἤγεῖλτ 

ποις ὑπερφυσῶνται. Οἴχους κτῶνται χαλοὺς καὶ με- 

γάλους" πληρώσαντες τούτους παντοδαπῶν χειμη- 
τι Ξ ἕ ξ , 

λίων, γὴν περιδάλλονται, ὅσην ἂν αὐτοῖς ἣ ματαιό- 
δε προσ ς ΠΥΡῸΝ 

τῆς τῶν λογισμῶν τῆς ὅλης χτίσεως ἀποτέμηται. 
: δ: Ξ τ᾿ τς ; 

Πάλιν τὰς ἐντεῦθεν εὐπορίας ταῖς τῆς ματαιότητος 
᾽ , 

ἀποθήχαις ἐναποχλείουσι. Προστιθέασι τούτοις βο- 
᾿ΞΡ ΕΣ ΕΣ Ξ - 

σχήματα, οἰκετῶν πλῆθος ἀριθμὸν ὑπερόαῖνον, ἀρ- 
Ξδτς , 

χὰς πολιτιχὰς, ἡγεμονίας ἐθνῶν, στρατηγίας, πο- 

λέμους, τρόπαια, βασιλείαν αὐτήν. Πάντα ταῦτα 
- Ἀ ΄ - ᾿Ν , 3 - 3 , 

τοῖς διπχένοις τῆς διανοίας ἀναπλασμοῖς ἐπελθόντες, 
« Ἂν. - “ 5» ; ᾿ν Ν - - 32 

ὑπὸ τῆς ἄγαν ἀνοίας ἀπολαύειν δοχοῦσι τῶν ἐλπι- 
[2 σθέντων ὡς ἤδη παρόντων, καὶ ἐν ποσὶ χειμένων αὖ- 

511, ἂπὶ ἀθο]αγαιῖῖο νοοὶβ χαίρια, ὙἱΔουῖπὶ ἅ}1|. 

ε Ἀοσῖ ἄσο Οοάϊοος ἀλλὰ νήφοντα... σεαυτοῦ. 
Τπὰ5 Οοάοχ ΟΟἹΡ. εὐαρμιόστως ἔχῃ «ἘΔΤΕ εἰ 411 

ἄπο 55. ἔχε: 



ἨΟΜΙΠΙΓΑΘ ΙΝ ΠῚ 09, 

. “νΕν ,“5"»ς" ἌΚΟΣ Ἂμ αλο ᾿ , 
ποῖς. Ἴδιον ἀῤῥώστημα τοῦτο ἀργῆς χαὶ ῥαθύμου ἐ 

ΕΣ ; , ἐὰᾷ ὩΣ, 
Ψυχῆς, ἐνύπνια βλέπειν ἐγρηγορότος τοῦ σώματος. Ἃ 

Ταύτην τοίνυν τὴν γαυνότητα τῆς διανοίας, 

χαὶ τὴν φλεγμονὴν τῶν λογισμῶν χαταπιέζων ὃ 

λόγος, χαὶ οἷον χαλινῷ τινι ἀναχρούων τῆς διανοίας 

τὸ ἄστατον, παραγγέλλει τὸ μέγα τοῦτο χαὶ σοφὸν 
-» κ 

παράγγελμα, Σεαυτῷ, φησὶ, πρόσεχε" μὴ ὕποτι- 

παρόντα πρὸς τὸ 
Ἐρ πα τον τ 

χἀχεῖνο τὸ πάθος 

θέμενος τὰ ἀνύπαρχτα, ἀλλὰ τὰ 
συμφέρον διατιθέμενος. Οἰμαι δὲ 
ἐξαιροῦντα τῆς συνηθείας, ταύτη χρήσασθαι τῇ πα- 

: 3 ᾿ Ἐαοδε τ μερνς τιον 
ραινέσει τὸν νομοθέτην. ᾿Επειδὴ ῥάδιον ἑχάστῳ 

ὁ υῶν πολυπραγμονεῖν τὰ ἀλλότρια, ἢ τὰ οἰχεῖα ἑαυ- Ἰ ρᾶγε ᾽ 
Ὁ -Ὁ- “ - 

τοῦ διασχέπτεσθαι" ἵνα μὴ τοῦτο πάσχωμεν, παῦ- 

σαι, φησὶ, τὰ τοῦ δεῖνος χαχὰ περιεργαζόμενος" μὴ 
Ἔ Ὁ : Ξ 

δίδου σχολὴν τοῖς λογισμοῖς τὸ ἀλλότριον ἐξετά 
Ξ Ἢ Γ ἀῤῥώστημα" ἀλλὰ σαυτῷ πρόσεχε. τουτέστιν 

τὴν οἰχείαν ἔρευναν στρέφε σου τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς. 

Πολλοὶ γὰρ, χατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸ μὲν 

χάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ χατανοοῦσι, 

Ι 

ειν 

2 

τὴν δὲ ἐν τῷ οἰχείῳ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐχ ἐμόλέπου- 

σι. Μὴ παύσῃ τοίνυν διερευνώμενος σεαυτὸν, εἴ σοι 
χατ᾽ ἐντολὴν ὃ βίος πρόεισιν" ἀλλὰ μὴ τὰ ἔξω πε- 

ρισχόπει, εἴ πού τινος μῶμον ἐξευρεῖν ἅ δυνηθείης, 
ἸΌΩΣ ΕΎσες ἀγα ἐηβας ἀπ ος 

χατὰ τὸν Φαρισαῖον τὸν βαρὺν ἐκεῖνον χαὶ ἀλαζόνα, 

ὃς εἱστήχει ἑαυτὸν διχαιῶν, χαὶ τὸν τελώνην χατευ- 
τελίζων- ἀλλὰ σεαυτὸν ἀναχρίνων μὴ " διαλίπης " 

μή τι κατὰ τὰς ἐνθυμήσεις ἥμαρτες, μή τι ἣ γλῶσ- 

σα παρώλισθε τῆς διανοίας προεχδραμοῦσα, μὴ ἐν 
Ξβφον Σ τ -: 

τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν πέπραχταί τι τῶν ἀδουλή-- 
μ᾿ “ ΕΣ “- ᾿ . ἋλΝ Ὁ Τ 5 

των. Κἂν εὕρῃς ἐν τῷ βίῳ σεαυτοῦ πολλὰ τὰ ἄυαρ- 
’΄ ξ ,ὔ Α ,ὔ Ψ Ἄ Ὰ , ν 

τήματα (εὑρήσεις δὲ πάντως ἄνθρωπος ὧν), λέγε τὰ 

τοῦ τελώνου " Ὃ Θεὸς, ἱλασθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ. ᾿'Γοῦτό σοι τὸ ῥῆμα, καὶ λαμ.- 
πρὼς εὐημεροῦντί ποτε, καὶ παντὸς τοῦ βίου χατὰ 

ῥοῦν φερομένου, χρησίμως παραστήσεται, ὥσπερ 

τις ἀγαθὸς σύμόουλος ὑπόμνησιν φέρων τῶν ἄνθρω- 
ν ͵ 

πίνων. Καὶ μέντοι καὶ ὑπὸ “ περιστάσεων πιεζομέ-- 

νῳ, ἐν χαιρῷ ἂν γένοιτο τῇ χαρδία χατεπαδόμενον, 
ἕ 

ὡς μήτε τύφῳ πρὸς ἀλαζονείαν ὑπέρογκον ἐπαρ- 
- ; Γ τι τ 

θῆναι, μήτε ἀπογνώσει πρὸς ἀγενὴ δυσθυμίαν χα- 
- ’ -Ὸ- , , 

ταπεσεῖν. Πλούτῳ χομᾶς; χαὶ ἐπὶ προγόνοις μέγα 
Ἂ ἄρά ξεν ἀδὲ παρ πάθια ξ 

φρονεῖς; χαὶ ἐπαγάλλῃ πατρίδι χαὶ χάλλει σώματος, 

χαὶ ταῖς παρὰ πάντων τιμαῖς ; Πρόσεχε σεαυτῷ, 
εἴ ν ὦ τ (ἃ -- - , 
ὅτι θνητὸς εἰ, Ὅτι γῇ εἰ, χαὶ εἰς γῆν ἀπελεύση. 

Ν - - 
Περίόδλεψαι τοὺς πρὸ σοῦ ἐν ταῖς ὁμοίαις περιφα- 
μὴν ΒΕ Ἵ ΤΠ. τ ΑΒΉ - ἣν ᾿Ὶ .» ,ὔ 

νείαις ἐξετασθέντας. Ποῦ οἵ τὰς πολιτιχὰς δυναστείας 

περιδεδλημένοι; ποῦ οἱ δυσμαχώτατοι δήτορες: ποῦ 

ἃ ἘΜΊΕ δυνηθῇς. Απιϊᾳαϊ 5ὸχ ΠΡυὶ δυνηθείης. Μοχ 

ἄϊτιο (ΟἸΒΟΡ πὶ τελώνην ἐξευτελίζων. 

Ὁ» Άερ. Ρυίπιιιβ μὴ διαλείπης. Ἠαια Ἰοηρο ἔτος Μ 5. 
γλῶσσα παρωλίσθησε, ἘΔΙ εἰ ἄϊιο Ν55. παρώλισθε, 

"0 
ΠῚ ΠῚΪ ΘΟΠΊΠΊΘΠ [15 ΓΘΟΘΠΒΙΙΘΙΘ , 5110] ᾿ δ Πἰτηΐὰ 5ἰο- 

Ἰτάϊέατθ νἸ ΘΠ τι} Θρ ΟΡ 5 ν 6] 7} Ῥ ΡΒ ΠΕ] ι15 
δὲ 510] ἅἃπίθ ρϑάθθ βοβὶ 5. (τπ]. Ῥγορυνία Πδθς οϑι 

ΟΙἴΟ5᾽ ἃ6 50ΟΟ 5. ἈΠΙΠῚΪ δοσν 10, ἴῃ νἸ5 1} οοΥ- 

ῬΟΓΡΘ ᾿Π5ΟΠΊΠΪὰ ΘΘΡΠΘΙ6. δηο ἰδ πιθηε5 ἰαχὶ- 
ἴδῖθη} ,. Θὲ σΟΘΙ ΔΓ ΟΠαΙ ΠῚ ἔπ ΠΟ Ὁ ΠῚ ΘΟΠΊΡἸΠΊΘΠ8 
ΒΟΡΕαγα,, δὲ ν ] 0} ἔθ ΠῸ αιοάαιη πηθ 15 ἱποοη-- 
5. ΠΕΪΔ ΠῚ ΔΥΌΘΠΒ 5 ΤΠ ΔΘ ΠΙΙΠῚ 00 ἃς 58 0 ̓ 6 Π5 ργθθοο- 
Ρίπμπι δηπιιπίϊαι. Ζιδιρεὶ. ἱπάπι, αἰζοπεῖο, πιὸ- 

4υα τι ΠῚ ῬΡΌΠΙ ΓΘ 5. Π|}} 4180 ΠῚ Θχἰ βίη, 5ο 
Ῥ δοβθητῖα δε α{ΠΠ| {16} τὰ πὶ ΕἸ] σθης. ἘΝ βι πο 
αι [6 1} ἰ460. τιβιι πὴ [τιῖ556. Πα ἀπ ΟΠ] ΠΟ Π6 16. ]51α- 
[ΟΥ̓Θ ΠῚ 5 τι 1{Ππ|4| Θὰ ΠῚ νἹΓπὶ 10 ΠΟΠΊΪ Πτ σ0Π-- 

δ θ τι πὸ αἰημα πένθει, Οὐα. τΠ] ΘΙ {116 ΠΟΒΕΓ ΤΏΙ 
ΓἈΟΙΠΠπ|5. δδὲ ]Π16 πὰ ΟἸΡ]Ο56. ἱππέα σαν, Π1ΠΔ 1 διὰ 
᾿ρϑῖτβ ἃς ῬΡΙΌΡΥΪα ΘΧ ΡΟ Πα θνῸ : τ Π6 ΠΟ)»ῖ5 14 δς- 
οἷάαξ : Τοβίηθ, ἱπΉ 01, ΔΙ ΓΘΥ 115. Οπ} 5 01 η} πγαϊα 
ΘΧΡΙΟΓὰΡΘ : σαν 6 σΟρ ΙΓ ΟΠῚΠ 115 Οἵ πὴ ἀθουὶς ]16- 
ΠιΙΠῚ ΠΟ Ριι 1Π] 1 6 ΠΑ : 56 ΕΠ} 051 αἰίοπο: 
πος οϑί, δά ἰδίρϑιιπι ρϑυβου Τὰ Π τ σΟηγ οι ίθ 
Θοτ]05 Δ ΠΙΜ}1 τ]. Θι1ΠῈ ΘΠ]Π] ΠΘῸ ΡδπΟΙ, 4] }πιχία 
Τομηϊηὶ νϑῦρα., [δϑεπιοαμη 4] 46 Π} ἀπ τη ἀν θγειηΐ 
ἴηι Θοιο ἔγαιν 5, ἐγ 6 Π} ὙΘΙῸ π᾿ 5110 ᾿ρΒΟΓῚΙΠῚ 

ὁοιϊο ποη νἱἄθηϊ. αν ᾿ρῖ ταν σΌ5565 ρουβουίανὶ 
ΤΟΙ 511}, ἃΠ ῬΓΘΟΘΡΙΟ σΟΠΘ. τ ΘΠ ἴοῚ σΟην ηΐθη- 
ΤΟ  {π|6 νἱτὰ ἘΠῚ ρυοοθάαι : Θὰ διιθ πη α1126 Θχενπ- 
560115 51Π| 6. ΟἸΡΟΙΠΏΒΡΙΟΘ., ΠιΙΠΊ ΟΊ] Οἵ} 15 Ρ᾽ 

γΘΡΡΘΠ ΘΠ ἄθ πα Ἰθοιι ΡΟ 5515 ΠΥ ΘΠ 6, ΘΡΑΥΘΙΙ 

1] πὶ ἀΡΡοσα θη τ6. ΡΠ ΔΥΙβθ ἢ. ἸηηἸἔατι15., πὶ 

58 Π5 56 1ρ56 {π|5{ΠΠῸὰ]} νὰ, ἂς ΡῈ] σα πιιμη Πα θοαὶ 
ἀεδβρί σαι. ΤῸ γΘ1Ὸ Π6 ΤΠ ΘΠ [5 ΓΟ ρϑιι Ρ61"- 
σΟηἕανῚ , πα Π {14 46] 1116} 15. ΘΟσΊ ΓΔ ΟΠ, Πι]1η-- 
4υ1 Ππσιια ἸἰανῚΣ ΘΠ ΘΩῚ ῬΓΘΒΟΙΠ ΘΠ... ΠΙΠΠῚ- 

ΑὙΤΕΝΒΕ ΤΙΒΙΙΡΘΙ. 

4 1π πηαΠαπιιΠ} ΟΡ] τι5. ΓΔ τιπὶ 51} αυ  {ιιὰ Πὶ 
τϑιηθραντιη}. Οτοε 5ἱ ἴπ να ἴππὰ [6 τηχα 46]1-- 

{{||556 ἸΠγ ΘΠ 5 (Ῥ ΟΥ̓ 5115 δια 6} ᾿Πν Θηΐθ5., ΠΟΠΊΟ 

Ἰχαεε)ι.7.3. 

Ζιις.ιβ. αι. 

ΘΙΙΠῚ 515). γ 6] ἃ ργοον Ῥι]Ἰ αὶ : Ζ2διις ργορίάϊιις Γι ι8.13. 
δ5ίο πεῖ ροοοαίοτγὶ. “11 πεῖ Ἰαῖταν ἐἰδιϊρ5]. Ἠος 
ψϑυθατα ΕἸ οἱ 5ρ!] πο δο [6] 1οἱ ΓΘΡΊΙΠῚ διιοσθϑϑιι 

αἰθητ., δὲ ν᾽ πὶ ΟΙΏ ΠΘ ΠῚ 5θοι πο Πιιτηΐπο ἰγαήτι- 

ΘΘΠΕΪ ἀ551 4601} ἀ1]]|116}", 516. τι Ζιιαϑὶ ΒΟΉ τ5. 415-- 

Ῥἰαπη ΘΟΠΒΙ ΠΥ Ιτ15. ΓΘ ΠῚ ΙΔ ΠΑΡΙΙΠῚ 5ιισσοναΐ 

τηθπ]ονΐαη. ἘΠ 4ἀπηατιᾶπῃ [ἢ] 15 δ νου βὶβ οα-- 
510 1155 ΟΡΡοΡιπ6 Ροΐθϑί σου ἴτιὸ δοοϊηΐ, τι πὸ- 

416 ἴαβειι τππηϊτι5. Θν ΘΠ ν 15 δι] ἸΔοία ἢ 185 ὙἹΠΠτι1 : 
ΠΟΩτι6 ἀοβρθυαιϊοπο αὐ ἀθϑθπθυθη πηο 5 ΕΠ{᾿ᾶ πὶ 46- 

Ἰαθανὶϑ. ἘΠΟυυΙ5. Ὁ αἰ ν 1185 ἢ 7αοἴα5. [6 Ὁ ΠΙΔ]ΟΥΊΙΠῚ 

“Τὴ (0]» ἰονγίϊο: ῥγὸ περιστάσεων Ἰορίει περιστα- 
σεως. ΑἸΙφααηΐο ρῬοϑὲ δαὶ τύφῳ τι. 564] νοσυ]αμι τι 

Ἔχρυηχίπηιθ, 6 γοϊονινη ΠΡΡΌΤιπα ἱπηϊχὶ, 



Οενη.3. 19. 

Ῥιον.13.8. 

90 

πο ἸΠταΐθηι 9 ἀὸ ραιῖα ἀὸ ριον πνάϊπο ΘΟ ρου ]5, 

ἄδάιιο ἀοἸαιῖβ. ἃ} ΟΠ ΠΠΡιι5. ΠΟΠΟΥΊ]ι5 Θ]ον αν 59 

Αττοπθ ΕΠ ρδὶ., {04 την τᾺ}15. 65. Οἰιοά όρνα 

ὃς, οἱ ἐπὶ τογγάπι τ ρον ογὶ 5. ΟἸνουιμΊ5 0166 605, «ι 

δηῖο [6 ἀδρθυιηξ ἴπ 5: Π|0ῖῖ5. ΒΡ ΘΠ Ιου Ριι5. {01 

510 4] τ 5 Δ Γπι5 ΟἸ 1165 Θ 6550} αι] γΠΘ ΤΟ 65 

111 Ἰποχ ρα  Π Δ θ1}657 πὶ {τ σοπδετπϑνιιη ον θη- 

{5 ΡῈ] 1ΟΟ 5.» ἈΠῸ] 1ΠΠπ|5 1165 ΘΟ ΠΟΡ Δ] ΤΟ 65. Θχοῦ- 

οἰταιιηι ἀτιοθ5., δα μα ρα». ΓΥΡ ΠΗ ’ ΑΠΠΟΠ ΟΠ ΠΪἃ 

ΡυΪνβ ἢ ἀπποπ οἴμηϊα. [ΑἸ] ἢ ΑΠΠΟῚ νἱϊ 1ρ50-- 

γαιμὶ τπδιου α Θοπβουναίτ" ἴπΠς Ῥᾶιιοὶ5 ΟΒ51|0115 9 

(Ομϑρίοῖτο ΒΘρΌ]οΡἃ., Πτιπὴ ῬΟϑ515. 50. ΠῚ 40 Π6ΓῸ» 

οἵ βαπρογοηι ἃ ἀν !τ6 ἀἸβοθυπο γα. Τ)͵506}Π0, 51 410 

τ]0 ὁ. ροίθ5., νἱποίτιη ἃ ΤΌ 56, [Ὁν ἴθι ἃ ἀ6 01}, 

[οὐπιόϑιιπη ἃ ἀοίονμϊ. Πα τ16 παι". 51 ΠΊΘΠ1ΪΠ6-- 

υἷϑ, παππᾶ πὶ [6 ΘΧΤΊΟΙ]65 ς ΤΠΘΠΊΟΥ ἀυι 6] {ΠΟ .]5 

5. 

αὐ] ρϑῖιιϑ., 51 ἁιτο πη ἀθυ 5 ΠΡΙΡ5Ι. 

6. Βτιρϑιιβ ᾿σπο 115 ΠΟΙΊΟ 65 δὲ ᾿Πρ]ουἶτ5.. γατι- 
ῬῸῚ Χ ραπρουῖθιι5 οὐ απ άτ5 5 51Π6 11) 51Π6 οεἶνὶ- 

ταῖο, ἱπῇνπηιι5, φαο ἀϊαπὶ νἱοίι5 ᾿π ἴθ ιιθ., {0 η5 

ῬοΓομἴ65., ΟΠ Π65 ΓΘ ΠΙ] ἀλη5. 9} Υἱτο αι} }Π1{-- 

τθηὶ ὃ Ῥατρεν" ὁτεῖπ 5 παι, γιογὶ 5ιἐ5{{π|6ῖ ΘΟΥΠΙῖ- 

παϊϊοηοηι. Νὰ ἰΐδαιιθ ἀθϑροηθαθ. ΔΗ ΙΠΊ11}7 ΠΘ6 

ΡΙΟρίονοα «ποὰ ἈΠ] δι ρρθυ. ἘΠῚ Θονιιηὶ 185 

ΘΧΡΘΙ βοΐοπε, ΟΠΊΠΘ ΠῚ ὈΟΠᾺΠῚ 5}061}) ἉΡ]]οΙα5 : 

«αἴπ ΡοΙτι5. ΘΟ 6. ἈΠ ΠΗ). ΓΠΠΠῚ.. ἔπππὶ. ἃ] Θὰ 

Ῥὴοπὰ 4118 7α πὰ {ΠῚ τρδά τα δαπὶ ἃ 1)60., {π|1ὴ ΠῚ 

οᾶ, 4185 1050. ΡΟ] 1 θη 16, ἘΠῚ 1π Πα αν πὶ Τοροβὶία 

ϑιιπῖ. Ῥυϊπηιηι αυ θη, ΠΟ Π1Ὸ. 65, 5015 ΘΧ ΟΠΙῊΪ- 

γ»ὲι5 ἀπ πιὰ ΠΕ} 115. ἃ 60 [οὐμπηδίι5. Δπποη ᾿Ππ|ὰ 

ΤΡ], οἱ τποάο ργοθ6 }πι4 αν θυ ὶθ., ἃ δα ΠῚ Π1Δ ΠῚ Ἵπι- 

δαπα αἴθ δ ϑοουῖτ, φαοα ἃ} 1ρ515. Ποῖ ππδηϊ- 

715, 11 οπηηΐα οοπ Ἰἀ1:, [Οὐ πμΠ115. 515} ἀθῖπ 6 

οίαπι, {πο δα ἱπηαρίπθι [Δοῖιι5. (ΟΠ [ον }5. τ], 

Ῥοϑ5|5. ρθν υἱΐαπι θ6Π6 ᾿Π5 ἘΠ {π|8Π| ἃ ῬΑ ΘΠ ΟἸΙΠῚ 

ΔΉΡΟ]15 ἀἸσπἰταῖοπι ἀοσθθι6 ἢ ΑΙ] Πλ) ΠΆΟΙΙΙ5 65 

Ἰητ Προ πὶ [αου!ταιθ ρνδἀττπιη., 40 Τλθιιπὶ οο- 

ΘΠΟΒΟΙ5., ΘΧΡΙ ΟΡ ἂ5. γΘΥῚ1Π ΠΑΓΙΡΆ ΠῚ Ρ6}" ΓΑΙ οἰ Πὰ-- 
τἴοιθηι, 5 ρ θη το Γριτοῦτι ΠῚ διιᾶν ᾿5ϑί πλι1Π} ἀΘοθυ Ϊ5. 

Τουνοϑίγία οπληΐα ΔΙ ΠΊΔ]Π1ὰ οἰσιΡα ΡΟΥΙπ6 αἴ 

ἀργοδιϊα, οπλπΐα ᾿[6 πὶ ἴῃ ἃΠιι}5 ἀθροπεῖα,, ΟἹ α1|0 
Δορομὰ Πιιπὸ ῬΟΥγΟΪΔΠ 7 5Θυ ν᾿} {015 τ τι6 ἴπ}- 

ΡοΥῖο 5] ]αοθηι. ΝΌΏΠΘ ἃν 165 ᾿πν ΘΠ ἰ51]1 τι, 80 οοη- 

αἰ Ἰβιῖ τ θο5} Πποππ6 δὲ α1|85 δα νἰϊαη] ΠΘΟΘββα να 

51 δὲ 48 Δ νο]αρταῖθπι ΠΧ τι Π] 4116 ΡΟ πη Σ 

ἃ Ἄρρ. Ῥυΐπιιβ τὸ μνημόσυνον. Μοχ 6Π1| ἔγκυον ἐν 

τᾶς. Νοουῖα ἐν οἱ ἴθ Νίββ. Οοιηβροῖ. οὐ ἴπ ποβίνὶβ 

ἡδεβι. 

ἜΤ ΡΥ νοΐογοϑ ἔπχη ποβίσὶ ἔππὶ (Ομ οΠβίαπὶ σαυτοῦ. 

Διὶ ἑαυτοῦ. ϑιίαιπι Μο5. (μι ο βία πὶ προσέχῃς 

αὐτῷ. ΠΡ ἀοπι ἴῃ Ο0}]ν, τογ το ῥγὸ πάλιν Ἰοσίταν ἐάν. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΣ ΘΟΛΡΡΑΒΟΟ. 

Ε 

»Ὲ 

» 

ΔΆΘΙΙΕΡ. 

αἴ ς οἱ τὰς πανηγύρεις διατιθέντες: οἱ λαμπροὶ ἵππο- 
, Ἄ τρόφοι, οἵ στρατηγοὶ, οἱ σατράπαι, οἵ τύραννοι ; Οὐ 

ῃ , 3 “ Φ᾽ 75. 7.94.7} » , πάντα χόνις; οὗ πάντα μῦθος; Οὐχ ἐν ὀλίγοις ὀστέοις 
ν ἀπ᾿ 77 - π᾿ -- -: 

τὰ “μνημόσυνα τῆς ζωῆς αὐτῶν; ᾿Ἔγχυψον τοῖς 
[2 ͵7ὔ - τάφοις, εἰ δυνήσῃ διακρῖναι τίς ὃ οἰχέτης, καὶ τίς ὃ 

᾿ ΤΕΣ , κ᾿ ΟΝ , γυδνν 
δεσπότης, τίς ὃ πτωχὸς, καὶ τίς ὃ πλούσιος. Διάχρι- 

" ͵ » ΕῚ - 

νον, εἴ τίς σοι δύναμις, τὸν δέσμιον ἀπὸ τοῦ βασι- 
΄ ἊΝ ΕῚ τῶ 9 - - - 

λέως, τὸν ἰσχυρὸν ἀπὸ τοῦ ἀσθενοῦς, τὸν εὐπρεπῆ 
[Ὶ Ν -Ὁ ὌΝ οω “ τ 

ἀπὸ τοῦ δυσειδοῦς. Μεμνημένος οὖν τῆς φύσεως, 
᾽ 9 7] - οὐχ ἐπαρθήση ποτέ. Νεμνήση δὲ " σαυτοῦ, ἐὰν προ- 
΄ - 

ἔχης σεαυτῷ. 

Πάλιν δυσγενής τις εἰ χαὶ ἄδοξος, πτωχὸς ἐκ 

πτωχῶν, ἀνέστιος, ἄπολις, ἀσθενὴς, τῶν ἐφ᾽ ἡμέραν 

ἐνδεὴς, τρέμων τοὺς ἐν " δυναστεία, πάντας ὗπο- 

πτήσσων διὰ ταπεινότητα βίου; Πτωχὸς γὰρ, φη- 

σὶν, οὐχ. ὑφίσταται ἀπειλήν. Μὴ τοίνυν ἀπογνῷς 

σεαυτοῦ, μιηδ᾽ ὅτι οὐδὲν ζηλωτὸν ἐν τῷ παρόντι σοι 

πρόσεστι, πᾶσαν ἀγαθὴν ἀποῤῥίψης ἐλπίδα " ἀλλ᾽ 
ἀνάγαγε σεαυτοῦ τὴν ψυχὴν πρός τε τὰ ἤδη ὕπηρ- 

μένα σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀγαθὰ, χαὶ πρὸς τὰ δι’ 
ἐπαγγελίας " ὕστερον ἀποχείμενα. Πρῶτον μὲν οὖν, 

ἄνθρωπος εἶ, μόνον τῶν ζῴων θεόπλαστον. Ἄρ᾽ οὐχ 

ἐξαρχεῖ τοῦτο, σωφρόνως λογιζομένῳ, πρὸς εὐθυμίαν 

τὴν ἀνωτάτω, τὸ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ 

τοῦ τὰ πάντα συστησαμένου διαπλασθῆναι; ἔπειθ᾽ 

ὅτι χαὶ κατ᾽ “ εἰκόνα γενόμενος τοῦ χτίσαντός σε, 

δύνασαι πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ὁμοτιμίαν δι᾽ ἀγα- 

θῇς πολιτείας ἀναδραμεῖν; ἩΨυχὴν ἔλαδες νοερὰν, 

δι’ ἧς Θεὸν περινοεῖς, τῶν ὄντων τὴν φύσιν λογι- 

συ χαθορᾶς, σοφίας δρέπη καρπὸν ἥδιστον. Πάν- 

τὰ μέν σοι τὰ χερσαῖα ζῶα, ἥμερά τε καὶ ἄγρια, 

πάντα δὲ τὰ ἐν ὕδασι διαιτώμενα, καὶ ὅσα τὸν ἀέ- 
ρὰ διαπέταται τοῦτον, δοῦλά ἐστι καὶ ὑποχείρια. 

Οὐ σὺ μέντοι τέχνας ἐξεῦρες, καὶ πόλεις συνεστήσω, 

χαὶ ὅσα ἀναγχαῖα, καὶ ὅσα πρὸς τρυφὴν ἐπενόησας; 

δῦ βάσιμά σοι “ τὰ πελάγη διὰ τὸν λόγον ; Οὐ γῆ 

χαὶ θάλαττα ὑπηρετεῖ τῷ βίῳ τῷ σῷ; Οὐχ ἀὴρ χαὶ 

οὐρανὸς καὶ ἀστέρων χορεῖαι σοὶ τὴν ἑαυτῶν ἐπι- 

δείκνυνται τάξιν; Τί οὖν μικροψυχεῖς, ὅτι ἵππος 

ἃ. (00]}». ΤΟΥ εἶτι5 τρέμων τὰς δυναστείας. 

"0 01}, ΓΘ Εἶτ 

(ὐοάοεχ ἐξαρκεῖ 

ὕστερον. ΑἸ Φαδπῖο ροϑὶ ἰάοπι 

τὸ. 

ὁ Βιυιβιβ ἰάοπι (οάοχ εἰκόνα γεγενημένος, 

ἃ Ἄρρ΄ ρυίπηϑ τὰ πελάγει διά. 



ΠΟΜΙΠΤΑ ΤΙΝ ΠῚ 0}, 

σοι “ οὐχ ἔστιν ἀργυροχάλινος ; Ἀλλ᾽ ἥλιον ἔχεις 
ὀξυτάτῳ δρό διὰ πάσης ἣμέ δαδουγ οὔντά ὀξυτάτῳ δρόμῳ διὰ πάσης ἡμέρας δαδουχ, 

ὌΝ 3 Ν᾽ 5 ΄ δ -Ὁ- 

σοι τὴν λαμπάδα. Θὺχ ἔχεις ἀργύρου χαὶ χρυσοῦ 

λαμπηδόνας, ἀλλὰ σελήνην ἔχεις μυρίῳ ἴ σε τῷ 
Β: 

παρ᾽ αὐτῆς φωτὶ περιλάμπουσαν. Οὐκ ἐπιδέδηκας 
ς , ΄ 5. Δ ΄᾿Ν ν. ἂν οότα ἁρμάτων χρυσοχολλήτων, ἀλλὰ πόδας ἔχεις οἰκεῖον 

ὄχημα καὶ συμφυὲς σεαυτῷ. 7Ἷ οὖν μαχαρίζεις τοὺς 
αἰ ε ᾿ ͵ ᾿ 5 , τὸ ἁδρὸν βαλάντιον χεχτημένους, χαὶ ἀλλοτρίων 

ποδῶν εἰς τὴν μετάδασιν δεομένους; Οὐ καθεύδεις 

ἐπὶ χλίνης ἐλεφαντίνης, ἀλλ᾽ ἔχεις τὴν γῆν πολλῶν 

8 ἐλεφάντων τιμιωτέραν, χαὶ γλυχεῖαν ἐπ᾽ αὐτῆς 
τὴν ἀνάπαυσιν, ταχὺν τὸν ὕπνον, χαὶ μερίμνης 
ε ΄- ᾿ ἘΣ ᾿ « ἈΝ -Ὁ-- μ - 

ἀπηλλαγμένον. Οὐ χατάχεισαι ὑπὸ χρυσοῦν ὄροφον 
9 ᾽ 9. δῦ Ν “- ΓΣ ΄ - Ἶι 

ἀλλ᾽ οὐρανὸν ἔχεις τοῖς ἀῤῥήτοις τῶν 
λεσι περιστίλθοντα. Ταῦτα μὲν δὴ τὰ ἀνθρώπινα᾽ 

τὰ δ᾽ ἔτι μείζω. Διὰ σὲ Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, Πνεύ- 
ΓΡῊΣ Ν , δ » , 

ματος ἁγίου διανομὴ, θανάτου κατάλυσις, ἀναστά- 
σεως ἐλπὶς, θεῖα προστάγματα τελειοῦντά σου τὴν 

ζωὴν, πορείο. πρὸς Θεὸν διὰ τῶν ἐντολῶν, βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν ἴ εὐτρεπὴς, στέφανοι δικαιοσύνης ἕτοι- 

- τω , 

μοι, τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς πόνους μὴ ἀποδράντι. 

ἀστέρων χάλ- 

Ε 

5» , - ω .ἊΧ ἢ ῃ 
Ἐὰν προσέχῃς σεαυτῷ, ταῦτα χαὶ ἔτι ' πλείω 

εὑρήσεις περὶ σεαυτόν " χαὶ ἀπολαύσεις μὲν τῶν πα- 
, Η ΄ὔ΄ ΝΥ Ἂ ἄς οἱ αν Π 

ρόντων, οὗ μιχροψυχήσεις δὲ πρὸς τὸ ἐνδέον. Παν- 
ταχοῦ σοι παριστάμενον τὸ παράγγελμα μεγάλην 

παρέξεται τὴν βοήθειαν. Οἷον, ᾿ ὀργή σου τῶν λο- 
γισμῶν χατεχράτησε; χαὶ ἐχφέρη ὑπὸ θυμοῦ πρός 
τε ῥήματα ἀπρεπὴ καὶ πράξεις χαλεπὰς καὶ θηριώ- 

δεις; ᾿Εὰν προσέχῃς σεαυτῷ, καταστελεῖς μὲν τὸν 

θυμὸν ὥσπερ τινὰ πῶλον ἀπειθῇ καὶ δυσήνιον, τῇ 
ΚΣ .Ὁ , « δ "» 

πληγῇ τοῦ λόγου οἷονεὶ μάστιγι καθαπτόμενος. 
΄ " , Γ᾿ “- 

Κρατήσεις δὲ χαὶ γλώσσης, τὰς δὲ " χεῖρας οὐκ 

ἐπαφήσεις τῷ παροξύναντι. Πάλιν ἐπιθυμίαι πονη- 

2Ὁ 

5. (0]}. Ῥγΐπιιβ οὐχ ἔπεται, γιοπ σε χείίι", ΑἸ1Ὶ Μ95. 

εὖ ἐπ οὐκ ἔστιν. ΠΟΙ ἄτα (ΘΙ εν εἶπὶ Ῥυίπιις οἵ ἴογ-τ 
τἴπ5 ἀργυροχάλινος ἢ χρυσοχάλινος. (1. Ξοσπάιτι5 ἴπ-- 

ὝΕΙΒΟ ΟΥἾπ6 χρυσοχάλινος ἢ ἀργυροχάλινος. 5ε ἴῃ γτο- 

Ῥοιοπο γοοῖβ χαλινὸς ἀοργο]οπο ἀβρουὶ ΔΙΙχαϊ οἱ 

ἱποοποῖπηΐ ; βιιϑρίσονγαιιθ ἴζα βουρἔιπι ἔἰιῖδδε. Ὁ ἃ}1- 

40, 4π1 ἴπ ΑἸ ἐφαΐθιι9 (Ο Ἰοῖθιιθ ἀργυροχάλινος, ἴπὶ 

ΑΠΠ15 χρυσοχάλινος Ἰερίξδεῖ. Οἴιάγο, πὸ 5ἱ πππᾶπη ἰαπίιιπι 

γοσοιη Ῥοποροῖ, [Ἀ]]Ογοῖαν. ἴρβ6, Α]Ιοθᾳαο {Ἀ]]ογοὶ, 

αΓΓΆΠΊ116 ῬΌΠΟΓΡΘ τη] 10. 
ἐΤἼπιι5 Οοοχ (ομηθοῖ, μυρίῳ σε φωτί. ΑἸτι5 ΝΙ5. 

τῷ παρ᾽ ἑαυτῆς. 

5. Ἀπεχαϊ ἄπο ΠΡεὶ οἱ οαϊεῖ πολλῶν ἐλεφαντίνων, ΑἹ 
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ΘΧοοριίαβι ἢ ἈΠ ΠΟῚ γΆΠΟΠ 6 ἄτιοθ πανία Εἰ ὶ ἔδοτα 

51 Π| Ρ ν᾽ 7 ΝΌΠΠΘ [οΥγὰ δὲ Ρ Ιαριβ Υ [85 {80 'π- 
5ουν πιηΐ 9 ΝΟΠΠΘ ΔΘ} ΘΡΟ] ΠΠ] 116 οἱ 516] ἀγιιπὶ Ἐπουὶ 

δῖπι πὶ ΠῚ Θχραπάιπι ον ϊπϑηι ἢ Οὐ] Ἰρίταν μιι- 
510 65. ΔΠΙΠΊΟ., 4πι04] Θαπιπὶ πῸπ ΒΘ ὰ5 ἀυσοτι- 
ἴδ60 ἔλθ πὸ δον παίτιπι ἢ ΑἹ Πα])65 5016 η}., σαὶ ρον- 
ΠἰΟΙβ5᾽ Π10 ΟἸα 511 06} ΓΟ πα τ ἴθι ᾿πΠ] 6 ϑυππ1π νὸ- 

1π 11 ἔα θθηι ΠῚ Ῥίον Ε. Οᾶγθ5 ἀΥσΘμΠ δὲ δυνὶ {1}-- 

80 Γ6 : 56 ᾿πππδᾶη Πᾶ 065 ᾿πσθη τὶ 5110 50] ΘΠ ΟΓ ἰὸ 
ΘΟ] πιϑ γα πίθηη. ΝῸΠ σΟΏΘΟΘΠ 415 ΟΡ 5 ἹΠπαπιναἴοϑ : 

αἴ Ρθά65. πᾶ 65 Ῥυορυῖη γϑ]ου]ηῖ., ΘῈ ΠῚ ἴπ- 
πᾶίπηι. Οὐ] ᾿στειι" Θὲ φαοα ᾿νδαῖοβ Ρυ 8 416 65 θ05, 

4] ΤΠΔΥ ΒΡ πὶ Θ᾽ ΘΠ Ροβϑιθηΐ, δἱ 116 ηῖ5 ρ6- 
ἀἰθιι5. ἱπάϊσοπὶ δα [Ἀοϊθπάτιηι ἴτον ῦ ΝΟ ἀοΓΠ}Ϊ5 

ἴῃ Ιδοῖο θθιγηθο : δά Του γᾶ π ΒΔ 065 τηλ]το ΘΡΟΣ Ὁ 

ῬΥΘΕΙΟϑ᾽ ον πὶ, ἀἴαι6 απ] θη ἴῃ δὰ ΓΘ τ 6Πι σὰ ρ65- 
515, ἃς ψϑοοὶ 50Π1ΠῸ Οἰιγ5τπι6 ΠΠΡΘΡῸ ἱπά πα! σο5. 

Νοη ἀθοι 15 51}} [Οὐ πῖσθ δο ἴθοῖο ἀιιγ60 : αἱ οσα"- 

᾿ὰπὶ ΠᾺ]565 ᾿πθπαγγα }}}} 5.6 ]]υτιπὰ ΡῈ] ον τα ἀϊπὸ 

ΕἸγοσ Πα ] σθΠ5. ΔΊατι6 Πόρο αι! ἄθπι Βιιπηᾶπα διιηῖ: 
564 τι 56 τπΠΠ τι, Πα] ἃ 5ι1πὲ δὲ ΡΥ ϑιδ  ἰοσὰ. 
Πδι5 Ῥγορίου [6 ᾿πίϑι' ΠΟ ΠΊΪΠ65 ψ υβαῖι5 Θϑ[, 5Ρ1- 

ὙἸττι5. ΘᾺ ΠΟΙ ἀἰβενυ τι 10., του εἶα ἀθβίυιοῖῖο., 5065 

ΓΘΒΕΡΓΘΟΙΙΟΠΪ5., εἰν ᾽πὰ ργεθσθρία ν]τᾶ μη ἔπιᾶ πη ρο1- 

ΠοΙθητα, ργοίθοιο δὰ Τοιιπὶ Ρ6 ιν τπὰπάαίαᾳ., ρὰ- 
ῬΑ ΠῚ ΓΘΡ ΠΤ. ΠῚ ΟὩΘΙΟΥῚΙΠῚ 5 [5 {{{120 ΘΟΤΌΠς οἷ, “τὶ 
ΙΔ ΟΡ 5. ΡΓῸ υἱρίπ!θ πο ἔπσὶῖ, ραγαΐς. 

τ. Οιιοά 51 ΕΡΙΠρ5ὶ Διο πουῖβ, πθοο αἴσιιθ ἢῖ5 

ΡῬὶτιρα δά πτις οἰγοὰ το ρϑιιπι ἀθρυθμθη 65 : δὲ ἔγιιο- 
Υἷ5 (46 πὴ ΡΥ οΘΘ ΠΕ 115, ΠΟ Ὁ} θὰ {τ|28 ἀθϑυιηΐ, 
ἔα ΓαΡῚ15 65 ΠῚ Π]Ὸ ΡῈ 510. ῬυΦοΘρίιμῃι {Ππ|η|| ΠΡ] ὁ} 

ΟΟμΪο5 51 πθίιι6 οΡβουν θῖν, παι πιθἸοον] δα-- 

Τππηθηῖο ουῖξ ΠῚ, ἘΧΘΙΠΊΡΙΙ οατιϑὰ 5). ἃ}0 ᾿γὰ ὙΊΠΟΙΓ 
ΡΠ, δὲ Ργδ5 ᾿γαοι Πα τπππὴ ἃ γουΡθὰ ᾿ἱπάδοογα, 

{π|π| Δ ΔΟΙΟΠΟ5. ᾿ΠΠΠ]ΔΠ65 ἃ0 [θυ  Πᾶ5 ΡΥ ρου 5 ἢ 

51 ΠΕΡΙ Ρ51 αἴθ π65., ᾿γᾶπὶ γϑῖΕ ΡΌ]ΠΠ τη ΨαΘ πη ἀπ 

ἸΠΊΠΠΟΥ ΣΘΓΙΓΠῚ ἃ 0 ΓΓΘΠΟΙΈΙΠῚ ΠῚ} Π]Θ ΘΠ 5 ΠΟΘΓΟΟ- 
5.» ΡΙαθα γϑοπ5 νοι ἤασγο “οαπι ᾿ρϑάμι 
ΘΟΠΊΡΘΘΟΘη5. (ΟΠΕΠ615. δὲ ΠἸΙηρτιδμπι., ποήτιθ ἴῃ 

Βερὶϊ ρυίπηιβ οἱ βεοιπ τ5. οἰιπὶ (0]}». [εχ ϊο πολλῶν 

ἐλεφάντων, πιο] 15. 

" (οὔοχ φυϊάαπι Οομηθοῖ, ἀστέρων τάξεσι, 5:ε 1 αν αι 

ογεἰϊπίδιις. Νίοχ 6411 εὐ Βορ. [ογτλιι5 περιστίλδοντά σε. 
δε ἴῃ {1} 185 4111|5 Μ85. σόοι]α σε ποῖ ἰορίίαν. Νὸς 

τα τη α]ξο ἱπίτα (0100. Ῥυίπηιιβ τελειοῦντά σοι τήν. 

Ἧ Οοά. 476 εὐπρεπής. 

ἱ Νείογεβ ἀπὸ ΠΡτῚ ἔτι πλείονα. 

4 ἘΠ εὖ Βορσ, ἰογίϊι5 ὀργή σου κατεχράτησε, ΑἸ 
{τὸ5 ΝΜΙ85. αὐ ἴῃ σοπίοχία, 

» 601}. [ογεϊ5. χεῖράς σου. 5[αιπι Μί55, ποππι]!ῖ 

παροξύνοντ'. ϑιιθίης Βδρ. Ῥγίππι καταντήσοι πέρας. 

Πεῖ». 2. 
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δα 4αὶ [6 ΕἸ ἀν Θ᾿, πη Πτ15. 1Π]10165. ῬΌΡΒΙΙ5 

τ]ὰ ἀδοιἀουα ἂς ΠΡΙ ἀϊπθ5. νο!εῖ αϑϑιῸ αιιο Δ μη 
ἈΠΙΠΙΔΠῚ [πὰ πὶ ΘΧΑρ ἀΠἴ65.. πὶ ΠΡ ΔἸ ποβ05 ἃο ἰὰ- 

βοῖνοβ ἱπηρθίιβ. ἴθ ΘΟ Π]Οἴ απ . 58 Π6 51 {Π} Πρ 5] δὲς 

το η ον ῖ5., Π]ΘΙ ΠΟ ἴβατι6 ΡΥ Θϑοπίθπι. πᾶπο νος 
Ρίατοην ἴηι ΠΠΘΠῚ ἀιΠ Δ ] ΘΠ Ὰ ΠῚ 65 [ΓΔ 1; δὲ [Ὁγ6, 

αὶ ΠῊΠ]Α ΤΟ {τι πὰιπο 6χ γο]ρίαιθ σουρονὶ πο- 

{ΓῸ ᾿ππαβο τ, Ψ ΘΓ ΠΊΘΠΙ γΘΠΘΠΑΓΙΠῚ (|| ΠῸ5 Ρ6ν- 

5. ΒΑΘ ΟΕΒΑΠΕἉΙ͂, 

Ῥϑῖαο ἴπ ΘΘΠ θη Πἃ. ῬΙΠ ΓΠΡῚΙ5 5117 σίσηαι, Παῖααο 

σαΡΠἶβ ἈΛΔΟΥ ᾿ση 5. ἐϑίθ πὶ ῬΑ 6 Π5; 511Π1π| {πσᾶ το 
ΤΠ ̓ ἀἴπ65 ον αποβοθηΐ, ἀο ΤῊ] }}}}15 ατιο ἄδηι νδη- 
4α]ΠΠτὰ5. δὲ {165 ἱπέτιβ ᾽πὶ ἀπ η10 ΟΡΟΥΊΘ 1", ΠῸΠ 
56 0115 ἃς δἱ ποιὸ οα]ιβάαμ ρυιϊοοθ αἄνοπει 5 ὰ- 
γι" ΠΟΙ Π]Πυτι πὴ ἰ ΒΟ ν ΠΟ ΠΕ 1}1} {πη} {π|5.. 7116 7|-- 

εἶδ ἰρίταν εἰδιϊροὶ, δὲ δοῖτο ΔΙ ΓΘΓἂ ΠῚ ΔΗΪη]ῶ. ΠΡ} 

ἴθι γι ΠΟ πα] ἰπ|6} Προ ηἴ6 δου! ταῖθ 6556 
Ρ δα ταπι., ΔΙ ΓΘΥΔ ΠῚ νΘΡῸ ἃ ΟΠ] ΟΠ Ἶ]Πι15 ΟΡ ΠΟΧ ΙΔ ΠῚ 
δἱ ᾿γυα ΠΟ ΠΆ θη. ΕΤ ΜΠΠΠ|5 Φα]ἀθιη ΠΑ ΓᾺ]6 Τη11ΠῚ185 

651. ἀομηϊπανὶ : Παι]τι5 σοιῸ 9, ΟΡ άϊνθ ἀο ΟΡ ΘΠ Ρ6- 
γα 6 γἁτοπ]. ΝῸ ἰσὶ ταν ἘΠ] ΙΔ ΠῚ 51Π 85 ΠΙΘΠΙΘ ΠῚ 1ἢ 

δουνιταΐθιη γϑά δοίη, ἃἰ ΓΘΟΊ ΟΠ τι ν [ΠΟΘ ΥΊ1Π} 56}- 

ναὶ ΠοΡΪ : ΠΘΉτιΟ ΕΠ 5115. ῬΘΡΠΠἃ5. Τα}. ] ΘΠ 05 
ΔΙ ΠΘοῖτι5. ἸΠδπι σου Δάν υβι15 ΓΔΓΟΠΘῊῚ , ΔΠΙΠ ΣΡ 116 

᾿πηρ πα Π} ἴπ 568 ἐγ  Πϑίουο. Πθηΐαιιο ἀπ] θὴ5 ταϊ- 
᾿ρϑῖτιϑ Θοῃ θη ρ]ατο 58 115 16 ἀθάπιοει ἴῃ Π)61 οοση]- 

Πἰοπθιη. Νά. 51 ἁἰτθπ θυ 5. {ΠὈῚ051... ΠῚ Π}] Ορὰ5 

ΘΡΙΓ ΘΧ ΠῚ ΘΥΒΟΥΕΙΠῚ 5{ὙΠΟ π ἃ ἸΡ511Π} ΟΡΠΠΠοΘὴι ἴπ- 
νΘϑΕραγΘ., 5641 ἴῃ Το ρ50., ν θ᾽} 1π ΘΟΠοΙππὸ 4π0- 
ἄδιη ὑΘΥΙ ἢ 51] ΠΑ Γ]Ο., ΤΠ ΠΔ ΠῚ ΟΠ ΠΟΥ 5. τὰ] 

ΒΔ ΡΙΘΠ ΙΔ] ἸποΟ ΡΟ ἃ 

αι ἴῃ [6 γσϑϑιεῖ, ΠῚ 6 ΠΠ|Π6 6. ΠΟΙ ΠῚ 6556. ἱποουῦρο- 
ΘΙ, ΘΠ τ|6 πα1}10 ἸΟΘῸ ΟἸΡΟΙΙΠΊΒΟΡΙ Οἱ ς Οἵα ΠῸ 
{πὰ 4 α] 6} ΠΠΘΠ5 ἃ 56 ῬΥΪΠΊΟ σΟΙΠ ΠΊΟΡΘΙΠ 1 ΙΟ6Ο, 

564] 0] 5:11} Οἵ" ΘΟΡΡΟΓΘ ΘΟΠ] ΠΟἸΟΠ6 ΠῚ ἴῃ ἰΙοοῸ 
ΡΥ πηαπθαῖ. ΤηνἸ5: 1]. Τλοιιη 6556. οὐθ δ, τπὸ 

Ἰρ5 1115. ΔΠῚ 185. ΘΟΠΒΙ ΠΘΡΆΤΟΠΘ., οἴ πὶ ΠΟ ᾿ρ5ὰ ρ05- 

511 ΘΟ. ] 15 ΟΡ ΟΡ ΟΙΪ5 σαρὶ. ΝΘ θη ΐπὶ σο]οΥἰὰ 6ϑί, 
ΠΟΩιι6 Πρ ΡῚ5. ἸΠ5 5 ὩΪι 5 ΠΟ 116 σΟΥ ΡΟ] α}1}0 ὁΠὰ- 
ΓΔΟΙΘΙΘ ΘΟ ρΙ ΠΘη5ἃ. 56 ΘΧ ΔΟΙΠΟΠΙ]) 15 5015 ἴπ- 

του Ποϑοῖταν. ΟἸα 6 ΘᾺ ΠῚ σΟΡΠΙ ΠΟΠ ΘΗ 4π|0 Θοι]ο- 
ΧαΠ ΟΡΘ. ΔΟαΙ τι", πη Π 60 ΠῚ6 (1651 15 : 56 

Δα ΠΡΟ π5. πιθηϊὶ Πάθιη., Ἰρϑιιηι ΒΡ ΙΓ ππ4}} πηοῖΐο 

ΔΡΡΙΘΠπΘπ 6. Αἀμλῖγαν 8 ΔΡ ΕΠ ΘΟ ηῚ , ιιοπηοίο Δη]-- 

ΠπΊορ [τ νἱ ΠῚ ἃ σΟΡρΡιι5. ΘΟ] ΠΠσαν 1") ἀξ πβάτθ δά 

ΘΧΙΓΟΠΙΔ5 ᾿Ρ51115 ΡΓΙΘ5. ῬΟΡν ΔΘ Π5.5 ΤΠ ΠΗ θγὰ ᾿ πίον 

σομπΘθογο. Ἐχ ΔΠΙΠἃ 

ὁ ἘΔ ἀθάνατον. Ν᾽ οἴογο5 φιαΐαον ΠΡτὶ ἀθάνατα. 

ἃ Τὴ {τ τ5 Μί55. 

παθημάτων. 

ὁ Οἴηπος ΠΠΡΥῚ ψοΐογος ἔππὶ ποσὶ τὶ ἔπτη (οιθοῇ- 

5απὶ μιχρῷ τινι διαχύσμῳ, ἘΔΊΕ μιχρῷ τινι χύσμω, 

ταπιψιαση πὶ ράννο ψιοάαηι πειπῖο. Μοχ ἅϊπο Μ5. 

Ῥῆὸ παθῶν 5οιὶρίιππι ἱπυ ΘὨ [0 

ΟΛΑΡΡΑΡΟΟ, ΛΕΆΟΘΗΙΕΡ. 

ραὶ ἐξοιστρῶσαί σου τὴν ψυχὴν, εἰς ὁρμὰς ἀἄχρατε ἴς 

χαὶ ἀχολάστους ἐμθάλλουσιν. 

σεαυτῷ, καὶ μνησθῇς ὅτι τοῦτο μέν σοι τὸ παρὸν 

Ἔλν οὖν προσέχῃς 

“Ὁ 5 τ , , ΚΦ ὩΣ 5 - 
ἡδὺ εἰς πικρὸν χαταντήσει πέρας, χαὶ ὃ νῦν ἐχ τῆς 
τῶνδε Ἐφ δα ατε τνν πε τιτν ΤῊΣ ῃ : 
ἡδονῆς ἐγγινόμενος τῷ σώματι ἡμῶν γαργαλισμὸς, 
Σ ν " ᾿ τ 
οὗτος γεννήσει τὸν ἰοδόλον σχώληχα “ ἀθάνατα χο- 

; ᾿ς μὰ μι 
λάζοντα ἡμᾶς ἐν τῇ γεέννη, χαὶ ἢ πύρωσις τῆς σαρ- 

ἢ ἊΞ , : 
χὸς μήτηρ γενήσεται τοῦ αἰωνίου πυρός ᾿ εὐθὺς 

διε ς Ν 5: εἰ σας τὴν ᾿ , 
οὐίσονται φυγαρευθεισαι αἵ Ἴροναι; χαὶ θαυμαστή 

τις ἔνδον γαλήνη περὶ τὴν ψυχὴν χαὶ Ἰρυχία γενή- 

σεται, οἷον θεραπαινίξων ἀκολάστων θορύδου χατα- 
᾽ 

σιγασθέντος δεσποίνης τινὸς σώφρονος παρουσίᾳ. 

Πρόσεχε τοίνυν σεαυτῷ, καὶ γνῶθι ὅτι τὸ μὲν λογι- 

χόν ἐστι καὶ νοερὸν τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ, παθητιχόν τε 

χαὶ ἄλογον. Καὶ τῷ υὲν φύσει τὸ χρατεῖν ὑπάρχει, 

τοῖς δὲ, τὸ ὑπαχούειν τῷ λόγῳ καὶ χαταπείθεσθαι. 

Μή ποτε οὖν ἐάσης ἐξανδραποϑισθέντα τὸν νοῦν δοῦ- ἡ Η 

λον γενέσθαι τῶν ἃ παθῶν - μηδ᾽ αὖ πάλιν ἐπιτρέψης 

ποῖς πάθεσι χκατεξαναστῆναι τοῦ λόγου, καὶ εἰς ἑαυ- 
- - σ͵ 

τὰ τὸ χράτος τῆς ψυχῆς περιστῆσαι. λοι δέ σοι 
ἣ ἀχριδὴς σεαυτοῦ κατανόησις αὐτάρχη παρέξει χες 

ραγωγίαν καὶ πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ. ᾿ΚΕὰν γὰρ 

προσέχης σεαυτῷ, οὐδὲν δεήσῃ ἐχ τῆς τῶν ὅλων χα- 

τασχευῆς τὸν δημιουργὸν ἔξιχνε ξεύειν, ἀλλ᾽ ἐν σεαυ- 

τῷ, οἱονεὶ μιχρῷ τινι “ διαχόσμῳ, τὴν μεγάλην χα- 
τὸ : 

τόψει τοῦ χτίσαντός σε σοφίαν. ᾿Ασώματον νόει τὸν 
ΠΟΤΕ ΣΕκῳ τ 2 

Ρ Θεὸν ἐκ τῆς ἐνυπαρχούσης σοι ψυχῆς ἀσωμάτου, 

μὴ πε φόμενον τόπῳ᾽ ἐπειδὴ οὐδὲ ὃ σὸς νοῦ μὴ περιγραφόμενον τόπῳ᾽ ἐπειδὴ οὐδὲ ς νοῦς 
Γ ᾿ ψ ΣΝ ἘΣ , ᾿ 6) Ἰλλὰ 

προηγουμένην ἔχει τὴν ἐν τόπῳ διατριδὴν, ἀλλὰ 
- - ΄ 7 

διὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα συναφείας [ἐν τόπῳ γίνεται. 
ΡΨ ϑ ᾿ " ῃ δ - 
Ἀόρατον εἶναι τὸν Θεὸν πίστευε, τὴν σεαυτοῦ ψυ- 
ἘΠΝΕΧΕΣ , - Δ ἡ ἘΣΜΕΝ τε ἀσθαλ 
χὴν ἐννοήσας, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὴ σωματικοῖς ὀφθαλ- 

κε Ἐν κοςς "ἘΣ ν Η ΄ ΡΣ ΜΕΚΑῚ 
μοῖς ἄληπτός ἐστιν. Οὔτε γὰρ χέχρωσται, οὔτε ἐσχη- 

Εἰ ἢ ; 
μάτισται, οὔτε τινὶ σωματικῷ χαραχτῆρι περιείς- 

ληπται, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν ἐνεργειῶν ἐ γνωρίζεται μόνον. 

Ὥστε μήτε ἐπὶ Θεοῦ ζητήσης τὴν δι᾿ ὀφθαλμῶν 
ἊΝ , , ἢ 

χατανόησιν, ἀλλὰ τῇ διανοία ἐπιτρέψας τὴν πίστιν, 
Ει ν ; 

νοητὴν ἔχε τὴν περὶ αὐτοῦ κατάληψιν. Θαύμαζε 

τὸν τεχνίτην, πῶς τῆς ψυχῇ ἧς σου τὴν ὃ δύναμιν πρὸς 

τὸ σῶμα συνέδησεν, ὡς μέχρι τῶν περάτων αὐτοῦ 

διικνουμένην, τὰ πλεῖστον διεστῶτα μέλη πρὸς μίαν 
“ ,ὔ ΕΣ 

σύμπνοιαν χαὶ χοινωνίαν ἄγειν. Σχόπει τίς ἣ ἀπὸ 
-" Ὁ Α ΓᾺ , οἷ ἂν 

ψυχῆς ἐνδιδομένη τῇ σαρχὶ δύναμις " τίς ἣ ἀπὸ 
Ἔ ᾿ Ἂς τα 

σαρχὸς πρὸς ψυχὴν ἐπανιοῦσα συμπαθεια" πῶς δέ- 
Ἐ μα οξε γε εις ν᾿ ΣᾺ 

χεται μὲν τὴν ζωὴν ἐχ τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα, δέχεται 

ἐννόει τόν. Βα ᾽ς Οα1Ὲ ἐν τό 

Τ1πς «αἀάϊαν 

πῳ, Αἱ νόοα]ὰ ἐν ἴῃ Δ]55. 

πα} 5 ἀδεϑῖ. ἴῃ Οοάϊοε Οομροῖ. ὃ 

χρόνῳ: 
ΓΒερς Ῥσιταυς ἐν τόπῳ ἢ χρύνῳ γίνεται, διατὶπν ἀιο 

Μ55. ἐπεὶ χαὶ αὐτή. 

5. ΟΟ]}». (οὐ ε1π|5 γνωρίζεται υόνγων, 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ Π 00, 

ὮΝ 2 δὲ ἀλγηδόνας ἀπὸ τοῦ σώματος ἣ ψυχή ποίας ἀπο- 

θήχας τῶν μαθημάτων ἔχει" διὰ τί οὐχ ἐπισχοτεῖ 
τῇ γνώσει τῶν προλαύδόντων ἣ τῶν ἐπιγινομένων 
προσθήχη, ἀλλ᾽ ἀσύγχυτοι καὶ εὐχρινεῖς αἵ μνῆμαι, 

οἷον χαλχῇ τινι στήλη τῷ ἡγεμονιχῷ τῆς ψυχῆς 

ἐγκεχαραγμέναι, διαφυλάττονται: πῶς μὲν πρὸς 
τὰ τῆς σαρχὸς ὑπολισθαίνουσα πάθη τὸ οἰχεῖον 

ἀπόλλυσι χάλλος " πῶς δὲ πάλιν τὸ ἀπὸ χκαχίας αἱ- 

σχος ἀποχαθηραμένη, δι’ ἀρετῆς πρὸς τὴν ὁμοίωσιν 
ἀνατρέχει τοῦ χτίσαντος. 

Πρόσεχε, εἰ δοχεῖ σοι, μετὰ τὴν τῆς ψυχῆς θεω- 

ρίαν, χαὶ τῇ τοῦ σώματος χατασχευῇ, χαὶ θαύμα- 

σον ὅπως πρέπον αὐτὸ χαταγώγιον τῇ λογιχῇ ψυχῇ 
δ᾽" ἀριστοτέχνης ἐδημιούργησεν. Ὄρθιον ἔπλασε 

μόνον τῶν ζώων τὸν ἄνθρωπον, ἵν᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

σχήματος εἰδῇς ὅτι ἐχ τῆς ἄνωθεν συγγενείας ἐστὶν 

ἢ ζωή σου. Τὰ μὲν γὰρ τετράποδα πάντα πρὸς τὴν 

γἦν βλέπει, καὶ πρὸς τὴν γαστέρα νένευχεν" "ἢ ἀνθρώ- 

πῳ δὲ ἑτοίμη, πρὸς οὐρανὸν ἣ ἀνάδλεψις, ὥστε μὴ 

σχολάζειν γαστρὶ, μηδὲ τοῖς ὑπὸ γαστέρα πάθεσιν, 

ἀλλ᾽ ὅλην ἔχειν τὴν ὁρμὴν πρὸς τὴν ἄνω πορείαν. 

"Ἔπειτα τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῶν ὑψηλοτάτων θεὶς, ἐν 

αὐτῇ τὰς πλείστου ἀξίας τῶν αἰσθήσεων χαθιδρύσοτο. 

πεν ὄψις, χαὶ ἀχοὴ; καὶ γεῦσις, χαὶ ὄσφρησις, πᾶσαι 

ἐγγὺς ἀλλήλων κατῳχισμέναι. Καὶ οὕτως περὶ βρα- 
᾿ ἈΑ ς τ 

χὺ “ωρίον στενογωρουμεναι, οὐυόξν ἐχαάστη παῦοξυ.- 6 

ποδίζει τῇ ἐνεργείᾳ τῆς γείτονος. ᾿Οφθαλμοὶ μέν γε 

τὴν ὑψηλοτάτην σποπιὰν χατειλήφασιν, ὥστε μη- 

θὲν αὐτοῖς τῶν τοῦ σώματος μορίων ἐπιπροσθεῖν, 

ἄλλα μιχρᾷ τινι “ προβολῇ τῶν ὀφρύων ὑποχαθή- 

μένοι, ἐκ τῆς ἄνωθεν ἐξοχῆς πρὸς τὸ εὐθὲς ἀποτεί-- 

νονται, Πάλιν ἣ ἀχοὴ, οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας ἤνοικται, 

ἀλλ᾽ ἑλιχοειδεῖ τῷ πόρῳ τῶν ἐν τῷ ἀέρι ψόφων 

ἀντιλαμδάνεται. Σοφίας χαὶ τοῦτο τῆς ἀνωτάτω ᾿ 

ὥστε τὴν μὲν φωνὴν ἀχωλύτως ἃ διιέναι, ἢ χαὶ 

μᾶλλον ἐνηχεῖν, περικλωμένην ταῖς σχολιότησι, 
μηδὲν δὲ τῶν ἔξωθεν παρεμπιπτόντων χώλυμα εἷ- 

ναι δύνασθαι τῇ αἰσθήσει. Κατάμαθε τῆς γλώττης 

τὴν φύσιν, ὅπως ἁπαλή τέ ἐστι καὶ εὔστροφος, καὶ 
πρὸς πᾶσαν χρείαν λόγου τῷ ποικίλῳ τῆς χινήσεως 

ἃ (}}». ῥυΐπηιιβ ὁ ἄριστος τεχνίτης. Μοχ οα1 ὄρθιον 
σε. ϑε4 νοου]απὶ σε ἴπε]6 5:15 Γ]Ππτι5., 4αρρε ἀμ ἱπ 
Διθνῖς γοΐουιθι5 ποῖ ἱπγοπίατιι. 

ῬῸΟΙΡ. ῥυΐππιις ἀνθρώπῳ δὲ ἄνω πρός. ΑἸΙΖααπίο 
Ῥοβὲ ἴῃ Τυ]}ιι5 Μ55, σοΥΓαρίο Ἰορίτιιν τὰς πλείστους ἀξίας. 

ΤΟΝ. 11. 

58) 

56. ΠΝ] τι πῈ αἰἰσδῖτα δὰ πᾶ ΠῈ ΘΑ Π) ΘΠ 116 ΘΟΠ5Ρ0]- 
γΠ ΟΠ ΘΠ. ἃς 5οοϊθίαίοπι δἰ άἀποαϊ. Ρουθ πἄδ αι 
Υἱβ ἃ} ἀπ πιὰ ΘΟ ΡΟΥῚ ἐπι ρου Πα τιν, Θὲ 4118 ἃ 60Υ-- 
ΡονΘ δὰ δηϊμπιὰπιὶ γθάθαϊ πθοθϑϑί το αἰ Γδοτιιηη, 

5ΘΠΒΕΠΙΠΊ 6 : ΦΠΟ ΠΟ 10 ΘΟΡΡι15. 4} 461} ν᾽ απ ἃ} 
ΔΠΙΠλὰ γθοϊρίαΐ, ἀπϊτηα νϑῸ ἀο]οΥ65 ἃ ΘΟΡΡΟΙῈ : 

αυια]65. μα] θαὶ ἐἸ5ο Ρ]]πᾶνιιπὶ 66 115. οἵ" το ιιβ5 

ῬΥΪ5. ΘΟρ 15 ϑιισσθθητίτη ἀσοθϑϑῖο Π1}}}} οὔ ιπ- 

αι οα] ρ ηἶ5., 564 Ῥοιίτι5. πη Θπιουΐοο βου θηίι αἰ-- 

5{{Πποῖ8 οἰ ἔνα {Π1 πὶ ΘΟΠ ἀϑϊ ΟΠ ΠῚ 5). ῬΥΪΠΟΙρΑ]1 δηϊ- 

Πλδ5 ΡΑΓΕΪ γ 6] τ} 66 688 οὐ {1 ΘΟ] απ] 188 ἸΠΒΟΥΙρί:8. 

Τητιθνθ., Ζιιοιηοαίο ν᾽ ]οϑ15 ΟΔγ Π15 Δί ΓΘ ο  τι5 δι16-- 

ΘΠ ΘΠ 5» 5118} ᾿ρ511|5. διη τα ρα] ΟΠ ν᾿ τὰ Ἰπθῖ : 
ΘΕ ΤΌ 5115 ΠΟ Πα ΠῚ Ρᾶσίο Θχριγραῖα νἹ ΕΣ ἐαρρίτα-- 
ἀἴπ6, Ρθὺ' νἱγίθηι γονουἕαϊαν δα Οοπαϊεουῖϑ δἰ πηῖ- 
Ππππ Ἰπ 6 πη. 

8. Ῥοβιίχιιδῃι ἃ Πἰ ΠἸὰ πὴ ΘρΘΟι]ἴι15. 65, ΘΠ 16 
ΘεϊΆ ΠῚ., δὶ ΕἰῚ ν᾽ θθῖτιν, δὰ ΘΟΡΡΟΓΙ5 5[Ὑ ΠΟ ΤΠ Δ], 
δὲ δάιηΐνανγθ, πο ἰρϑβιιπὶ Ἰἀοποιιπὶ ἂς ἀ6- 

ΑΤΥΤΕΝΘΌΕ ΤΙΒΙΙΡΒΙ. 

Β σ6η5 ἀοιηϊο πη} ἃ ΠἾ Π186 γα το πα] οΟπα  ἀδυῖ αἂν- 
ΕΠΟΧ ορείπηιι5. ΕἸΩΧῚΣ ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ 5011 π| ΘΧ οἰπηϊ-- 
Ῥιι5 ἀπ πηδ Π ΕΠ ῖ15 ορθοία [Δ οἷ6, τὰ ὃ Χχ Ιρ5ὰ ἤριιγα 
5015 ν]ΓΔ ΠῚ {8 ΠῚ 6. 5106 ΥΠῸ ΡΈΠΟΡΘ ΟΥἾΪ. Ναπι 
“υδάναρθάιιηη σΘΠτι5. ΟΠΊΠ6 ΡΟΒΡΙΟἷ᾿ [θυ γὰ μη, οἵ 
ἴῃς νθπεγθ πὶ ̓Πο]παίαι" : Πομηΐ πὶ νθρῸ ραΐοι αὐ 
Θδϑ αι ἀΒρΘΟΙΕ5. 5 τι π6 ᾿πάπ] σας νθη ῖ, ποήτιδ 
γΘΠΟΙΕἶ5., 5664] Ἰπηρθίτιηι ΟΠ ΘΠ Δ 51ΠρΘ  Πι ΠῚ 

ἰτον ἀἰνῖσαῖ, ΑἀΠαος ροϑῖτο π᾿ αἰ εἰβϑίπιο ἰοοὺ οὰ-- 
ΡῬὶϊθ.,. ῬυθθοΙριιοβ ἴῃ 60. 86ηϑιι8 ο]]οςανιῖ. ΠΙς 
νἶδιιθ, ΔΙ 5, σιιβῖμβ., Οἀογαἴα5., ομμπθ5 παπα 
Ῥιόσῖ] ἃ 56 ᾿πγοθ πη βθάθῃ οἱ πθηΐθα. Εἰ Ἰϊοοὶ 
δῖης ἴῃ Ἰοοιπὶ ἃ60. δχίσιιιπη. σοαγοία τ, Π.]]1ι15 
Ὑ]οῖ πὶ ΔοιΟμΘ τὶ ἰμη ρθε. Οὐ] «αϊ θη. οσοιι- 
Ρᾶγιιπς ΒΡ ΘΟ ὰη} ἃ} Εἰ55᾽ Πηὰ ΠῚ 7. ἀξ Ἠ1}1ὰ ΘΟΡΡΟΥ 5 
Ῥᾶγ5 ᾿ρ515 ἴθ νὰ5 ομάιτιοαϊ, 566] 511} δχίσιια {πὰ- 
δι 5: !ρθν ΟΠ] οστιπὶ ργο͵θοῖαγα ἀθϑι ἀθηΐθϑ., ὁ 511-- 
ῬΘΥΙΟΡΙ ἃ0 ΘΠ ΠΟ ΠΓΙΟΥΪ ἰοοο δοίθιη γϑοία ἰπίθη - 
ἄδπι. Ε ἀΐνθιβο, διιάϊτι5. παι απαητᾶην γθοία 
ΔΡΘΡΙ5. 6ϑῖ, 5641 γΘΓΟΡΙῸ ἃ [ΟΥ̓ ΓΠ050 τηθαΐι 50- 
ΠῸ5. ἴῃ ΔΘΙ6 Ἀργθμθηα]ε: ἰά4 ἀποα ἢϊ αιοίιιθ οχ 
5.ΠῚΠΊὰ ΒΔ ΡΙΘΏΙἃ 2). τὶ νὸχ “ἤθη. 1 ΠΟΥ ΠῚ 
Ρδγνδάαὶ, αἰ ροῖίι5 Ἰπβοποῖ, ΡΘΡ Δηἤδοιι5. δὲ 
[ΤΟΥ ἔΠΠΟ0505 51Π1|5 ΟΠ Ραοἴα., ΠῚ] γΘΓῸ ΘΟΡΙΙΠῚ 418 
[ΟΥ̓ Πβθοῖιβ ᾿ΠΊΘυ] Δ] 50] 6 η., δϑηϑαὶ ῬΟβ51: 6556 
᾿πη ρθαϊπηθηίο. Π 566 ΠΠηρτιιϑθ. Πα τ ἃ ἢ}, Δ πὶ ἰ6- 
ΠΘΡὰ 511, ψϑγβα 56 116, δὲ δ ΘΠ ΠΘ ΠῚ ΒΟΓΠΙΟΠΪ 5 

ς Ἀερῖϊ {γὲ5 Οὐ ἴσες προσξολῇ. ΤΑΙ οἱ (Ο]Ρ. (ογ- 
{{|5 προθολῇ, ἐπηοπάαίε. 

4 (91. τορεῖι5. διεξιέναι. Μοχ (1. ῬΥΪπατι5 τοῖς 
κοιλότησι, 



Ῥεαὶ, 

Ὅς 

138 

:. τῇἰεῖς: δ. 
τ6.--τιϑ. 

97 5. ΒΆΒΙΤΗΙ 

τἰϑῖιλ Ὁ ποίη νδυϊοίατθην δας οῖοη5. Οοη- 

5βἰάθγα ἀθητοβ.. 48] τ ν οἷβ οὐσᾶπα 58πΠηῈ., [ΟΥΠ Γι" 

[Ὁ]οΙθητθ5. ΠΠσ Δ ΠῚ... ἴα 511Π1 ΑΙ  ΠΠΘ ΠῚ Δ} 51}. 
«που. ΑἸ} 1Ππ|4 σθοαηξ., σοπίθυιηΐ 4111. Πτιηο 
«ἃ τηοάπιηὶ σοπν ΘΠ] ΠΕ ΓΑ ΓΙ ΟΟΙ ΠᾺ ΠΟ ἢ ῬΟΙ ΘΙ ΘΠ5 

οἰηπΐα., οἱ Δ ἀἸ5Ο 65. ΔΘ }15 Δ ΓΡΔΟΙΊΟ ΠῚ Ρ6 1 Ρῖ]- 

ΠΟΙ ΘΠῚ . ΟΔ]ΟΥ 5 π΄ ΠΟΥ 6. σΟΠϑΘ  ν ἃΙΠΟΠΟΠῚ., 606 - 

ΘΟΟΙΙΟΠἾ5. ἸΠ5 πη δηΐα., ἀἴνθοθ ΒΔ ΠΟΙ] ΠΪ5 : ᾿ΐὰ 
ἀδηηιιην δχ Ομ 115. Ϊ5. ἸΠΠ ΟΥ ν ΘΘ ΙσᾺ ὈΠ] 6 (οη- 

ἀἸτον 5. ἀπ] 5 οΊ ΘΠ ΠῚ) ΠΘΥΘ ΘΟ ΔΗ] Πα 6 15. αὰϊ τὰ 

4αοάι6 οαπὶ ΡΙΌρ ιοῖα ἀϊοθύο ροϑϑῖθ: 77υ αὐ ὶς 

Παποία ὁδὶ σοϊθιίία {πα σὰν πὶ. Αἴθηο Ἰστέαν εἰ-- 

Πρ ὶ., τ αἰτοηίας 00 : οὐ σ]ουῖα δὲ ἐπ ρ θυ ἢ 
1Π 5έθοι ἃ 5: ΠΟΥ Π]. ΑΠΊΘΙ.. 

ς (29}}». Ῥυΐπηας διὰ τοῦ πνεύματος. 

ΓΟ]}». ῥγίπιι5 ὡς ἂν χαὶ αὐτὸς εἴποις. Νοο ρίσοθὶι 

Δἀβουῖθονο {το ἴῃ πο ο]ὰς (οἰ Τοῖς κου ῖρτατα ἴηνο- 

αἰπηαβ. ΠῚ ἰσίταν Ἰοσαμταν 114, τὰς σὰς ἐπιγνοὺς, ὦ 

ΟἸΘ Δ ΠῚ τὶ 

π: 

ΟΘΟΛΑΛΡΡΑΏΟΟ. ἈΞΒΟΗΙ͂ΠΡ. 

ΜῈ , νος ᾿» : 
ἐξαρχοῦσα. ᾿Οδόντες, ὁμοῦ μὲν φωνῆς ὄργανα, ἰσχυ- 

ἂν τῇ γλώττη τὴν ἀντέρεισιν παρεχόμενοι, διμοῦ ἢ ἀπ 50 
" τὸ ΄ . ᾿ ΄ ΕΣ 

και τροφῆς ὑπηρεται' οἱ μὲν τέμνοντες αὐτὴν, 

οἱ δὲ λεαίνοντες. Καὶ οὕτω πάντα λογισμῷ ἐπιπο- 

ξ 

, ε " τ , -Ὡ »“- 

χὴν ἀέρος “ διὰ τοῦ πνεύμονος, τοῦ θερυοῦ φυλα- 
Α - ΄ Ν Ξ- Ν .« 

χὴν ἐπὶ τῆς χαρδίας, ὄργανα πέψεως, ὀχετοὺς αἵ- 
9 τ 

ματος" ἐχ πάντων τούτων τὴν ἀνεξιχνίαστον σο- 
, “ , ᾿ “ ΣΥΒΟ  Πτ πὶ Ψ ΌΤΙ 

φιᾶν τοῦ ποιήσαντος σε χαάτουξι, ὡς ἂν χαι αὑτον 

- Ν - ΄, ΒΥ ΄ Ὁ. 

πεῖν μετὰ τοῦ προφήτου: ᾿Εθαυμαστώθη ἣ 
ἀνὰ κὺ ΠΣ αὐ Ὁ. - , Πεν “, “0. 

γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, ἵνα προσ- 
χὰ ΟΦ.» ὃ τὸ ΕῚ 5.- 

ἐπτ 
ὃ τὸ 
ἔχης Θεῷ ᾧ ἢ δόξα χα 

ΧῚ “-“» »}) 9᾽ ΄, 

νας τῶν αἰώνων. Α΄ νήν. 

ν ; ΕΙΣ Χ ΠΣ ΝΟΝΣ ᾽ 
πάτερ, παραινέσεις, τὸ γνῶθ: σεαυτὴν ἐχδιὸ ασχουναι λεγε 

πιογῖτα τπα, ὁ ρμαΐδ)", πὶ ἀππόςοο, θεοσθοι ἀϊοει δ: 

Οὐξποςςὸ {οἰρϑιιηι. 

ΠΕ ΟΛΑ ΤΙΑΒΆΌΜ ΑΟΤΙΟΝΕ., 

Ἡοιμίζία. 

τ. Αἰ Π5:15 νου θα ΑΙΡΟΒ[0}1, αἰ] 15 ΤἸ οβϑα] ουἱ-- 

ΟΘΉ565. ΔἸ] [Ἰ0Π5... ΟἸΏΠΙ ΠΟΙ, Πιι ΠῚ Ὁ Πουὶ ΙΘΘΘ ΠῚ 
Ῥυδβονθῖῖ. Ναηὶ ἀθοινηα. αυϊάθη 115. πὶ αὐ 

Ἰρϑιιηῖ ἀπά! τιθ ἀσοθάθθαπε, {γα ται: ἀΠΠΠὰ5 

νΟΙῸ, 4118 Θχ δὰ σαρθὶτπν..,. ἃ] ΘὨΊΠΘΩ ΠΟΙ. ΠιιΙῺ 

φίατ θη] ἰγαπϑ5ῖ[. προ σαι θιθ, ΤΠ αὶ ; οἷπθ 
ἐπι Υ])1 5 5 1716 ΟΥωΐὸ, ἴηι οὐη πἰδιι5 οΥαἰϊας αρὶϊθ. 

Οὐά ἁτιίθηι 510] ψ 61}: 1Ππ|| σαιιά πίη, “ΘΠ πη 
ΟΧ 60 ΘΟ] 6 ἔπτη} ΡΟΡΟΙ Ρ ταν, Ζυάατι6 γα πὸ- 

Π6 γαϊθαϊ α11|5. ΡΥ ΘΟΙΡ 5 Ἀ5β 4115 νον, δἴζτιο ἴῃ 
ΟΠ θιι5 ἃ Θ᾽ σΡα 5. 60. 5 ΠῸ5 μᾶτ0 ροϑβὲ ρῖῸ 

ὙἰΡῚ θι15 ΘΧ ΡΠΟΔ]ἰμτι5. ῬΟΥΤῸ 4115 ΠΟ] ἷ5 ἃ αἄνου- 
58 7115. ΟΠ] απ ογ,. ἀπιπὶ ᾿Θρθι {γα ἀἸτα πὰ ᾿π] 0] υὶ 

ΠΟ ΡΟ556 σα] Π] ΠΙ ΠΤ, Θὰ ὈΙ ΘΟΘΟΙρα 6 ΠΘΟΟ556 
6ϑ[. Οὐτοπαη} ΘΠἾ} 65᾽. Ἱπ]αϊηΐ., ἰδία. ὙἹΡΓΙ5., 

ἄϊὰα ποοῖιχαο ἴηι ἀπ πὶ δ  ιβίοπθ Ἰθθἔιιηι ἀο ἢ}1ὰ- 

ΓΘ ΠῚ ἄθσονο ἡ Οτι διϊδη ποὺ ἰάθη ἤθυὶ ροῖοϑί, 

ΟἸ 5 ἀθη τ Π}0115. ΠῸ5. ΠΠΠΠ11Π10 115. δὲ ἸΠΟΧ ΒΡ ΘΟΙαΓ5. π]ὰ-- 
Τ15.. ἀπΙ Πηλ ]τι6 ᾿ΠΘν ΤᾺ }}}}1 ΠΟΤ Δ ΠΟΙ ΘΠ ΕἸ] τι5, 

ἴῃ 4α θτι5 σαι θν δο [οἰαγὶ Ιοησ6 αἰ ΠΟΙ] Ἰὰς [ἄτα 

651, 418 Π} 51 {115 [ἢ 58 Τα σῖπ6 ἰοβῖτ5. πο ἀο]ογοῖ, 

α ΤἼπιυβ Οοᾶοχ Βορ. τὴν ἀδιάπτωτον προσευχήν. 

» Δ μι5 ὁ (ΟΠ ΒΟΥ Ἰπ15 προλαδεῖν ἀναγκαῖον. Νος 11 

λα] το ἰη τα Πο στ, Ῥυπλτι5 οἱ ἀπὸ (ΟἸΒο πὶ μέσον διά- 

γῆν. ΑἹ προ ἴῃ αἸτὶ5. Μςς,, πος πὶ οἶς γὸχ μέσον 16- 

ΠῚ 

» ὁ 

" 

ἬΞΚΡΙ ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, 

᾿ΠΠχούσατε τῶν ῥημάτων τοῦ ἀποστόλου, δι᾿ ὧν 
Ἐν ΓΚ ΤΩ ἣ τὸ Θεσσαλονιχεῦσι διαλέγεται, παντὶ νομοθετοῦντος 

“ ι Η "7 ᾿ ᾿ ᾿ 
τῷ βίῳ. Ἣ μὲν γὰρ διδασκαλία πρὸς τοὺς ἑχά- 

- ὦ ΚΥ " ᾿ 3 “Ὁ 
στοτε αὐτῷ παρατυγχάνοντας ἠν᾿ τὸ δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς 

ὠφέλιμον 

ζωήν. Π 

εὐχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε. Τί μὲν οὖν 

3.ν - ἌΟΡ, ἣν “5 , 
ἐπὶ πᾶσαν ὀιχθχινε! τὴν τῶν ἀνθρώπων 

τε, φησίν' ἀδιαλείπτως προσ- 
᾿ 

τὸ 
͵ “΄ν ᾿ ανεν τ ΡΣ Οἵ ΣΤΟΝ ἐσ Ὧι ΓΝ 

ἔαιφειν αὐτο, χα! τι τὸ ες αὐτοῦ ὠϑφε μὸν. χαὶ: 

᾿ κι 
οὐυνατοὸν 

᾿ 
ἣν 

Δ 
τὴν 

3 
ξτ 

- ον , 

πῶς ἃ ἀδιάλειπτον προσευχὴν χατορ- 
ἢ 
ι 

- Ν »" » ῃ 3. Ὡς φῦ 
θροῦν, χα : πᾶσιν εὐχαριστιᾶν αἀποῦιδοναι 

» ϊ ΡΣ ΚΑ εεττ τ ον 
δυνατὸν μιχρὸν ὕστερον διηγησόμεθα. 

Ἅ γε μὴν παρὰ τῶν ἐναντίων ἡμῖν ἀπαντᾷ, δια- 

τῷ Θεῷ, ὡς 

, ἷΣ Ὁ , 5.7 - 

δαλλόντων τὸ τῆς νομοθεσίας ἀδύνατον, ταῦτα 
Ἐ ὡς , 

Ὁ προδιαλαδεῖν ἀναγκαῖον. Τίς γάρ ἐστιν ἀρετὴ, 
« , - Ἂ 

φησὶ, νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐν διαχύσει ψυχῆς φαιδρὸν 
δὴ Ψ: Δ. ἢ .- νι ΝΥ Ν 

καὶ γεγανωμένον διάγειν; Πῶς δὲ χαὶ δυνατὸν 
τ Ὁ ’ ,» 

χατορθωθῆναι τοῦτο, μυρίων περιισταμένων “ ἡυᾶς 
3 ἌΣ ὦ Σοο ὁ τ τὸ δ 
ἀδουλήτων χαχῶν, ἀναγχαίαν τῇ ψυχῇ τὴν χατή- 

3 “ξ-- λ - 

φεῖαν ἐμποιούντων, ἐξ ὧν χαίρειν χαὶ διευθυμεῖ- 

θαι πλέον ἀδύ ἢ τὸν ἀποτηγανιζόμενον μὴ σθαι πλέον ἀδύνατον, ἢ τὸν ἀποτηγανιζόμενον μὴ 
-» » ΕΕῚ “-- Ὺ 

ἀλγεῖν, καὶ τὸν χαταχεντούμενον μὴ ὀδυνᾶσθαι: Ἤ 

ϑίζαν. 

ὁ Απεχι ἄπο ΠΕ περιισταμένων ἧσαν. ΑἸΔ Δ75ς, οἱ 
ἐατ ἡμᾶς. 



ΠΟΛΠΙΙΑ ΠΕ ΟΒΑΤΙΆΒΌΜ 

͵ -Ὁ , - - ΕῚ - Ἁχ 

πού τις χαὶ τῶν τ σπυ τον ἡμᾶς ἐντοῦθα » τὴν 

ἀσθένειαν ταύτην τῶν λογισμῶν ἐρέοσοι, “ προ- 

φασίζεται προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὃς, διὰ τὸ περὶ 

τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν ὀχνηοὸὺν, τῷ νομοθέτι 
7 » - 

περιτρέπειν τὰς μέμψεις ἐπιχειρεῖ, ὡς ἀδύνατα 
, ΄ - 

διορίζοντι. Καί φησι' πῶς δυνατόν { πάντοτε 
, τὰ τὸ πὸ ΞᾺ 

χαίρειν, τῶν αἰτιῶν τῆς χαρᾶς οὐχ ἐπ᾽ ἐμοὶ χειμέ- 
Ε ἜΣ θς 6 δι 3 ἢ ἊΝ νων ; Ἔξωθεν “ γάρ ἐστι τὰ ποιητιχὰ τοῦ χαίρειν, 

Ν - “» ᾽’ 

χαὶ οὐχ ἐν ἥμῖν ἀποχείμενα " φίλου παρουσία, γο- 
᾽’ 

νέων χρονία συντυχία, χρημάτων εὑρέσεις, τιμαὶ 
Ν “- γὰ " - 

παρὰ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς ὑγείαν ἐχ χαλεπῆς ἀῤ- 
ῃ 5 “ 3 ῥωστίας ἀποχατάστασις, ἣ λοιπὴ τοῦ βίου εὐημε- 

ἼΒΟς βο 3 Ὁ. ΄ ,ὔ ΄ 
οἰα" οἶχος εὐθηνῶν διὰ πάντων, ξοταό πληθοῦσα; 

χοινωνοὶ τῆς πρθο σΌ 15 οἵ ἐπιτήδειοι Ξ πόθο σι 

χαὶ θεάματα ἡδονὴν φέροντα, ὑγεία τῶν οἰχειοτά- 

τῶν; καὶ ἣ λοιπὴ αὐτοῖς τοῦ βίου εὔροια. Λυπηρὰ 
᾿ Ξ ἀπ στ ξ- 

γὰρ, οὐ τὰ ἥμῖν προσπίπτοντα μόνον τῶν ἀλγεινῶν, 
λ - “- 

ἀλλὰ χαὶ τὰ φίλους χαὶ συγγενεῖς ἀνιῶντα. “Ὥστε 
, , 

ἐκ πάντων τούτων ἀνάγχη ἀθροίζεσθαι τὸ περιχα- 
Ὶ νὴ ΝΕ Ὁ -- ΚΡ Δ Α , τς 

ρὲς καὶ εὔθυμον τῆς Ψυχῆς. Καὶ πρὸς τούτοις, ὅταν 
«ὔ. , "-Ὁ 

δρᾶν ὑπάρχῃ ἐχθρῶν χαταπτώσεις, ἐπιδούλων 
ἢ ΧΥ κῚ τσὶ τὶ ΕῚ 6 , ὄπ ᾿ ἜΞΕ Ἔ: - ς5ᾺἈ 

πληγὰς, εὐεργετῶν ἀμοιδάς" καὶ ἁπαξαπλῶς. ἐὰν 
Ψ. ᾿ ΩΣ 

μήτε παρὸν τι τῶν δυσχόλων, μήτε προσδοχώμε- 
φ" ΑὟ " Ν τ» ν 

νον ὅλως τὴν ζωὴν ἡμῶν ἐπιταράσσῃ, τότε δυνατὸν 
"Ι , - - - “" 
ἐγγίνεσθαι τῇ ψυχῇ τὴν χαράν. Πῶς οὖν πρόσταγμα 

ΟΠΟΡΕΣ τ νας 
ἡμῖν δέδοται, τὸ μὴ ἐκ προαιρέσεως χατορθούμε- 

" 
νον, ἀλλ᾽ ἐπαχολούθημα ἑτέρων προηγουμένων 
ΘΕ ΝΣ ΤῸ; δὲ ὑπάρχον; Πῶς δὲ χαὶ ἀδιαλείπτως προσεύξομαι, 

ἐλ ἐκ τν τον Εἰ τς 
τῶν τοῦ σώματος χρειῶν ἀναγχαίως τὴν ἔννοιαν τῆς 

- - » 
Ψυχῆς περιστρεφουσῶν πρὸς ἑαυτὰς, ἀδυνάτου ὄν-- 

ΑῚ εὙΞΣ Ὁ ἂν 

τος, χατὰ ταὐτὸν πρὸς δύο μερίμνας τὴν διάνοιαν 

χατατέμνεσθαι ; 

Ὀ 

ΛΟΤΙΟΝΕ. 90 

δυ ΡῈ ΠΟΙ ΠῚ Οεδϑιι5 ἀο] ον 6. ΠῸῚς Οὐπιοϊαν θεν} Ατὶ 
(οὐίαθϑθ ᾿ΐο θυϊαηι δά θϑὲ Δ] 1 τ|15 6 Χ Οἰ ΟΠ δίδ-- 
ΕἸ 115. πῸ5.. Χἰ πᾶὺ Δ ΠΪΠ}1 συ ἀπ ΙΔ ΠΟΥ ΔῊ ; 

ΘΧΟΙΙΒ ΓΟ ΠῸ5. Οα ΒΘ ἔμ" 1Π ῬΘΟΟΔΙ5; ἃ. ΡΙΌΡ ΤΟΥ 
5118} ἴῃ ΟΡΒΟΙ ΠΩ 5Β. ὈΥΘΟΟρΡ 5. ΠΟΡῚ Θ ΘΠ ΓΔ; 
ἸΘο βου  . ἰρ 5111). [ΙΖ ι η1 411 {τ|66. {16} ΠΟ Π 

Ῥοβϑιιπξ , β8 Ποῖδι , ΓΘρΡΥ ΘΠ Θμϑῖοπὶ ΟΡ ποχίπηι νδ- 

ἄδθνα σοποπιν. ἘΟ΄αΘ 4161: ΟἿ] ἤΠονὶ μοίοϑε, τὶ 
5ΘΠΊ0 61 σαι ἀθα ΠῚ 5. ΟἸΠΠῚ 1Π ΠῚ6 ΘΠ} Ολιιθ8θ. ΠΟ 
51Π} 5186 3 ΝΙΏΝΥΙΙΠῚ (186 [86 ΕΠ} ΟΥΘα ΠΕ, ἃ} δχ- 

[ΘΡΠἾδ5. ΡΘΕ ΠΕ1|}, ΠΘῸ 5ιπ| ἴῃ ΠΟ15 ροϑιία : ΔΠ1ΟῚ 

ἀάἀνθητιϑ., ἀΠπα ιν Πἃ Οἵ" ΓΘ ΠΕ θι15 ΘΟΠ ΘΙ ΌΒ510 . 
ΟΡ65. ἰπνθηῖδο, ἀ6]411 ἃ} ΠΟΠΉΙΠΙΡιι5. ΠΌΠΟΙ 65; 
γΘ Ἰπι5. ὁχ πιο]οϑδία ἐθσν τι ἀ1π6 δα ϑαηϊζαίοιη ; 

ῬΘΙΙ τι ν τα. [6] οἱ [ὰ5.; ἀΟηγ115 ΟΠ Πα: ΠῚ ΠΟ ΠΟΙ ΠῚ 
οορία δριιπήάληθ., ΘΧ αθθυὰπ5. ΠΙΘηϑὰ ,) Ἰ0Π6]1ω- 

Εἰ 5001], Γ65. δια Τππι δὲ νίβιι Πποιιη 180, ΘΟΡ Δ 
4ἱ τηαχῖπηα ΠΟ] Ἶβ5οι"Π} ΠΘΟΘβϑι τ ἀἴπὸ {πιΠ0] 5απὲ, 
ΒΔ ΠΪ 5.) ΟὨΙΘΙἌΠΙΙΘ., Πτ|6. [ἀτι5ίαπι ἃ0 ᾿)δαί Δ} 

10515 νἱΐαι πο άἄθνθ ροββιιπε. ΝΘ 116 ΘηΪ πη ΤΟ] 6ϑίςο 

51Π| 5011} 4116 ΠΟΡῚ5. Δοοί ἀτηξ ΦΟΓΠΠΠ85., 5θα 

δ. Θἔϊα μη, {π|85 ΔΠΊΪΟ05. ἃ0 ΡΙΌΡΙΠΠ 1105. {ΡἸ 5118 

αἰποῖαπι. Οὕανο {ἸἸΟΥῚΣ πθοθϑδ σαπάϊιπ οἱ Δη1- 

πγ8 ΠΠΠΑΡ [αἴθ }. ΟΧχ [ιἶ5. ΟΠ ΠΙθ 115. Ομ αν]. Ῥγρ- 
[6 δ {16 51] σπδπο σοπεησαὶΐ ν᾽ θυ ΠῚ ΠῚ ΘΟ ΕΤΠ} 
γΕΪ Πα» ὈΪασα5 ᾿πϑ ἀἸατου τ πὶ, ΓΟρΟπβα5 θο πο ο5 
ὙἸΟΟ5., δ [Π 511Π|ΠΠ8 5. 51 Π1}1ἃ ΟΠ ΠΪΠῸ δα1511, δύ 

Θχϑροοίθει. ΠΙΟΙ 6514... 4180 Ποβίθα πη ΡΟ 6. 
ν᾽ ΓΔ ΠῚ. 1ἴὰ δηλ Δηΐμηὰ σαϊάθγο ἃς ἰῖαγὶ μοίο- 

τς. Οὐοπ 00 οὐσο ἀδίιη ΠΟΪ5 Θϑὲ ΡΟ Θριπ., 

4πο4 νοϊτιπΐαθ ΠΌΠ ῬΘΓΆΘΙ 1", 566] ΘΧ 4115 σδτι515 

ῬΥΙΒ5 ΠΙΘ ΠΟ  ἰ15. ἀθροπάδεῦ Βτιῦϑιι5. “πα Ππᾶτ. Γὰ- 
το Π6. 551 416 ῬΡΘΟα ΠΟΙ, ΠΘΟΘΒ5Ι ΓΔΕ] 115. ΘΟ ΡΟΥ 5 

αἰ ΘΠ ΟΠ ΘΠ. ΔΠΊΜΪ δἰ 56 Πθοθϑβϑαυγίο ἀν Οδ ἢ 1|0115, 

ΘαΠῚ ΠΘυὶ ΠΟ ΡΟϑ5]1 ,, τι ΠΠΘῚ5 [ἢ ατ15 51Π11}] Οἵι- 
Ρὰ5 ἀἰβιγα δῖαν ὃ 

᾿Αλλὰ χαὶ ἐν παντί μοι εὐχαριστεῖν διατέταχται. 
Ἐὐχαριστήσω στρεδλούμιενος ; αἰκιζόμενος : ἐπὶ 

τροχοῦ χατατεινόμενος ; τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχχοπτό- 

μενος; ' Εὐχαριστήσω τυπτόμενος τὴν ἄτιμον πλη- 
γὴν παρὰ τοῦ μισοῦντος: πηγνύμενος ὑπὸ τοῦ χρύ- 

ους ; λιμῷ χαταγχόμενος ; ἐπὶ τοῦ ξύλου δεδεμένος - 

ἀτεχνωθεὶς ἀθρόως, ἢ χαὶ τῆς λυ  ιθε αὐτῆς ἐστε- 

“. Αἰαυῖ ἴῃ ΟΠΊΠΙ 115 ἹΠηρΘ Δ τι ΤΩ] 65. ἃσθτ ρης ἴῃ 

"Ὲ σγαιαβ. Αβδπηπῃο Κ΄ ΘΔ [145 [ΟΡ ΠΊΘΠΓ5 ΠΣ ς 3. ἄτια5. 5ἴπιαὶ 
δοιιβϑιιβὉ ἱπ γοία (ἰδίθπίιβ ἢ ΟουΠ]5. οἴοσοῖς ἢ τα ἀϊο- Ρ τυ Ὰ Ἰὰς δὲ ἀγαλῖ ποὰ 

Απ ταρρὶ Ρ]ασα ἃ} 60 πὶ οἄου, ἀσοορία, δ5ν8-- ροίοει. 
[65 πάθροθο} ἃπ ἔγΙσουΘ δ ϑινοίιβ ἢ απ ργτ- 

ἐοοδίιι5 ἢ νἱποῖτι5 ἴπ Θάτπι]60 2 ΠΠ 6.15. ΘῈ 110 οΥ- 
Ῥαίιι5. , ἃ Θἰϊα πη ᾿ρ8ἃ ΤΙΧΟΙῈ 5}00{1α{τ|5.2 ἃ 

ρημένος; ἐκ ναυαγίων ἐξαίφνης ἐχπεσὼν εὐπορίας; Ῥοπούτιπ οορὶα ΘΟ ύβι1ι5. 00 ΓΘ ροπϊητιη} Παιιρα-- 
πειραταῖς χατ' ΠΡ  σσοῦν, ἢ λησταῖς χατ᾽ ἤπειρον σἴπιηι ἢ παι ααϊα 51 ΠΠΔΡῚ [ἢ ΡΙΡΑΙα5.) ν6] 5] (θυ 
ῶ περιτυχών : τραύματα ἔχων; συχοφαντούμενος; τ Ἰηοϊ ἀθυῖηι ἴπ ἰδ ΓΟ μ 65" Πιμ. Ὑα]ΠΘΡΑι15 3 ἀ0ρ6- 

“ Ψρίονοβ ααΐπαιιο ΠῚ προφασίζεται. ΔΙ προ-- ΓΙ, εὐχαριστήσω τυπτόμενος, Πα] ϊπλι5 οχ τὸ- 
φασίζηται. 

ὁ Βρρ. Ῥγίπιι ἔξωθεν γάρ εἰσί τά. Νος ἴζα τη α]ῖο 
᾿ς Ροβῖ ἄπο 55. 5 χρημάτων εὕρεσις, Θαθ᾽πᾶς Βες. ρυῖ- 
ἃ. τη 15. ΟΕ (Ο]}ν, 1εἰ4οπὶ τράπεζα πλυθύνουσοι. 

τονῖθιι5 βορίοιη. 0015. Μοχ ἔγο5 Νῖββ. ὑπὸ τοῦ κρύους. 

ΑΡοναΐ αὐιϊοιλι5 ἃ σα] ρα 15. 

4. Μοίονο5 Ζαϊπάαθ ΠΡ}} ἤπειρον 

ξσὼν, παι (Ἰ55Ί πη }}1 σοηβα, 

περιτυχών. Ἐπεὶ 
περιπ' Ἔ 

3, 



()ο1]ο55. 

ἣν: 

2 ΠΤ 

10. 

4. 

0 

αἰτιι5. σἉ] αι} 115 Ὁ ναραθιιπάτι5 ἢ πὶ σΔΡΌΟΓΟ ἱπο]ιι- 

5115 ἢ ΠΟ οἱ δάϊιιο ἢΪ5. ΡΠ ρα, ἸΘ ΙΒ] Οὐ Ὸ ΠῚ Ἰη51- 

ΠΝ] 165... ΘΟ] σιιηϊ., ἃ6. 5118 ᾿ρβϑουι μΘοραία 

ΘΧοιιβανο μαϊαηϊ,, ἄπππλ ἀαῖὰ ΠΟΡΪ5. Ρυτοοορία, 

Ρουϊη 6 ἃς δὶ ἱπιρ! θυ ποαιθαπῖ,, σα] ΠῚ ΠΙΆΠΕ, 
Οὐ] ᾿σῖτιιν ἀἸοθηι5 ἢ ΝΙ μναῖ, ιι06} ΠΙσϑῖ 4}10 

ΘΡΘοῖθὲ Αροβίο]αβ., σοπθι 16. 6 Του ὰ 1Π 51.0}1- 

Π16 Θν ΠΥ Ὁ ΔΙ Π]ὰ5. ΠΟ5ΓΡᾶ5., 6 δ οφ] ϑίθ 

4 παπλάδι. νίνθηϊ ὙΠΟ ΠΘΩ 05. ἰΡα ΠΟΥ". ᾽ 

5. 

Τὰ 6 Π. δῖ Δ] τπππ} 16 151 [0015 5ΘΉΒ511ΠηῚ ΠΌΠ 586- 

«ππ11, 5664] οἰροα. [ΘΡΡΆΠῚ ΘΓ ΟΔΡ ΠΟΙ 5, αἱ ΨΘΓΠΠΕ5 

π᾿ οαΠῸ 5, τὰ ἢ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5. σα ρ  Π ΓΔ ΠΠ}0τι5. νοι, 

ῬοΟβδιίης Π6. Δροβίο! σα τηαηάαία ΟΠ οἱ, ᾿ἰπαιιῖ- 

χαϊηἴ. ΑΙΡΟΒΓΟΪ 15 ἀπ 6 ΠῚ ΠΟῚ [8 }}} ἈΠΊΡΠ 1115. 1π Οα} 6 

ὙἸνΘΠ8., 564. νἱνθῃῖθη) Πα ΠΘη5. ᾽πὶ 56 1050. ΟΠ ν1- 
50}. ΠΟῚ (πο. } 106 Ὁ, 566} 5111 5 Π 1] 6 ἃ οΟΠΙ]- 

ἤσπτι πὶ Θδιι τ πὶ 1Πν τα: ΠΕ 006. (ἃ σαν 65 ἃς 

ΠΟ] σα 5. σαν Πἰ5 [δου π65. πῸης Δ ΙΔ ΠῚ δι Πθθο 

ΘῸΠῚ 511Π}1}0. ΠΟ ΠῸ ΟΠ] ποΙϊο. ΤιὴῸ νΟΙΡῸ δ ἸαΠιοὶ 
ΒΟ ημαια" σανῸ., ἴῃ Θὰ ΘΟΥΡΟΥ5 μάν ατι85. Πλὰ 6 

ΔΙ ΟΥταιν . γοιπα πο ὲ. ΘΠ Πα α{15. ἀἸββοϊεο., πθο 

πηι ἀκ 1Π16}}ΠΠσϑηῖθιὴ Δ ηΪΠ}1 ραν ίθι. ρον τη- 
σ6ν6. μοίθϑδί. ἐο]0υ 15. οοιηηληοαιῖο. ΕΘ πὶ 5] 

Ἰυχία ΑΡΟΒΙΟΪ ρφοθρίμη. ΤΘ}]} "ἃ (110 51ιη} 

5ῈΡΘΙ᾽ ΓΟΥΓΆΜῚ ΟΡ ΕΠ ΠΟΥ ΘΙ 115. [4116 ἴῃ ΘΟΡΡΟΡΘ 

ΟἸγου μα ΓΟ ΓΘ λτ15. ΠΟΥ ΕΠ σα ΣΟ ΠΟ ΠῚ 

δϑ56} τῇ ΠΟΥ ΕΠ ΟΠ ΟΡ ΡΟΥῚ5. Ὁ] ασὰ δα ἈΠΙΠΊΔ ΠῚ αν 
6715. ΟΠ] ΠΟ. ἸΟ 6. 50] 18 ΠῈ ΠῸῚ ΡΟΥΘ ΘΗ οῖ. ΝᾺ ΠῚ 

Ἰσ ΠΟΙ  ὨΪδ, 

Παιἀαιδαιδημ ἀβδοθηάθηϊς δ Ἰηθη θη ἢ ΠΟΘΙ 6 

ΔΏΪΠΙ1 ΘΟἰ5ἐ τὰ ἀΠΠ 6} [τὰ «ἰΘυ ΓΘ ἢ 5 τὰς ΛΘ τι ῬΥ:ο- 

56 ΠΓΠ11Π} 56 Π51ι Ἐπί ηνθῸ 4ποι- 

4801 ἴῃ ΦΟ τ ΠῚ Π 85 46] τι τι, δὶ ἰάθιι αιιοά νἷν 

ῬΓΟθΡιι5. δϑθητιηξ. 

σΟΙΠ ΠΟΥ Θὰ {1}. 

ποϑοῖιτ [ἀΟΟσϑθηΐ ΠΟΠΙΙΠΙ : 

4α]ρ0Ρ6. 411 π6 ἰρ5ὶ ἀυϊάοιη ΔοοΙ ἀδητῖα 510] πα]α 

5 ν6 [Θὰ η1. το 5] βου {τη} ΘαΓΠ ΘΠ) ν ψιπὶ, 
ΠΟί6 516 ΘΧ ΠΡ  θτιη: χη] Θϑιϊα πὴ : 564 Παρ  θπη-- 

ἀν Π ΒΘ 165... ΠῸῚ 1ἄθο Ροιἴτι5. ἡτιο πῃ Πὰ5 

σα] τα τ65. ἸΠοΙ ἀθυϊηΐ,, τὰ «πο ἥτ ΟΥ̓ οὶ 
511η12 5101 [Δοϊοη ἃ πη ΡΥΟροϑαουίηῖ. ἘΠῚ ϑιιηι- 
Π]ὰἃ , {πῶ ΠῚ Π]ὰ 5616] (ὉΠ ἰτον 5 ἀδοιθυῖο τ6- 
ΠΘίι" 5 Θ᾽ υσάι6 ρα]ου τἀ π6 σοηβιιονῖ ἀοἸθοίαι, 

ἰπσθη5. {Π|4| σαι τιν δὲς ἀ6]]1οἷὰσ οὐὴλ πὰς τ ]ἰ- 
ον πὶ σαν Πα] Δ Γδοίτιι πη ναγϊοίαιθ ΠλΪ ΠΙ ΠΊῸ 

" ἘΔ41 προσχαλεῖται. ΑΙ σαΐηαιις Μ95. προκαλεῖται. 

ς Αμεϊχαὶ ἴτὸ5 ΡΥ περιεφέρομεν. ἘΜ περιφέρομεν. 

ἃ Οὐθ᾽ οὕτω λυπήσουσιν, γ16 φαϊάεηι οἷς ἜΑ τα ρα 

πιοίεϑεΐαπι. ϑι0}0}6, Πποπεῖηὶ μον» ]δοῖο, «αὶ, αὐ αἰϊ- 

«πάητο ἀπτο ΒΑΒΙΠ π5 αἴχῖς, πον σαὶ χγομιθτα {1 

56} 5) 06 ΓουΛάτη, ἀαϊα6 ἴθ σΟΥΡόοσο τπογΠοαῖῖο- 

6} {65 ΟἸνοιπη ἴον. πιο Ἰοοιιη 11 νογίογαι 1η161- 

ΒΑΒΙΠΗῚΙ ΟΑΒΑΆ ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. 

τὐϑά ΔΩ Ὑδιν ν ᾿ 
Β ἰλυσπώμενοι ἐν τοῖς τοῦ σώματος πάθεσι, 

4 658.,, ΠΘΟθ556 

ἀλμηπα 116 [}» ῬΓΟΡΙ ΠΕ ΟΡ ΠῚ ΠΟ} 5 

ἈΒΘΗΙΠΓΡ, 

ἀλητεύων ; τὸ δεσμωτήριον οἰχῶν ; 'Γαῦτα χαὶ ἔτι 

πλείω τούτων, κατηγοροῦντες τοῦ νομοθέτου, συν- 

εἰρουσιν, ἀπολογίαν τῶν ἁμαρτημάτων ἑαυτοῖς 
εὐτρεπίζειν ἡγούμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς διατεταγμένοις 

ἡμῖν, ὡς ἀδυνάτοις, διαδολήν. 'ΓΓ οὖν φαμέν ; Ὅτι 

πρὸς ἕτερα βλέποντος τοῦ ἀποστόλου, χαὶ τὰς Ψψυ- 

χὰς ἡμῶν πειρωμένου χαμόθεν πρὸς ὕψος μετεω- 

ρίζειν, καὶ ἐπὶ τὸ οὐράνιον μετατιθέναι πολίτευμα, 

οἱ μὴ ἐφιχνούμενοι τῆς μεγαλονοίας τοῦ νομοθέτου, 

περὶ γὴν χαὶ σάρκας, ὡς περὶ τέλμα σχώληχες » 
ὌΝ 

τὸ δυ- 

νατὸν τῶν ἀποστολικῶν διατάξεων ἀπαιτοῦσιν. Ὁ 

δὲ" προχαλεῖται εἰς τὸ πάντοτε χαίρειν, οὐχὶ τὸν 

τυχόντα, ἀλλὰ τὸν οἷος αὐτὸς ἦν, οὐχέτι ζῶν ἐν 

σαρκὶ, ἀλλὰ ζῶντα ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν Χριστὸν, 

ὡς τῆς πρὸς τὸ ἀκρότατον τῶν ἀγαθῶν συναφείας 

μηδαμῶς τὴν ἀπὸ τῶν ὀχληρῶν τῆς σαρχὸς συμ- 

πάθειαν δεχομένης. ᾿Αλλὰ χἂν διαχόπτηται ἣ σὰρξ, 

ἣ τῆς συνεχείας διάλυσις ἐναπομένει τῷ πεπον- 

θότι τοῦ σώματος μέρει, τῆς διαδόσεως τοῦ λυ- 

ποῦντος οὐ δυναμένης διιχνεῖσθαι πρὸς τὸ νοερὸν 

τῆς ψυχῆς. Εἰ γὰρ ἐνεχρώσαμεν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ 

ς τῆς γῆς, κατὰ τὰς ὑποθήχας τοῦ ἀποστόλου, καὶ 
5 περιεφέ- 

ἀναγχαίως ἣ ἀπὸ τοῦ νενεχρωμένου σώμα-- 

ἐποτ ποαεως τὰ ἘΜ, 
τὴν νέχρωσιν τοῦ ᾿Τησοῦ ἐν τῷ σώματι 

ρομεν. 
᾿ ΑΥ 5» 7 ΄ῳ , 

τὸς πληγὴ πρὸς τὴν ἀπολελυμένην τῆς συναφείας 
“τας . , ἊΣ ον Ψ ΕΑ 

αὐτοῦ ψυχὴν οὐ χωρήσει. ᾿Ατιμίαι δὲ, χαὶ ζημίαι, 
Ν Η .' Ν Ν 

θάνατοι οὖκ ἀναβήσονται πρὸς τὸν 
Β 

χαὶ οἰχείων 
γοῦν - οὐδὲ χαταστρέψουσι τὸ ὑψηλὸν τῆς ψυχῆς 

πρὸς τὴν ὧδε συμπάθειαν. 

φρονοῦσι τῷ σπουδαίῳ οἱ ταῖς δυσχολίαις ὑτϑοςε 

σόντες, οὗ παρέξουσι λύπας ἔτ ἔρῳ,, οἵ γε μηδ᾽ αὖ- 

τοὶ λυπηρῶς διαφέροντες τὰ συμπίπτοντα. Εἰ δὲ 

χατὰ σάρχα ζῶσιν, “ οὐθ᾽ οὕτω λυπήσουσιν, ἀλλ᾽ 

ἐλεεινοὶ χριθήσονται, οὗ τῶν περιστάσεων αᾶλλον, 

ἢ" τοῦ μὴ προαιρεῖσθαι τὰ δέοντα. “Ὅλως δὲ ψυχὴ, 

ἢ ἅπαξ προσδεθεῖσα τῷ πόθῳ τοῦ χτίσαντος, καὶ 

τοῖς ἐχεῖ κάλλεσιν ἐνειθισμένη φαιδρύνεσθαι, τὸ 

περιχαρὲς αὐτῆς χαὶ εὔθυμον ὑπὸ τῆς ποικίλης 

μεταπτώσεως τῶν σαρχικῶν παθημάτων οὐ μετας 

βαλε τ ἀλλὰ τὰ τοῖς ἄλλοις λυπηρὰ προσθήκην εὖ- 

φροσύνης ποιήσεται. Οἷος ἣν ὃ ἀπόστολος, εὐδοχῶν 

ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν δι ισις; ἐν ἀνάγ- 

χαις. χκαυχήματα ἑαυτοῦ τὰς ἐνδείας ποιούμενος" 

ΡΓῸΒ : Οιιο οἱ σεοιπάϊιπε οαν θη υἱαογὶπι : πὸ οἷς 

τπὶ σμίρίαηι {εν πὶ πιοίθοιὶ : ἀσὰ ἴῃ Ἰπ!ογρυοι οπο 

ἱπορίς αἀάϊλυπι ἔποναι, τὐγεὶ ομερίατε, οὐ 675 Ἰοοὶ 

βου τοπεῖα, οαιιο ρα] οχονυῖπια, ᾿οο ἀ ΔἸ πιθητο ποτὶ 

Ῥάνιαη οθδοι οί αν, 

ὁ Ἄρρ. ρῥυΐπιις τοῦ μὴ αἱρεῖσθαι. Ἅ]Ὸχ ἄπο 155. περ'- 

χαρὲς ἑαυτῆς. 

οἱ μὲν γὰρ τὰ αὐτὰ 

προσ μπρὲ 

“ΜΒ: 



ἨΟΜΠΠΠΔΑ Ὲ ΟΠΑΤΙΑΑΌΜ ΑΟΤΙΟΝΕ. 

ἐν λιμῷ χαὶ δίψει, ἐν ψύχει χαὶ γυμνότητι, ἐν 

διωγμοῖς καὶ ἰ στενοχωρίαις, ἐφ᾽ οἷς ἄλλοι δυσα- 

νασχετοῦσι χαὶ πρὸς τὸν βίον ἀπαγορεύουσιν, ἐπὶ 
τούτοις αὐτὸς ἀγαλλιώμενος. Οἱ τοίνυν ἀπαιδεύ- 

τως ἔχοντες τῆς ἀποστολιχῆς διανοίας, χαὶ μὴ συν- 

ιέντες ὅτι πρὸς τὴν εὐαγγελικὴν ἡμᾶς προσχαλεῖται 

ζωὴν, τολμῶσι κατηγορεῖν τοῦ Παύλου, ὡς ἀδύνατα 
ἡμῖν διορίζοντος. ᾿Αλλὰ μὴν 8 διδασχέσθωσαν ὅσαι 

τοῦ χαίρειν εὐλόγως αἵ ἀφορμαὶ διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ 

μεγαλοδωρεᾶς ἡμῖν πρόχεινται. Παρήχθημεν εἷς τὸ 
εἶναι, μὴ ὄντες“ κατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος ἐγενή- 

τσ τς τον ε: Ξ 
θημεν " νοῦν καὶ λόγον συμπληροῦντα ἡμῶν τὴν φύ- 27 

σιν ἔχομεν, δι᾿ οὗ Θεὸν ἐγνωρίσαμεν. Καὶ τὰ κάλλη 
τῆς χτίσεως ἐντέχνως καταμανθάνοντες, δι᾿ αὐτῶν, 

οἵονεὶ διὰ γραμμάτων τινῶν, τὴν μεγάλην τοῦ 
Θεοῦ περὶ πάντα πρόνοιαν χαὶ σοφίαν ἀναγινώσχο- 
μεν. Διαχριτικοί ἐσμεν " ἀγαθοῦ χαὶ τοῦ χείρονος" 

ἐχλογὴν τοῦ συμφέροντος καὶ ἀποστροφὴν τοῦ βλα- 

(εροῦ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως δεδιδάγμεθα. ᾿Αλλο- 
’, - ᾿ “- ἐν , ΄ ΕἸ 

τριωθέντες Θεοῦ διὰ τῆς ἁμαρτίας, πάλιν εἰς τὴν 

οἰκειότητα ἀνεχλήθημεν., τῷ αἵματι τοῦ Μονο- 

ενοῦς ἐκ τῆς ἀτίμου δουλείας ἐξαιρεθέντες. Ἄνα- 

στάσεως ἐλπίδες, ἀγγελικῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσεις, 
ΕΓ. εἰ - , , 3 2 , ., δὰ 

ἢ ἐν οὐρανοῖς βασιλεία, τὰ ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθὰ, 

χαὶ διανοίας χαὶ λόγου δύναμιν ὑπερόαίνοντα. 

Πῶς οὐχὶ ταῦτα προσήκει χαρᾶς ἀλήχτου χαὶ 

εὐφροσύνης διηνεχοὺς ἐξαρχεῖν νομίζειν αἴτια, ἀλλ᾽ 

οἴεσθαι τὸν γαστριζόμενον, χαὶ χαταυλούμενον, χαὶ 
ἐπὶ μαλαχῆς " χοίτης ἀνατετραμμένον χαὶ δέγχον- 
τα, τοῦτον ἀξίως χαρᾶς διαζῆν; ᾿Εγὼ δὲ τούτοις 

μὲν τὸ θρηνεῖσθαι φαίην ἂν πρέπειν παρὰ τῶν νοῦν 
ἐχόντων " μακαρίζειν δὲ τοὺς ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μέλλον- 
τὸς αἰῶνος τὴν παροῦσαν ζωὴν διαφέροντας, χαὶ τὰ 

παρόντα τῶν αἰωνίων ἀμειδομένους, κἂν ἐν φλογὶ 

Α 

: τ ξ. ᾿ 
“ διάγωσιν οἵ Θεῷ συνημμένοι, ὡς οἵ τρεῖς παῖδες Ο 

Ἂ , κι 
ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας, χἂν λέουσιν ὠσι συγχαθειρ- 

Ὑμένοι, κἂν ὑπὸ χήτους χαταποθέντες, ὑφ᾽ ἡμῶν 

τε χρῆναι μαχαρίζεσθαι, καὶ αὐτοὺς ἐν χαρὰ διά- 

Γ  είθγοβ φυαΐαον ΠΡυὶ διωγμοῖς ἐν στενοχωρίαις. 
Ν ες τὰ τατ]το ᾿πΐνα «παΐιον Μς5. αὐτὸς ἀγγαλλόμιενος. 

ϑυθίπαοε Μϑς, χαὶ μὴ συνιέντες. ἘΔ συνέντες. ΠΟΙ ἄοπα 

Βορ. Ῥυίπιιιβ ὅτι πρὸς τὴν ἀγγελιχήν. Ἀαγδι5. πος ἴρϑο 

ἴῃ Ἰοσὸ ἄτιο Μί55. προχαλεῖται, 

5 ἘΔΠῚ εἰ φυδίιον Νίϑ5. διδασχέσθωσαν ὡς αἱ τοῦ. 
ΔῈ Θρ. ἐεγίϊαβ οὲ (01. «ααγέιι5 διδασχέσθωσαν ὅσα 
τοῦ... αἱ ἀφορμαί, τεοίις. 

2 917 

Ομ 1 : ΘΟὨ να, ΟΧ 4} 115. ΠΟ] δδιϊὰ ἢ οὰ- 
Ρἴππε οδοίουϊ, θὰ {ΠΠι85 νοὶ ρίαίθηι. ἀπ  θιιηῖ. 
ἘΠ] θη αὶ ουὰΐ ΑΡοβίο 5. , α] πὶ ἐπ Πν 1 ΓᾺ{1}}115...3. ὅν, 15. 

10. ἴπ ΓΤ ΠΊΠΪ5.5 1π ῬΘΡ ΒΘ ΠΟ ΠΙ 115 ἀἴατι6 ΠΘοθβϑὶ-- 
ΤΑ 10 115 ΟΠ ΙΔ 6 Π5 510], 5] ουοο ἀποο ναὶ οσθϑίαίθη. 

Τὴ [ἀπι6 οἱ 5111, ἴῃ {ἴσον οἱ πιιιίατθ, ᾿ῃ μ6156- “( 

«απ ΟΠ Ρτι5. δὲς ΔηΡΊΙΘΕΠ|5.,. ἴῃ ΠΌΪθιι5. ἈΠ} σι ἢ 
[ϑυιτηξ 56 ρ505 5» δὲ ἃ νἱΐα ἀΡμουγΘηΣ,, ἴῃ 115. Αρο- 

51[01π|5 Θχϑαϊίας, Οὐἱ ᾿σῖταν 5 πὶ 56 6 ἢ {188 ΑΡοβίο- 
Ἰῖσοθ ἱβπανῖ, πθὸ ἰπυ αν! πῸ5. δὰ δνδῃβθ σα] 

νἱΐαπ 1.6} ΠἸστιπὲ;, Ῥαπμ]ιπι ἃοοιιϑαιθ ΠΟ ὑΘΡΘη- 

ἴὰν. Τὰ] πᾶ πὶ 411 485 ΠΟΡῚ ΠῸῚ Ροϑϑιιηΐ ργῶ- 
50. Ρατ. Αἰ ἀϊδοαπὶ 4ποὶ 7515 φασι 1] Οσσαβῖο- 
Π65 ΠΟΡΪ5 ρυφθαῖ Π)6ῖ πη] Ποοπεῖα. Οἰιοα βιιηητι5 

ἃ Πθὸ ΒΘ Πητι5 5 ΟΠ Δ Πἴθα ΠΟ Θ556 Π115 Σ 511Π1|5 
Δ Οὐδαΐουϊθ ἱπιασίπθιη ἴδοι : ΤηΘΠΙΘ ἢ] [116 

ΓΑΙ ΟΠΘΠῚ ΠδΟΙΪ 5.ΠΠΉ115.. Π11615 ΠαίαΓα ΠΟ ἃ ΘΟΠ- 

ῬΙδεαν, Πουβατπι6. ἃ ΠΟΡῚ5. ΘΟΡΠΟΒΟΙ Γ᾽. ΤΠ6 ΠῚ γ6- 

ὙΠ 50] 6Γῖοι σΟΠαἸΓάστ πὶ ῬΌ]ΟΥ Πα ἀπ 6 ηὶ ΡΘΡοῖ- 

Ῥἰθηῖθθ., Ρι ΠΠᾺ πὶ, Τα τι Π} Ρ6Ὶ ΠΕ οΡἃ 5 (188 - 

ἀἀπι ϑιιπηπηᾶ πὶ Ποῖ οἶγοα Ομμπὶα ΡΙΟΥ ΘΠ Δ ηῚ 
Βα ΡΙΟπ δι  {π6 Ἰοσίπηιι5. Ἐδου] ΓΘ πὶ ΠΆ 6 Πη118 56- 

ΘΘΡ ΘΠ ΒΟΠπιιπ ἃ Τηα]0: ΘἸΠ ΓΘ. 6 Γ65 {Π||65.,. οἵ 
ΠΟΧΙὰ5. {πρΘΡΘ,. ἃ ᾿ρβᾶπιθε παν αἰ ΤΟΙ Πλῖ15. 

ΑΒΡΑΠΙΘπαῖ ἃ ὭδΟ ΡῈΡ ῥϑοοδ[ ΠῚ, ΥἸΠ 5115 ΓΘ - 
ΘΔ ΠῚ [α] πλτι5. ἴῃ 6115 Γἀπ}}ΠΠανἸ τὰ 6 ἢ} ἃ ΠΘΟΘΘΒΙ[6}1-- 

ΠΘΠῚ, Ῥ6Ὶ Ἐπὶ σΘ ΠΙΕἰ Βα ΠΘ] ΠΘΠῚ ΘΧ ᾿ϑ᾽ ΠΟΙΏΙ ΠἰΟϑὰ 56}- 

νἰτα6 Θχθμηρεῖ. Ἀ ΘΒ ΘΟΙΠΟΠ 5 5065, ἈΠΘΘΙ]ΘΟΥ ΠῚ 
ῬΟΠΟΓΙι ἢ ̓ΟΒ556 5510.) ΓΘ ΠΊΠῊ ΘΘ [65 [6.5 ΓΘΡΓΟΙ ἰδϑὰ 
Ῥοπᾶ., νἱμι δὲ πη π εἶθ οἵ ΠΟ ΠΪ5 51} ΡΟ Δ ἃ. 

5. Οποπιοάο οὔθάθν ρᾶν δϑί, σαι απ ΡΟ Ρ65 
Ταρθιηηαιο ᾿δοεὰ πὶ Θχ Π]5. ΟΡ ΠῸΠ ΡΌ586, 566 
ΟΡ᾿ παν ΘΠ 4] νΘΠΙΓῚ ἸΠΒΘΥΥΪ 5. {ΠῚ ΓΕ. 416 

τηοά τι} 15. οὈἸΘοΐαταν, Φαϊχιιθ γοϊαΐαξιι 1π΄ 110}}1 

Ἰδοῖο, ἃς ϑίθυ!, ἀἰσπαπιὶ σαι] νἱΐαιη ἄθσθνο 9 

Ἐρο νϑιῸ ἀἰχθυῖπι ᾿ο5. 4 υ] θη ἀἴξηο5. 6556. 4ὶ 
ἀοἤδαμίιν ᾽ν 115. 4] πηθητθ ῬΓΈΘ ΕΠ διιπΐ, σοπ γα, 
Ῥοαΐοβ ιν ορείμηο «ΠἸσθπ 05 6556 605, 4{| ριῸ-- 
Ρ ον 5ΡΘιὴ { 1 }Ὶ 5660 1}}} ΡΓΌΘΒΘΉ ΘΠ} Ὑ]ΓᾺΠ) ϑιι511-- 
ΠΘηΐ, ἃ6 ΡΥ ΘΘΘΠΓἃ 266. 15 σΟΠ Πιΐδ ηΓ. 51 ν6 δι: 

ἴθηι 'π Παπηπα ἀθσαπὶ 1 {τ ΤῈ ΘΟΠἤ] ΠΡ Ί ΠΕ)", 
ΕΓ {γ65. Ραθυὶ ἴῃ ΒΑΡΎ] ΟΠΘ : 5ἴνθ ἱπο] δ η τ" 

αααμὰ ἰΘΟΏ θιι5, 5ῖν 6 ἃ οθίο ἀρβου Ὀθαπ τι, [ρ 51 ἴὰ - 

4 ἘΔΠ ἀγαθοῦ τε χαὶ χείρονος. Υ' εἴεγε5 φπαέπον ΠΥ 

ἀγαθοῦ καὶ τοῦ χείρονος. 

»  είογεβ ψαδίπον ΠΡΥῚ μαλαχῆς χλίνας. ΑἸ Μες. 

οἵ δ χοίτης. 
ς ἘΔ διάγωσιν ὡς οἱ τρεῖς παῖδε: ἐπὶ τῆς Βαξυλω- 

νίας, οἱ Θεῷ συνημμένοι. Απεᾷχαϊ 56χ ΠΡΥῚ τ ἴῃ οοη- 

τοχίι, ἃ]Π1ο ογϊπο,, ἐοάιια σοποϊππίονο, θ᾽ ἄθη ἤσρ,. 

κοοιπάτ5. ὦσι χαθειργμιένοιν 



Δοπι. 5. 3. 

Ποπι. τ. 
τ. 

1υῖὰ. ν.15. 

ῬΑϊίεηι. 3. 
19: 

Ἐτεῖε. 5.9. 

ὥρεδηι, τ. 

16. σοπιῖοιὶ ἘΠ, Ηεὶ ταϊλδιῖ, ἡεῖα ρογίϊξ ρέιι5 6 1ο. 
Δηίεῖ. 7.8 

᾿ς 

Ῥραϊ. ττο. 

ς 

Ριμϊίρρ. τ. 
5.3. 

ὃ 5. 

Ἰθη. ΡΥ ἀἸοαπ] διπὲ ἃ ΠΟΡΪ5 Πθαῖῖ. ἃς 605 [ἢ 

ϑαυάϊο νἱΐαπι ΡΔΉβίσογα. ρον οξ., ποαιδ τὰ ΠῚ 

ἀοίοηῖοβ. ἀθ ργεοβθη θι15, 5664 οἷν 5061 ΘΟΡΊΠῚ 

40α ποθ ἴῃ βοϑίθυι πὶ γΘροβιία 5Ὲπὲ ἰοἰαῃ 65. 

ΑΥΡΙΓΓΟΣ ΠΑΠΙΠ16. βΕγθηιιατμῃ ΔΙ οΐατη δα μ᾽ θιαεῖβ 

51 Ἰππὶ 56 π|6} δχιιίαπι, θα σα. ἀν ΘΥυΒΑ ΓΙ ΟΡ ΠῚ 

(Οὐ εἴθ ἔευτα ἀθθογθ, 508 5] οΥ͵δ ῈΣ ΘΟΥΟΠΙ5 ο0η- 
βθποπάςθ, Ἐτοπὶπὶ αιοίχιοι ἴῃ συ ΠΙοἷβ. σονία- 
ΠΩΪ ΠῚ 115. 5ιιπὶ ρα] δθσιγ οἷβ [ΠΟ] 115. Ἀ5ϑ ΘΕ, ΔΠ]- 

ματι πὶ ΠῸῚ ἀοπ πηι Ὁ μΪασο ἀοἸογθπὶ ; ἱΠΊῸ 

ψΟΙῸ 5ρυδιῖϊβ Ὁ} ργθοομ! ἀοϑι ἀθυῖτπιὶ ΙΔ θυ θιι5 
ΡΓΩβΘθπεθι5, δάἀνθυϑαυοθ σΟμλΐπτι5. Δ ΟΥΠ Π ιν. 

Ἡπιης δα πηοάιτιπι εἰϊαπιϑὶ υἱνῸ υἱγε 5. σε ϊοσο 
δοοϊάαι υϊά ἀϑρουΐ, [ποθ γὰβ σαιιάϊο ποη ΟΡ ἄποδα. 

Νδηι Τηιδιίαἰῖο ρμαϊϊοπίίαια ορογαίτα", ραϊϊεπίϊα 

αἰιέεπι ρτοναϊίοπεηι, ρτοναίϊο θθγῸ σρόπι, ξΡ65 

ἀτεΐοπι ποτὶ σοη επιαϊξ. Οὐ ργορῖον δὲ 4Π1 0 ἴῃ ἰοθὸ 
ἃ} Θοάθῃι {6 ηλι" ρα θη θ5 556. ἴπ {ΕἸ θυ] 10- 
Π6, δἵ 5Ρ6 σαιιίθνο. 5065 Ἰΐαιιο οϑὲ {11:8 ΘΕ, αὶ 
σαθἸππηλ ΔΉ 0 ὙἹΡῚ ΡΓΟΙ 511 σο πα ον παΪθ. Οὐῖπ 
οἱ Ἰάθην Αροβίο! 5 1π|56δὲ δείαην ἤθυο ΠῸ5 σπτῃ ἤθη - 
ΕἰθῸ5 : Ταγϑιι5 δα (ὐαἸαῖαβ βου θθηβ, ἀθῆεθρας 1η1- 

ΒΉΪΟΟ5. ΟΥτιοἿ5. ΟΠ γῖϑεῖ. Ἐσχαϊά οριιβ δὲ ΘΟΠΊΠΊ6-- 
ΠΠΟΡΑΙ 6 Του μη} δ πίθῃι, ἘΖΘΟ 6] 6 ἢ) 6] {π|5511 

ῬΥΙΠοΟΙραπὶ ΙΔ ΠηΘπίδ ΠΟ Π65. 5ου θη ἴθι δὲ τρλ] το 5 
Δ]Π105 βϑᾷποίοβ Ππσϑηΐοβ 9 ἢοὶ πιὶϊ]ιδ, τπαίθγ, {ταΓ6 

ἴογΤ, δἰ ηιιὶ τϑοίο γαεῖα!, ἐπ ἰιοπιϊ παἰϑιις ποτὶ σὲ. 

Ετ, Πεὶ νεϊ]ιῖ, ψιιῖα βασίιις σιέπι σἐοπί ἡτιῖ σου 5 Γ6- 

δαὶ ςἐϊριιϊαπι ἴτε πιθ556. ἘΠ αὶ γοῦρὸ ἀἴσαμη. ρον- 
ΒΟΓΙΪΓΑΓΘ. ΥΌΟΘ5 ΠΠ5ΓΟΓ ΠῚ, οἱ ΘΟ] γ ρου 5 (1 
ΘυλἸ τα γΟΟΘΠῚ ἐγ 5Π ΠΟΘ ΠῚ, Π.]]15. ἀπ] 18} 15 τα 

ΟΙΏΠ65 ΠΠΠΠππ) ππ ΠΟ, Θὲ ΤΠ] ΒΘΡΆΤΩ ὙἹΓὰ ΠῈ {π|ς5 ἴπ ἡ 

60 δοίταρ, ἀθρίονοπε. ἠοῖ πιεῖ, χεῖα ἐποοίαίιις 

πιοιις ῥΓοϊοπϑαίιις δεῖ. ΝΙΡἾ Γι σα ρὶς ἀἸ550 ν 1, 

οἱ 6556 οὰπὶ ΟΠ εἸἰδῖο. Τί ιιθ ἔδγε ἐοσνα [τ] 15. 1π- 

οσοἸαίιι5. ἀΠΠ ΔΈ ΙΟΠ 6 ΠῚ, ἰὰ ΠῚ ΖΙΙΔ ἢ} {1186 πη ρΘ]θ πῖο 

511 σαπάϊο. Ἐπ᾿ Ῥανὶὰ υοάιιθ γ] απ ποῖ ἴῃ 

φαΠΙΟἷ5. ΡυοΪαΐαμ ἀ6 ἈμηΐοΟ 51:0 Τοπαῖπαπ ἰαυπδι- 

ἃ Αμα4αϊ ξερίεπι ΡΥ ἀγωνιστὴν τῶν χαλῶν, γδεῖί 

κα Πιοποσίὶ ργοριασπαίογεπι. ἙΔΙι τὸν καλόν. Τιεοῦο- 

τπιῸ ΠῚ πἰΓαΤΎΖιιο ΓΤ οἰ ὶ Ῥόββο, ΠΕ ΠΊΟ, ΟΡΊ που, ΟΠ] 0 ΠῸΠ 

σἱάοι. 

εἴπ Οοάεχ ΟΟἹΡ. εἰ δαὶ πόνοις πρὸ 

ἈΠῚ φυΐπχις Δῖββ, προσεθισθέντες 

ΤΟ Ν εἴοτος φαδζαου ΠΠΡΥῚ οὐχ ἐπισκοτίσει, ΑΜ ἄπο εξ 

ΠῚ] κοτήσει. Ηος ἴρϑο ἴῃ ἰοςοὸ ἱγὸβ Δῖξβ. τὸ χαί- 

θξῖν. ἈΠῚ τοῦάσπη Μ55. ἐὲ θά τὶ τῷ χαΐοειν. 
5 ἴ πὸ Οοάοχ δα. τέτοχας. Νοχ τἰπιῖς Οοάεχ (0]}. 

ἐπ᾿ ἀνθρώποις. 

Ὁ (Ο]Ρ, ἰογίιις χαὶ ὅλας, σου μίαν ἰα πείθοι ΟΠ 165 

ΒΆΒΗΜΙΕ ΟΕΒΆΑΝΕΞ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΚΘΠΙΕΡ. 

Ὁ ἘΝ - .“- τ-ὦὦ 35» , σαπὶ - 
εἰν, οὐχὶ τοῖς παροῦσιν ἀλγυνομένους, ἀλλὰ τῇ 

ϑχπετδ ἔτος ΩΝ - 2 ΄ Ε 
ἐλπιδι τῶν εἷς ὕστερον μι ἀποχειμένων εὖφραι- 

ἁ ἃ : 
νομένους. Οἶμαι γὰρ τὸν ἀγωνιστὴν τὸν χαλὸν, 

Βος 
ἘΕ ΝΟΣ πᾶρες ἊΝ πὰ να ΤΩ Ξ 
παξ ἐπὶ τὸ τῆς εὐσεύείας στάδιον ἀποδύντα, φξέ- 

ρειν χρῆνα : γενναίως τὰς πληγὰς τῶν ἀντιπάλων, 
ΞᾺ ,ὐὰ ΕΣ τ λα φρνι 
ἐλπίδι τῆς δόξης τῆς ἀπὸ τῶν ΘτεθανΟνΣ Καὶ γὰρ 
᾿ πξὶ 

οἷς γυμνιχοῖς ἀγῶσιν, οἵ χατὰ τὰς παλαίστρας 
. πρὸς τὸ ἀλγεινὸν προς τὸ αλγξ 

᾿ 
συστέλλονται τῆς πληγῆς, ἀλλ᾽ δμόσε χωροῦσι τοῖς 
ἀντιπάλοις, ἐπιθυμία τῆς ἀναῤῥήσεως, τῶν παραυ- 

΄ , ε - ΠΣ - ΓΝ . 
τιχὰ πονῶν ὑπερορῶντες. Οὕτω τῷ σπουοατῳῷ χαν 

- - ΄ - 
παρῇ τι τῶν τρᾶχυτ Τρ ων. οὐχ Γ ἐπισχοτήσεε τῷ 

χαίρειν. Διότι Ἢ θλίψις ὑπομονὴν χκατεργάζετα αν" 

ἢ δὲ ὑπομονὴ δοχιμιάν - ἢ δὲ δο ἐλπίδα - ἢ ὃὲ 
“ -- ΄ 

ἐλπὶς οὐ χαταισχύνει. Διὸ χαὶ ἑτέρωθι τῇ θλύψει 

ὃ ξιν, καὶ τῇ ἐλπίδι χαίρειν Τρ τοῦ αὐτοῦ 
ῇ ΤΩΞ 

προσετάχθημεν. ᾿Ελπὶς οὖν ἐστιν ἣ τὴν χορὸν σὖύν- 

οἴκον τῇ ψυχῇ τοῦ σπουδαίου παρασχευάζουσα. 

ὃ αὐτὸς ἀπόστολος χαὶ χλαίειν χρῆναι ἡμᾶς 

χλαιόντων - καὶ Γαλάταις γρά- 

ρεμίαν χλαίοντα; καὶ 

προστάγματος Θεοῦ 
τ τος 3 ὩΝ τῶλὸς Η Φ ἁγίων οἰμώζοντας: 

Οἴμοι, μῆτερ, ὡς τίν καὶ, Οἴμοι ὅτι 

ἀπόλωλεν ὑξος ὡς, ᾿δτὸ τῆς ὙΊ; χαὶ ὃ ἐ βείμοι 
᾿ 

ξ 
συναγῶν χαλάμην ἐν ἀμήτῳ. κὰ ̓ Ἧς ἐρεύνησον 

"2 
τὰς φωνὰς τῶν διχαίων λα ἂν πού τινα ευρὴς σχυ- 

πνΣ 
θρώποτι ἔρ ραν φωνὴν ἄφιξ 

χαὶ τῆς ἐν αὐτῷ ζοῦῆςς τῆς Ξ 

τα, πεισθήσηῃ ὅτι πάντες 

τοῦ χόσμου τούτου, 

στήνου ταύτης χαταστενάζουσιν. Οἴμοι ὅτι ἢ πα- 

ροιχία μου ἐμαχρύνθη. ᾿Επιθυμίαν γὰρ " ἔχει ἄνα- 

λῦσαι, καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. Ὥς οὖν ἐμπόδιον τῆς 

χαρᾶς, τῆς παροιχίας ταύτης τὴν παράτασιν δυσχε- 

ραίνε!. Δαβὶδ 

φίλου κατέλιπεν Ἰωνάθαν" ᾧ συναπεθρήνησε χαὶ 

τὸν "ἢ ἐχθρὸν ἑαυτοῦ. ᾿Αλγῶ ἐπὶ σοὶ, ἀδελφέ μου, 
Ἰωνάθαν. Καὶ, Θυγατέρες “ Ἰσραὴλ, θρηνήσατε 

Σ χαὶ ἐν υέλεσιν ἡμῖν θρῆνον τοῦ 

τοεδ5 )ειδίογαπι. διαί ἐπι εὕροις. ΑἹ ΞοΣ Νίβξ. εὕ- 

οτς- 
α Μείογος αἸϊψαοῦ ΠΠΡγὶ εὶ φατε ἔχει ἀναλῦσαι. ΑἸ 

ἄπο εἶχεν ἀναλῦςαι. 
» ΑμΕφαὶ γος ΠΡυὶ ἐχθρὸν αὐτοῦ. ΠΟΙ άοπι πάοπὶ 

Μ55. ἀλγῶ ἐπὶ σοί. ΔΠ| εἴ ΓΙ 

ς Τπις (οὔοχ ΟἹ}. οἰὰπὶ Βερτῖς Ῥτίπιο εἴ ἰεγεῖο εἰ 

οπὶ ἱπηρτοβϑὶβ ΠΡτὶΞ θυγατέρες ἵξρο ουσαχήμ,, {εἰ ὕέχι- " 

σαἴεπι. Αἴ (01. τεγεϊιβ εὲ Βοος. ἐπα το πο θυγατ: 

ἱσραήλ, ζω 1ϑναεῖ; εἴ ἴϊὰ ιοάις ἴῃ ν υϊπαία Ἰεσὶ- 

ἴαν, οἵ ἀραὰ ΤΙΧΧ. Οὐϊοιπιζιο ἀαΐοπι 116 ἐσὲ, 4 

Ῥυΐπητις βου ρϑι ἱερουσαλὴυ. 14 ονοο Ἰαρβιὶξ οὐϑάϊ ροΐεξί, 



ΠΟΜΙΙΑ ΡῈ ΘΟΕΛΧΤΙΛΧΕΌΔΙ 

ἐπὶ Σαούλ. Τὸν μὲν γὰρ θρηνεῖ, ὡς ἐναποθανόντα 
ω ς , ν ΙΑ 3 , ( ὥι πὰ 32 τῇ ἁμαρτία" τὸν δὲ ᾿Ιωνάθαν, ὡς μέχρι παντὸς αὖ- 
μΆ Ὃ μ ἜΡΟΝ τα ἢ 
τῷ χοινωνήσαντα τοῦ βίου. Καὶ τί δεῖ τὰ ἄλλα λέ- 

- ἘΤε- Ξ ; 
{ειν ; Ἀλλ᾽ ἐδάκρυσε χαὶ ὃ Κύριος ἐπὶ  Λαζάρῳ, 
Ξ Ν ΄ 7 ᾿ 
ἐδάχρυσε καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ μαχαρίζει δὲ Β 

ΑΥ̓͂ τω ΑῚ ΄' λὶ ἈΠῸ 
τοὺς πενθοῦντας, καὶ πάλιν τοὺς χλαίοντας. 

Καὶ πῶς σύμφωνα ταῦτα, φασὶ, τῷ, Πάντοτε 
,  Ξ2ἈΆἉΝ ᾿ - - ΕΣ ΕῚ --- ΓΝ ᾿ Ξ 

χαίρετε; Οὐδὲ γὰρ ἐχ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν δάχρυόν τε 
τ Η͂ ΄ " πὶ ᾿ Η - 

χαὶ χαρὰ τὴν γένεσιν ἔχουσι. Τὸ μὲν γὰρ, οἷον 

" ἐκ πληγῆς τινος, τῆς προσθολῆς τοῦ ἀῤδουλήτου 

τὴν Ψυχὴν τύπτοντος χαὶ συστέλλοντος, καταθλι- 

Θομένου τοῦ περιχαρδίου πνεύματος, ἀποτίχτεσθαι 

πέφυχεν " ἣ δὲ χαρὰ οἷον σχίρτημά τί ἐστι τῆς ψυ- 
μι ΡῚ , - ἣν ᾿ ω͵ κ 

χῆἧς ἐπαγαλλομένης τοῖς χατὰ γνώμην. Ὅθεν καὶ 
᾿Ἷ τὰ ν - Ξ ’ ἜΣ ὌΝ , - γ τὸΞ ΑἹ 

τὰ περὶ τὸ σῶμα συμπτώματα διενήνοχε. 'Γοῖς μὲν 
, ῆλῳ το τιν ᾿ 

γὰρ λυπουμένοις ὕπωχρος χαὶ πελιδνὸς χαὶ χατε- 

Ψυγμένος ὃ ὄ' - ποῖς δὲ φαιδουνομένοις ἐξανθοῦ-- αὶ γϑξνος χοὸς ῖς ὃξ φαιορυνομένοις ἐς 
δε ῖα ,ὔ »" , Ὁ ν᾿ 

σὰ χαὶ ὑπέρυθρος ἣ τοῦ σώματος ἕξις, μονονουχὶ 
5 ἐξ Εν : ἐς 

πηδώσης τῆς ψυχῆς, καὶ προωθουμένης ὕφ᾽ ἡδονῆς 
ΓᾺ ἌΟΡΙ ὃ »Νλ Ὡ πὶ - ῳ Α ξ Ὁ 

εἰς τὸ ἔξω. Πρὸς δὴ ταῦτα ἐροῦμεν, ὅτι χαὶ οἱ θρῆ- 
ΓΝ ΎΔΟΟΥ ΜΕῈ ἐς ἐν πάρα ακὶ ι Η 

νοι χαὶ τὰ δάχρυα τῶν ἁγίων ᾿ διὰ τὴν πρὸς Θεὸν 

ἀγάπην ἐγίγνοντο. ᾿Αεὶ οὖν ἐνορῶντες τῷ ἀγαπη- 

τῷ, καὶ τὴν ἐχεῖθεν ἑαυτοῖς εὐφροσύνην συναύξον- 
Ἄ ᾿ - -᾿ 

τες, τὰ περὶ τοὺς ὁμοδούλους ἑαυτῶν ᾧχονόμουν -" 

πευθοῦντες τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐπανορθούμενοι αὖ- 
ν “ἃ -᾿ τ» - 

τοὺς διὰ τῶν δαχρύων. Ὥσπερ δὲ οἱ ἐπὶ τῶν 5 αἰ- 

γιαλῶν ἑστῶτες, τοῖς ἐν τῇ θαλάττη βαπτιζομένοις 

συμπάσχοντες, οὗ προΐενται τὴν οἰκείαν ἀσφάλειαν 
εἰάβεν τις -- : Σ 

ἐν τῇ περὶ τῶν χινδυνευόντων φροντίδι - οὕτως οὐ- 
ΝΥ - -" 

δὲ οἱ τοῖς " ἁμαρτήμασι τῶν πέλας ἐπιστυγνάζον-- 
ἕναν-- 

΄ 
Η 

ΞΗ , ἢ.ὅ ΕἸ 4 ΤΙ , ΄ τες, τὴν οἰκείαν ἀφανίζουσιν εὐφροσύνην. 
, ἥδ ΟΡ ᾿ - 

τίον υὲν οὖν, χαὶ μείζονα ποιοῦσιν αὐτὴν, ὑπὲ τῶν 

εἰς τὸν ἀδελφὸν δαχρύων, τῆς χαρᾶς ἷ τοῦ Κυρίου 

χκαταξιούμενοι. Διὰ τοῦτο, μαχάριοι οἱ χλαίοντες, 
χαὶ μαχάριοι οἵ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παραχληθή- 

σόνται, χαὶ αὐτοὶ γελάσουσι. Γέλωτα δὲ λέγει, οὐ 

τὸν διὰ τῶν παρειῶν ἐκ πίπτοντα ψόφον ἐν τῷ αἵ- 

μᾶτος ἀναύρασμῷ;, ἀλλὰ τὴν ἄχρατον καὶ ἀμιγὴ 

μετὰ 
χλαιόντων συγχωρεῖ ὃ ἀπόστολος, ἐπειδὴ τὸ δά- 

ν᾿ -- " “-" 
παντὸς σχυθρωποῦ ἱλαρότητα. Κλαίειν οὖν 

«ποι, συλ 5ουΊΒεγοῖ,, πηοιαϊ που γου ον πὶ {ΠΟΥ Πα 

Ἑμπο. 23..28 :θυγατέρες ἱερουσαλὴμι, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, 

ΕΠ Τενιισαίεπι, ποῖϊιε Ἴεγε σιρον πιὸ. 
ἃ Ψρίονος. φααΐπον. ΠΡ ἐπὶ Λαζάρου. [αῖνα,, υ]οὶ 

οὐτεῖ παροπε φασί, ἴπ γοιου!θιι5 φπίπιιο ΠΡτῖς Ἰοσίταν 
φυσί. 

« (οΙβθονίιει ἄπο (οάϊοος ἐκ πηγῆςγ “ιιασὶ δα αἰϊψιιο 

7οηπίε. ΑἸ αΐπάιις Ἀἴ55. οἱ 11 ἐκ πλιγῆς, ἐα μίαδα 
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τἀ ΟΠ Θμι, ἰπ {πιὰ 511] δὲ ἐπι μϊσιιὴι δατιπι [αχ ξ. 

Ζροίδο σιιρεν 6, {παίει πὶ ]οπαίμαι. Ἐπ, ΕἸ ία 5. πὲς. τ. 

Ἰογαοῖ σιιρεν ϑαιὶ ἤειο. Ἡπιπο φαϊάθπι ἰπιροῖ, τὶ 30: 

Ῥδοοαῖο ᾿η ]ΟΥ“πππι} : ΤΟ Πα πὶ νΘΙῸ τι ΠΟ ΠΏ ΘΙ 

5101 ΡῈ} τοῖα νὰ Π| ΠΟΠ ΠΟΙ Ι5ϑί πλαπ. Οὐ] ἃτι-- χομη. 
τ6 ΠῚ ΕΠ ποῖ σοοθιἃ ρΟΙ ΟΘΠΒΘΙῸ 7 ΕΠ γ ΘΡῸ ΠΟ ΠλΪ- ϑ5Ὲ : 

ΠῚ ἴρ56. Πθν δια βιιρ 6} Τιαζανιι δὲ διιροιν .6- ἔπε ὑπ: 

ταβα θη. 866 οἱ ᾿πρϑηΐο5 ἂς ἤδηῖος ᾿ἰἀοηὶ γγο-- δαίαολ. ὅν 

ἄἴοαι Βοαῖοβ. δ. Ξν τῷ 

ἡ. 8564, ἱπαφαΐιπε, ἀιομιοάο. ΠΘνΡὶ μοίθϑι, τι 

Ἰιοοο σο πο  ΠΠΘ ἢ ἔτι" οἴ Π νΘΥ 15. 1115, ϑοπι ρο φαμεο- 

ἢ Νϑάτιο ϑῃΐηὶ ᾿ΔΟΡΎ πλ86. οἱ σαπάϊαηι δχ Πἰδάθαι 

ῬΥΪΠΟΙρΙ5 ἀπιοιπε οἰ σίπομη. ΝᾺΠῚ ΘΟὨΙΡ 6550 ΟἸΟὰ, 
60." 5ρί εἴτι, οἱ ἀπουβίαϊο, ᾿ΔοΡν Πηδ5 ΘΧ ΠΡ ΌΥ 150 
οᾶϑιι ῬΘγοα ΘΠ θ ΠῚ Π]Ὰ ΠῚ, Θά 46 ΘΟ ΡΠ ηΐ6, 

γοῖυ: οχ θασα σαδάαιη ΟΥἰεὶ σΟὨδιΘν ΘΡ : σαῖι- 

ἀϊτι γον Ὸ 65: ἃπἰπιςθ Ὁ] [Ὲ5 ΘΧ βθῃςοπίϊα διιοοθ- 

ἀθηΐθϑ ποϑι οηεἶ5 αι ἀπ αιιαϑὶ δα] τ5. ΠΙπο. αΠ- 

ἔδυιμα! σΟΥΡΟΥ 5 συ ηρίοιηαία. ΤῊ σΙο5 «αἰ 1} 5}}"- 
ῬΆΠΙΔ αι Πν τ Φαπιααο ἂς υἰσθηίθηι Πα 0 πὶ ΘΟ ΟΥῚ5 
ΒΊΟΪΘμῚ : ᾿π 65. νΘγῸ ΟΠ Οἱ θβοθη5. αι ο δ} οἱ 51}-- 
Τα] νὰ σΟΡΡΟΥ 5 Πα ΒΓ πιο [56 115 οἵ Π1] αν 115, ἀῃϊηλὰ 
τἀ Πιὶ ΠῸῚ ΡΥ ΌΒΙΠΘπἴΟ οἱ ᾿ΡΟυππιροηΐο δ οχίο- 

γἱονγα ργδ νο]υρίαϊο. γογιιηι δὰ πῶς ἀϊοοιηιι5, 

«το απο πη τας ο 65. Ξα ποίου ηι Δ Ο ν Πρ 116. ΘΧ 

61 ἁπηονὸ ΡΥ ῸΠοΙβοοθαη ταν. Πα αι Οοι] 15 τη {1-- 
Ἰοοίτιι ΒΘ ΠΣ ΘΙ ἰπ 6 ΠΕ 5, ἃ0 Ἰφο Π1ὰ ΠΊᾺ] 0.6 510] 1η- 

46 ἀοοθάθηϊο σπνΆ] Ὁ 165 ΘΟ ΠΟΙ ΟΡ ΠῚ 51ΠΟΓ 11}, 

ἀοἤθαπε ᾿ρ505 Ρδοσαπίθϑ, δοϑήτιθ θῸ. ᾿ἰδονν Π]ὰ5 

ομοηἀθαπι. ΟἸοη αἰ πιο αι} (πὶ 1 το νὸ 

βίαδηϊ, ἀπιμὴ. Θουτ πὶ 4 [πὰ ΠΊΔΡῚ 5.1] Θ ΠΠ 111" 

ΘΟ ΠΟ Ρ ΘΟ. 5ΘΟ. Τὰ Γ0 Π} 5118} ΠΟῚ ΔΙη1-- 

απ, ΟΡ πᾶπο 5188} (6 ρου ΟΠ ἀπ 1]0115. 50] 1 ΟἸτι-- 

ἴτὰ 41 Ρτοχ μόνη ἀθῆθης ροϑοοαία, 

ΑΛΟΤΙΟΝΕ. 

, 
υ. 21. 

ΓΙ. 

ἀἴποηι : 

50 Δ ΠῚ Ἰρ5ΟΥΊΙῚ [2ο ΕΠ {᾿ὰ Π] τη] Π] 16 αἸβρθνάππι. [πιὸ 

οεϊαπὶ ἀ]αυσθηΐ ᾿ρϑᾶπι., σαιϊο ΤΟ πὶ αἰ τη Δ 

ΟΡ} οἴαβαβ ρσὸ [γαΐνο λον πιὰ5. ταν ΠΘΑΙῚ βιιηΐ κως, δ. 51. 

«υἰ Ποπὶ, θϑατὶ φαοάτιο 411 [πισϑηϊ, 4ΕΙΟὨΪΔΠῚ χγαιεῖι.5.5. 

᾿ρϑὶ σοπβο α]ιιπτιν, οἵ ᾿ρϑίμιθὲ γἸἀθθιιπι. Ἐ ἰδιιπὶ 

ἀπ 6 8} ἀἸο1 1, ΠῸΠ 5 ΡΟ ἔτι ἀποπηἀλ πὶ θ 61 Ὁ Πὰ5 

ἃ οἰ θυ ν θβόθη!θ 58 σα πο ΟΠ), 56 Πὰν ]- 

ἴαϊθη θυ ᾺΠ}, Οἱ ΟΠ. ΠΪΒ5. ΓΡΙ511Π185 ΘΧΘΟΡ ΘΙ. Οιιο- 
- - - Πουι. τ5. 

οἷνοα Ππιροῦθ οὐ [ἰσ ΘΠ ΠΠΡτι5. Πσοὲ μοι Αροβίο- κ5. 

ψιιαείαηι. 

ΓΆΘΕ,. βοοιᾶτις διὰ τῆς 

8 (οάδχ τἰπιι5 ἐπὶ τὸν αἰγια 

" ΑπΕΖαὶ {γὸ5 ΠΡ τὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι. ΑἸ Μ55. εἱ 

661 ἁμαρτήμασι. 

1 Βερ. Ξοοισιιδ χαρᾶς τῶν δικαίων, φἤεοιὶ εἰϊα νὲ 

δ αὐεῖῖο ἡιδίοναιηι, ΝΟ τα πλα]ο μοβὲ «ἀἰπάιις 55, 

ελάσονται, δυθίπας ἅτ Μϑς, χλαίειν δὲ μετά. 



ἤρακ, ιτἴ. 

Στὸ 

χὐϊὰ. ᾳ3. 

10 5. ΒΑΒΠΗΙ 

1π|η|, «πο ἢιδ6 Ἰδοῦγ πλ88 γ Πα: σαιιά!] δου 56- 

πιθη ἤδηΐ οἱ ἴθπιιϑ. Αϑοθπάθ τΪΠῃ] τηθηίθ., εἴ 

σΟΠ ΠΟ πθι [πέπον 6 ἀΠΘΘΙΟΥΙ ΠῚ, ἃπ σοηνοηϊαξ 

οἷβ Ῥγϑοῖθι" σα τπιπὶ δ Ἰδο Π 1 πῃ }]115. Πἴπ15. 5 ΓΔ {05 : 
αιῖρρα χαΐα Πα ΡΠ σαπεὲ ἀἰσπὶ, {πὶ δάϑίομε 60, 
δ ἱποπαγγα 1} ρα] Πρ πάϊπθ δ] ουΐθο Οοπάϊ ον }5 
πΟβινὶ ρου αδηίαν. Τά αἀ πὰπο νἱνοπαϊ γὰ- 

τἰοπθηι ᾿πν τὰ η5. ΠῸ5. ἀρΟΒΙΟΪ 15.» 56 ΠῚ Ρ6Ρ ΘΠ ἀ6Υ6 

ΠΟΒ 7551}. 
δι. Οὐοά 51 Τθοιηΐητις ᾿ἸΔΟΡῪ ΠῚ85. 5106} ΤιΑΖΑΥῚΙΠῚ 

δὲ 506. οἰν!Γαΐθῦ ᾿᾽Ο 1, ΠΠπι4 ἴσον μὰ} 06- 
Πλτ155 ἸΡ511ΠῚ Θὲ ΘΟ ΠΊΘ ͵556 δὲ ὈΠ 1556, Π1}}}} ΠΟ αὶῃ 
Πιουιιπὶ ᾿πά σιιπ : 5641 Πη0 05 ἃς {π85 4105 Π6- 

ΠΟοϑαυῚ ἀπίιηο ἁἰδοίτι5. σΟΠ  ΠΘΔΠ }".. {Π0Ὶ1 γ6}1-- 

{αΐθθο, Τα π6 516. Θἰ]ὰ πὶ ̓ ΔΟΓΥ ΤΠ Δ Γα5 65, τιῦ 1πη-- 

πιο ϊοαπη θυ] ον πὶ ἀ0 Ππποπ5. ἀπ] Δ ἢ τη} δά 
Ποπάτιπὶ ΡΓΌρΘΠβί ΟΠ 6 ΠῚ, ἈΠΙΠΉΪ 116 ΘΟΙΙΙΠῚ ([6Π}15-- 

ΘΟ Π6ΠῚ ϑαπΠανοῖ, ΝᾺΠῚ 51 (αἃ αἰπια, ᾿ΓΏΒΘΡ ΠῚ 

ἸΔΟΤΎ πη: Οριῖ5 Παρ οπὲ πη θυ τη Π 6. ΡΔΙΙΟΠΪδ : 
συμ αβηδηι ΠΠΔΟΡ τπανΐ, δὲ 4 Π 1, δὲ πα πο, 

δὲ φαοιποάο μὰν [πϑυῖτ. Οὐοά δηΐπι οἰἴγα ὉΠ Π| 
ΔΏΪΠῚΪ ΠΟΠΙ ΠΟΙ ΟΠοΙη, οἷ δα θυ] θΠ 05 ΠῸ5 [ἃ- 

ΟΥῪ ΠΊΔ [115 Θϑὲ ΤΟΙ Πιι5, ῬΟΓΒΡΘοΟΙ ΠῚ οϑῖ ἃ πλδηϊ- 

[δοίη οχ 1ΠῸ : Παξαριις απιίοιι5. ποσί ο ἀοΤΗ, 

Ξο ναΐο τι « δοηιπο δα οίζθηι διίηι. Οὐ. ΠΟ ΓΙ ΩῚ 

ἀ6ῇοιε ἀπλϊοιιηὶ ἀοΥ Π.] 6 Π ΘΠ}, 4 161 Δα α Πἴο Ροϑὲ 

Βρϑύ: θχρογροίδοιιπι 11}. δαταγε ὑθπὶ ἤοτγας. 
7Ζαμι του τιι15 Του σα ταν ἀα νἸ πη : 18 π| ΔΠΠΠ|σὰ-- 
ἴπ|86. Δ υ]α θα . Τπ65ὲ ΠΡ α] πὶ πη ΠΉΙΡΔΟαΪο. 

Ῥράδ5 ΠΡ απ ταν 1Π5{1{15, Π 60 ΓἈΠΊΘΗ ἃ τηοῖτι υ)1Ὸ-- 

1] θαῖαν. Ετθπμὴ δάογαὶ νὶ5 αροάαιη ΟὈΪοΘ πὰ-- 

ον. Οτοιηοίο ἰρίταν Του Π115, 41} ουαΐ τᾺ}1ἃ [ἀ- 
Οἴαχτι5., σαϑιιμὴ 1ΠΠπ|}} ἸΔΟΡῪ Π115 ἀἸ στ τὴ [πο αθϑοῖ ἢ 
ΔΑΠ πο ρμαϊδηὶ δϑὲ ἴρϑιιπὴ 1ΠΠ ΡΠ [6 ΠῚ ΠΟΒΓΓΆΤΩ 
πΠᾺ] 4116 5. Π] οἴ 6 ΠῚ, Θὰ5. Ἀ[ Γδοῖοπὸ5 {πῶ ἴῃ - 
Θν τα 1165 δι Π1 ΘΓ ΠΘΟΘϑϑα δ, ̓ πῖνα ΠΊΟ05 4τ|05- 
ἄδπι ἃς ΤΕΥ] ΠῸ5 ΘΟὨ ΠῚ 1556 ΑΡΑΙ Πα Πα θη] 
σψἰτανὶτ ἀπ π8η} αι πὶ ἔν Πτιη} : ΠΟΙῸΪΕ [Δ ΠΊΘΠ 
ΠΙΟΤΟΥῚ ἀῸ {ΙΒ ΈΠ|0 ἀθ Πἴ5 Θ556, ἃ τπα]ταμη 1ὰ- 

ΟΥ̓ ΠΙααἿ, πο πθο ΠΠΠ]ΠΡ να] 6. δϑδϑῖ οἵ Ἰσ παν 1. 

Οὐ ΠΠΟ ΓΘ ΠῚ ἀτη]00 ἀοἤθπαάο οβίθπ τ σου Πλη10- 

ΠΘΠῚ [λυ Π}.1186. ΠᾺ [1} 8 5. 51Π}1Π||116Ὸ ΠῸ5. ἃ) ΘΧΟΘΒΒῚ 
π᾿ πΓΡΆΠΊ 4116 ραγίοιη ΠΠ αν, ΠΟ 116. ΠῸ5 ΤΠ ΟΠ] ἴπ|5 
(μησὶ Δ νουβὶθ.. ΠΘΩΠ6 ἰπίου. ΠΟ] Θϑιϊα8. 5ΘΠ5115 

κ Απμχαὶ πούοπι ΠΡτὶ ἀνάθα μοι. ἘΔ ἀνάλχθέ 

μοῖ, σουταρῖο, απ Ἰοπρο δος. βθοιπήτ5 παριστάναι 
θεῷ. Θαθιπάς ἄπο Ν55. ἡμᾶς διετάξατο. 

ΤΣ ΓΡτο να. ἐπὶ τισὶ οπὶ ΒΑ ΘΙ] ΘΟ ΠΒ1 Ὁ] ΓΘ γα ΒΟΥ ρ5]- 

ν115 ἐπὶ τίσι. Ν εγίογαϊ (ἀἀγπῖὶον: 

αἰ εις ἐπι οαδῖνιι5." 

αἰ  οἴονος ἀαϊπάας ΠΠΡΥῚ τίς ἡμῶν. ΕΔ ὑμῶν, 

τιῦ ΦΥἩΤΉ ρα 5οἰπιγγι 

ΟΕΒΘΑΒΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ 

ΠῚ Φ 

ΔΑ 

Ρ 

ς 

ΑἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

“- ᾿ ᾿ 

χρυον τοῦτο οἷονεὶ σπέρμα χαὶ δάνεισμα γίνεται 
αν 5 ͵ Φ “- Ἕ ᾿ “6 “»-»Ν ͵ ᾿ τῆς αἰωνίου χαρᾶς. δ ̓Ανάδα μοι τῇ διανοίᾳ, χαὶ 

, Ἂ 

θέασαι τὴν ἀγγελικὴν κατάστασιν, εἰ ἄλλη τις αὖ- 

τοῖς πρέπει χατάστασις, πλὴν τοῦ χαίρειν χαὶ διευ- ΒΡ ΜΌΡΩΙ Ἃ 
θυμεῖσθαι" ὅτι ἠξίωνται παρεστάνα! Θεῷ, καὶ ἀπο- 

οἵ Ξ ς ἐερ ν 
λαύειν τοῦ ἀποῤῥήτου κάλλους τῆς δόξης τοῦ χτί- 

σαντος ἡμᾶς. Πρὸς ἐκεῖνον οὖν τὸν βίον παρορ- 
δ᾿ μὲ ΠΝ τὶ Υ 

μῶν ἡμᾶς ὃ ἀπόστολος, πάντοτε χαίρειν ἡμῖν 

διετάξατο. 
’ 

Ἀλλὰ μὴν πρός γε Κύριον ἐπὶ 

ΔαξαΡΩΣ χαὶ ξὰ τῇ πόλει, ἐχεῖνο εἰπεῖν ἔχομεν, 

᾿ 
ὸ δακρῦσαι τὸν 

ὅτι χαὶ ἔφαγε , χαὶ ἔπιεν, οὐχ αὐτὸς τούτων δεόμε-- 
: ἢ ἘΠΩ͂Ν 

νος ̓  ἀλλά σοι μέτρα χαὶ ὅρους τῶν ἀναγχαίων τῆς 

ψυχῆς παθημάτων χαταλιμπάνων. Οὕτω γοῦν χαὶ 
ΕΣ - 2 - " 
ἐδάκρυσε, τῶν ὀδυρτιχῶν χαὶ φιλοθρήνων τὸ ἄγαν 

Ἄ λ δ 2 59 ΓΝ 

περιπαθὲς χαὶ ταπεινὸν ἐπανορθούμενος. 1Σἰ γάρ τι 

ἄλλο, καὶ τὸ δαχρύειν τῆς ἐχ τοῦ λόγου συμμετρίας 
ἊΞ αὐταῖς ἄν ΗΝ, ἘΣ τὴ ἔν 

προσδεῖται " Ἐ ἐπὶ τίσι γίνεσθαι, καὶ ἐπὶ πόσον, 

χαὶ πότε, χαὶ ὅπως προσῆχεν. Ὅτι γὰρ οὐχ ἐμπα- 

θὲς ἦν τὸ δάχρυον τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ διδασχαλιχὸν, 
Ἔ τές, τα τες ᾿ Ἀν το ; 
ἐχεῖθεν δῆλον - Λάζαρος ὃ φίλος ἡμῶν χκεχοίμηται, 

ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. ἃ Τίς ἡμῶν 
,ὔ ΝΠ »"» Δ Ν «“ - 

χοιμώμενον ὀδύρεται φίλον, ὃν μιχρὸν ὕστερον 

προσδοχᾷ διυπνίζειν ; Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ ὃ 
Η ΕἸ Ξ ." Ὁ. 

γεχρὸς ἐζωοποιεῖτο " χαὶ ὃ δεδεμένος ΠΡ θιδόδεις 

Θαῦμα ἐν θαύματι" 
ἐπ ἴκεν χειρίαις δεδέσ σθαι τοὺς πόδας. 

πρὸς σιν. Μεῖζον γὰρ 
ΤΗΣ Ν ἢ β ἐνισχύον τοῦ ρονας Πῶς οὖν ὃ 

ἐνεργεῖν μέλλων, δαχρύων ἄξιον τὸ συμδὰν 
ῦ Ω Ξ ἣν 

Χ ᾿ ἈΟ 
χαὶ μὴ χωλύεσθαι 

Ὁ 

τὴν χίν 

ἦν ἡ τὸ 

τοιαῦτα 

ἔκρινεν; Ἢ δῆλον, ὅτι πανταχόθεν τὸ ἀσθενὲς 

ἡμῶν ὑπερείδων,, μέτροις τισὶ χαὶ ὅροις τὰ ἀναγ- 

χαῖα περιέλαδε πάθη ; τὸ μὲν ἀσυμπαθὲς ὡς θηριῶ- 

δες ἐχχλίνων - τὸ δὲ “ φιλόλυπον καὶ πολύθρηνον 

ὡς ἀγενὲς παραιτούμενος. Διόπερ ἐπιδαχρύσας τῷ 

φίλῳ, αὐτός τε τὴν χοινωνίαν τῆς ἀνθρωπείας ού- 
δ᾽ τεσ 

σξως ἐπεδείξατο " καὶ ἡμᾶς τῶν ἐφ᾽ ἑχάτερα ὕπερ- 

δολῶν ἀρ θιδιμοσν μήτε χαταμαλαχίζεσθαι πρὸς 

τὰ πάθη, μήτε! ἀναισθήτως ὕω τῶν λυπηρῶν ἐπι- 

τρέπων. Ὥς οὖν κατεδέξατο τὴν - πεῖναν ὃ Κύριος ̓ 

τῆς στερεᾶς τροφῆς διαπνευσθείσης αὐτῷ " καὶ τὴν 

δίψαν προσήκατο, τῆς ὑγρότητος ἀναλωθείσης τῆς 

ἐν τῷ σώματι" χαὶ ἐχοπίασε, τῶν μυῶν χαὶ τῶν 

νεύρων ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ὑπερταθέντων - οὗ τῆς 

θεότητος τῷ καμάτῳ δαμαζομένης, ἀλλὰ τοῦ σώ- 

π᾿ δαϊεῖς 

γογο οἱ ἴθ ἃ] 15 ἀπορι5 Μ55. ἰσχύον. Μοχ τνεΐογος 

» 7ορίΓαν πὶ {παῖπον Ν55. τὸ ἐνισχύον : 

«αἴπααο ΠΡνὶ τοιαῦτα, ἐνερ 

ς Τπι5 (ἰοάοχ (0]Ὀ. 

τα], ϑ[αἴπὶ {τὲ5. Νῖ55, 

ν. ἘΘΠῚ ταῦτα ἐνεργέϊν. 
τὸ φιλόπονον καὶ πολύθρηνον, 

τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἐδιὶ 

εἴ ἍΠ| Μξεβ. τῆς ἀνθρωπείας. 



ἨΟΜΠΠΙΔ ΡῈ ΘΑΛΤΙΑΚΌΜ ΑΟΤΙΟΝΕ. Δ 

ματος τὰ ἐκ φύσεως ἐπαχολουθοῦντα συμπτώματα Ὁ 6586 ΘΧρΘΙΙΘ5 ῬΟΓΠΉΓΓ6Π5. Οθ μηδ ἀπηοάτιπὶ 15 Ί ει 

δεχομένου οὕτω χαὶ τὸ δάχρυον προσήκατο, τὸ 

φυσιχὸν τῇ σαρκὶ ἐπιγίνεσθαι σύμπτωμα συγχωρῶν. 

Ὅπερ συμθαίνει, “ὅταν τὰ κοῖλα τοῦ ἐγκεφάλου 

τῶν ἐχ τῆς λύπης ἀναθυμιάσεων πληρωθέντα,, οἷον 

δύ ὀχετῶν τινων τῶν χατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς πόρων 

τοῦ ὑγροῦ τὸ βάρος ἀποσχευάζηται. “Ὅϑεν ἦχοί τι- 

νες, καὶ ἰλιγγοὶ, καὶ σχοτώσεις ἐπὶ ταῖς ἀδοχήτοις 

τῶν λυπηρῶν ἀκοαῖς ἐγγίνονται, περιδονουμένης 
κω Ὁ ΓΙ Ὶ - -Ί - Δ ΞΘ ἣ Ω. χθ 

τῆς χεφαλῆς “ ὑπὸ τῶν ἀτμῶν, οὺς ἣ ἐπὶ τὸ βάθος 
- - ΕἸ , ᾿ Ύ ο, τοῦ θερμοῦ συστολὴ ἀναπέμπει. [ἶτα, οἶμαι, ὥσπερ 

ΕΥ ᾽ὔ » , “ἢ [2 Ν ΤᾺ - ΓῚ -Ὁ 

τὸ νέφος εἰς ψεχάδα, ἦ οὕτως τὸ πάχος τῶν ἀτμῶν Ε 
ΕΥ̓ ᾿ὔ » , ὙΠ κ “Ν ͵ὔ , 5 

εἰς δάκρυον διαλύεται. ἔνθεν καὶ ἡδονή τίς ἐστι 
-» ’ , ΕΣ - ,ὔ »Ν»"Ν 

τοῖς λυπουμένοις περὶ τὸν θρῆνον, λανθανόντως διὰ 

τοῦ χλαίειν χενουμένου αὐτοῖς τοῦ βαρύνοντος. 

Συνίστησι δὲ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἥ πεῖρα τῶν 
Ἵ , " 3 - 

γινομένων. Πολλοὺς γὰρ ἔγνωμεν ἐν συμφοραῖς 

ἀνηχέστοις ἀποστάξαι τὸ δάκρυον βιαίως ἐγχαρτε- 

ρήσαντας᾽ εἶτα τοὺς μὲν, εἰς ἀνήκεστα ἐμπεσόντας 
, 2 , , Νι νι ᾿ 

πάθη, ἀποπλιυξίας ἢ παραλύσεις - τοὺς δὲ, χαὶ 

παντελῶς ἀποψύξαντας, ὅ ὥσπερ ἐρείσματος ἀσθε- 80 

νοῦς, τῆς δυνάμεως αὐτῶν τῷ βάρει τῆς λύπης 
« , Ἁ , «...δ - ΕΣ χω « ΄ 

ὑποχλασθείσης. Ὃ γὰρ ἐπὶ τῆς φλογὸς ὁρᾶν ὑπάρ- 
ἜΝ τὸ 

χει, ὑπὸ τοῦ οἰκείου αὐτὴν καπνοῦ καταπνίγεσθαι, 
ἢ». - 

μὴ ὑπεξιόντος, ἀλλὰ περὶ αὐτὴν εἱλουμένου, τοῦτό 

φασι χαὶ ἐπὶ τῆς οἰχονομούσης τὸ ζῶον δυνάμεως 
, « - - 

γίνεσθαι - ἀπομαραίνεσθαι γὰρ ὑπὸ τῶν ὀδυνηρῶν,, 

χαὶ χατασθδέννυσθαι δεμιᾶς γινομένης ἐπὶ τὸ ᾽ ἣ Ι 

ἔξω διαπνοῆς. 

Ῥοπηΐπιι5, 50}1{|5 οἰ θὲ5. αἰ σθϑεῖβ [ἃ ΠΊΘ ΠῚ δυιβε πα], 

5: Ππηητι6 Δα πη ΪϑῖΕ Πα ΠΟΥ 6 ΟΟΥ̓ΡΟΓῚ5 ΘΟΠΒιΙΠΊρῖο, δὲ 

ἀείαι σαῖτι5 Θϑὲ 6Χ ΠΠΠΠΘ ΡῈ ΠΊΠΙ50 115 ἃ ΠΟΙ Ἶ5. Ρ]τι5 
δοπι0 ἀἰϑίθπεῖβ, ΠῸΠῚ 51 σοι πη 6 πίθ ΙΆ ρον] αἰν]η1- 
τὰτ6, 561 σου ΟΓΘ {85 ᾿ἰρϑῖτιβ. Πα γα ΠῚ ΘΟΤΆΪ [ΑΤῚ 
5016 πὲ 5150] 016 π16 της ὦ πηοάτιπι δ π]]5 1} 410 - 

485 ᾿δοῦν Πιὰ55 σα ΡΠ 51 Π6Π5 ΔΟΟΙ΄θγ αποα οἱ οναΐ 
παίαγαϊθ. ος δαΐθπι σοπΕΙ Παῖς {ΠΠΠῈ ΟἸΙΠῚ Ο6γῈ - 
θεῖ σανα, δχοϊταιὶς. ἃ {τ 51 νὰρουθῖ5 γοίογεα, 

ΡΘῪ Θου]ουιιπι πηθᾶτιι5 γ ῖαῈ ΡΘυ αι Οϑ πὶ ΘΔ ΠΑ]65 

Βαπιουΐθ Οπτι5. Θροσαηῖ. ΟἸΔΠΙΟ ΓΘ. ΟἸΙΠῚ ΓῸ5 

δύανοϑ ἃ0 πηοϊοϑίοθ ῬΥΘΟἴΟΙ ΘΧΒΡΘΟΙΔΈΟΠΘπι ἃιι- 
ἀϊαπειν, πὲ τἰπηϊττι5 φαΐ απι, νου! σοατ6, δὲ ὁοιι-- 

Ἰουτι πὶ οα]ῖσο : 5  Ζαϊἀθιη Ο]} γἄρΡΟΓΘ5. {τ|05. σα ]ο 
ἴῃ ἱπίογίογα σοπίγδοῖι5 5 ΘΠ ΘΗ, νΔ 1Ὁ 

ἐᾶρτς δὲ εἰγουππασίταν. Ποῖπθ, τῆθὰ αυἀθὴ 

βθπίθπεϊα, “ιιθηη ἀπο ἀτιπ] Πι1}065 ἴῃ σα [5 516 

οΓαβϑαρ ὙὰΡΟΥΕΙΠῚ ρΑΡΓΘ5 γ ΒΟ  ντιΠίτι ἴῃ ἸΔΟΡΥΙηΔ5. 

Ηΐπο δεΐαπι νοἰτιρίας. {ας άαπι ἱπίθν ΠπσΘ ἢ 1ΠῚ 
δοσεῖϊε πη υοπτθιι5., {4πἴὰ φαοὰ ᾿ρ505 ἀρογᾶνδς- 

θαξ, ἴΔ Ἰαϊθπίθν. Ρ6ὺ Ῥ]ογαῖι πη ο᾽θοίατιν. Ἠο- 

ΓΠΠῚ ἀπο ΠῚ ψουθουιπη νου αἴθ πη) 514 11} Ἰρϑὰ 
ΤΟΥ ΘΧ ρου μα. ΝΟ πητι5 ΠαΠΊ]ιιΘ ΠΊΆ]1Ο5 πὶ 
σγΑν 5511 15 Δ υθυβι [ΕΠ0 115 510] Ρ 6 ὙἹπὶ ἃ ᾿ΔΟΓΎ 5 
[ἘΠΊ ΡΟ α556, ΖΟυ τ. }ΠΠ] ΡΟβίμδο ἴῃ ἱπηηιθαϊοα- 
θΠ65 τποῦθο5 ἱποϊάογιπί, ἴπ ἀρορίθχίαμπι ρΡάνα]γ- 

5 ΠΠ 416, ΠῚ νΘγῸ ΟΠΊΠΙΠῸ 51ΡΓΘΠΔΠῚ ἄϊοπι οὈὉ- 

ἴδυιιηῖ, 404] δουγιιη νἱγθ5, αιιαϑὶ ἀθ 0} «αοάδπι 

 Τα]οτὸ ἀδϑα τ, ΡΟ ον {ΡΒ ΕΠ 185 ἔΡΆΠΘΘΓΘΠΕΙΙ. 

, Ὁ» ᾿Σ 

Μὴ τοίνυν εἰς συνηγορίαν τοῦ οἰκείου πάθους " τὸ 
“- π , 

τοῦ Κυρίου προδαλλέσθωσαν δάχρυον οἱ φιλόλυποι. 
ἕ ἷ Ἐξ ἣ : ᾿ 
Ὡς γὰρ ἢ βρῶσις, ἣν ὃ Κύριος ἔφαγεν, οὐχ ἔστιν 
᾿Ν ,ὕ -» Ἀ τ 

ἡδυπαθείας ἡμῖν ἀφορμὴ, τὸ ἐναντίον μὲν οὖν, 
͵ ᾿ 

ἐγκρατείας χαὶ αὐταρχείας ὅρος ὃ ἀνωτάτω - οὕτω 
: Ἂ 

χαὶ τὸ δάκρυον οὐχ ἔστι νομοθεσία πρὸς τὸ θρηνεῖν, 
ἀλλὰ ’ ΓΕ ᾽ὔ " ἰ Ν Ἁ 

ἀλλὰ υἱξέτρον εὐσχημονέστατον ἐχτεθὲν, χαὶ χανὼν 
., 3, Ὁ -Ὁ- ΄ 

ἀχριδὴς, καθ᾽ ὃν προσῆχε σεμνῶς χαὶ εὐσχημόνως 
ΕΣ , “ 

τοῖς τῆς φύσεως ὅροις ἐμμένοντας διαφέρειν τὰ λυ- 
΄ Οὔ με [2 ν Ἅν ν} 39}. 2 , 

πηρά. Οὔτε οὖν γυναιξὶν, οὔτε ἀνδράσιν " ἐπιτέ- 

ἃ Τα ἀπιϊζαὶ φιαΐαον Πθτὶ, ἘΔΙΠ ὅτε τά. 
ε« Βερ. βοοιπάιβ ἀπὸ τῶν ἀτμῶν. Νοος ἴΐα πιιΐο 

᾿ηΐγα ἀπιι5 Οοάοχ (0]}ν, οἶμαι ὅτι ὥσπερ. 
Γ ΑπΕ (αὶ {γ5 ΠΠΡγὶ οὕτως τὸ παχύ. 

5 Ὅπιις Οοάεχ Ἀδρ. εἴ (6}}5. ρείπηνις ὥσπερ ἔρεισμα 

Ναπι «ιοά νἱάονθ ἴῃ Παπηπια Πἰσθὲ, {πα πὶ [Ὁ Πλ115 
ΡΓΟΡΥΪΕΒ 5] ΠῸΠ ὀχθαΐῖ, 56 οἰνοσπην ον αῖαν, 58{-- 

[οοαϊ, 14 δἴϊαπη π [λοι] ατ6 πιὰ Δ ΠῚ ΠῚ] ΟΠ ΒΕ π|1- 

ταν, ἤθυὶ ἀϊοιιπι, πμηΐγιιπὶ ΘΧταθθβοθρο ΠΠδτὴ οἵ 

δχϑεπσυϊ ργὸ ἀο]ουιι5, δῖ πα]}τ|5 5101 θχίτιβ δά 

δχίθγίογα ἀρθυα αΓ. 
6. Ουἱϊ ᾿Ἰσίταν ΙΒ Ε 125 ἀθ 11 σα ηϊ, Π6 1Π 5118 
πῆι πη Γα ε15. ῬΑ  ΟΟΙ ΠΙτιπι ΠΟ] Ηἰ ἸΔΟΎ  ΠΙἃ5 ΟΡΡο- 
Ροπαπῖ. {1 δηΐπι οἶθτι5, 4πὸ ΠΟΠλΐπιι5 νΘβοθθα- 

τὰν, νο]ρίατ 5. ΠΟ 5 Οσοαϑῖο ΠΟῚ 65ϊ, [Π|0 γ61Ὸ 

[ΘΠ Ρ ΡΠ Ε85. αἴ χιιδ ρα  }ΠΠ 8115. ΒΌΡ ΓΘ πηἃ γριὰ 
δϑΐ δὲ [Ὀγηηὰ : ἴἴὰ {ΠΟ (116 ἰΔΟΡῪ ΠῚ ΠΟῚ 51Ππ| ΠΟ 5 

νῖοο ἰθΘοῖ5, {τὰ ᾿πισϑῦθ ΓΘ ΠΟΘ ΠΕ)" : 564 σοπνοπίθη- 
τἰϑϑίπηα {{π|0 48 Π} ΠΊΘΠ51} ἃ ΠΟΙΡΙΠΔ 116 ΔσοιΓ ἴα 1 
15 ΠΟ ἷ5 ρυοροϑβίία θϑῖ, [χὰ {πᾶπ| θᾶ} [ὈΘΡῚΓΤπ- 
ἐγὰ Παΐτιτδδ [θυ ΤΏ ΠῸ5 σΓαν ΠΡ δὲ Πομδϑίθ ρου ηᾶπ6- 

τὸ ἀσθενές. ΑἸτὶ Μί535. οἵ Ἑ1Π| ὥσπερ ἐρείσματος ἀσθενοῦς. 

ἃ Βοα. ῥυΐπιι τὸ τοῦ Χριστοῦ προδαλλέσθωσαν. (0]]ν, 
τευ 5 προσόαλέσθωσαν. 

» Απεϊχιυΐ βοχ ΠΥ ἐπιτέτραπται. ἘΔΙΕ ἐπιτρέπετα!. 
(91. Ῥυΐπιιιβ ἐπιτέταχται, Βίαι[πι {γ85 Μς5. υνἡ ἀνα- 



“]οδ. Ἱ 

.0".30.25. 

ὥον.ι 

η2 ῷ 
“4 ΩΣ ΒΑΘ ΟἸΒΑ ΒΕ 

γ8. 6. {υἰδιϊα ρου ουνο. Πα Π6 ΠΘάτι πλ.Π 16. ]]} 115 π6- 

416 νἱν 5. ἸΔΟΥῪ ΠΙ Δ ΙΙ ΠῚ) δ. Ππ|πὶ ἅπ οΟρία, θ6}- 
τηΐδϑα δι, 564 [ἀπ τι, (Δ 11} [5 δι ἃΠΠΠῸ- 

οἰαν! ἀθ αὐνουοὶβ, οὐ μάνα ᾿ἰΔΟΡ ΤΩΡ ; 4616 (α- 
οἷτο δἰπο ΠΡ μλ 1] 0115.) 5116. 6} || 0115, ἀάθ0 τι ν6- 

516] δοἰ πάαΐ ΠΘΠ1Ο, ΠΟῸ ΟἸ ΠΟΙΟῚ ΠΒΡΟΡσαΙ; ΠΘῸ 

Πα φαϊἀιιδμι δονῖιπι ᾿πἰθοονδ ἀθαϊ, αιὰ [ἀσ6- 

ΤῸ 50] 6ῃῖ γϑυῖιηὴ Ος 65 1 π} 0.11. Ορον οὶ ΘΗ ]ΠῚ 
αι 41 ἀϊνίμα ἀοοσίνίμα, γι σα π|5 651, γθοία γὰ- 
τόπο, ν θ᾽: ἤγηιο 4 ἀπ} Πλ11}Ὸ, ΟὈΒΘΡ τη} 6556, 
οἵ τα ]πτιηι [ΓΘ ο ΤΟ Πτιηὴ 551 {π|5. ὙἹΓῚ ΠΟ ἃ ΘΓ ΡΘΏΙΟ 

ῬΓΟΡρι σανθ, πῸῺ ἴῃ [πα Π}}}} ἃ Π10}}} ἀη πὰ “ταδὶ 

ἴῃ ἴοοὸ ἐθοϊνὶ αἰ Πα τθὴν α}1ὰγ αἰ δου αι ἢ} ἴπ|-- 

Ῥᾶπι ϑιιβοῖρονο. ΓΘ ΠῚ ἈΠΙΠ}Ϊ 65} ἰσηαν}, Ἡ.]]Π 1} - 

ατιο ΟΧ γοροβίία πη 60 5066. 1Ὄ) 1 ΠΙᾺ ΘΏΓ5, 

{γαποὶ Δα πιοάτιηι, οἱ ἀν 515 δ σοι 6 6. Οτιθιη- 
αὐπιηοάιιπι. ΘὨΪ ΠῚ ἴῃ ΠΠ Π]5 ΓΘ ΠΟΥ ἸΟΥ 115 ΟἹ σα παι ἢ τ 

γΟΥΠ65, 516 {γἸ511|ὰ ἴῃ τη Π]Πονὸ Πομλΐπτιαι ᾿Π 016 

ΤΠ Πα βο τα. ΝῸΠΙΠΔ ἢ} δα 10}} σον άο ἃν απ πο ἢ 

ΠιιΠ} ΘΟΙραοία οἱ ΘΡΆΠΓ ΘΧ 5ΆΧῸ ν]βοονὰ ἢ Οθοῖο- 

γαηΐ οἱ ἄδθοθηι [06 ν] πὶ ὈΓΟΥῚ [δ ΡΟ 5 ἸΠΟΠΠΘ ΠΟ, 

ἀηὰ Ρασα ΟΕ, 1ῃ ἄοιηο γπουιη Πτ115, 1ῃ Τοτὴ-- 

Ροῦδ ἀδ]τοϊανιιπι, ἀδοιεῖθητο ᾿πς 605 (ἀμλτιη} ἀἸὰ-- 

ῬΡο]ο. ὙΙάϊε πμθηϑδ 1 5 Πα] Π6. ἸΠ]ΪΧ [Δ 21, ὙἹΚΠῚ 

ΠΡ ΡῸ5 αἴνουϑο φαΐ θη το ΡΟ Παῖο5, 5606] ἘΠΠ11ΠῚ 
ΘΟΠΙΠΠΙΠΘΙΉ 116 50 ΠΟ 5. νἱΐδο ὀχῖταπη. Νοπ Θ αὰ- 
ὙΠ Γ, ΠΟῚ ΘΟΠΙΔ ΠῚ Θ ΟΠ], ΠΟ ΘΙΠΪ51: γΟΟΘΠῚ τ} 1 

ἀοροπούοιη, 5661 σον θη {ΠΠ8η} ΘΓ 410 ΟΠΊΠΙΠ115 

“τ. ἀδοληταταῃ σα ΓΙ ΑΥΙ1 1 ΔΟ ΟΠ ΡΓΌ ΠῚ : Ζ)οηιῖ- 

γιιι5 ἀοαϊι, ΠΤ) οπιίτιιι5 αὐ οι; δἰ οι ])ονεῖπο ρμία- 

οἰ, τα εἰ [αοίτιηι δεῖ; οἷΐ ποηῖοη ]1)οτιῖπιὶ δ τιθ- 

ἀϊοιιηι. Λα πη Πόπηο 116 Θυαϊ ΘΧΡΟΥ5 [δου Οπτιὴὶ 

Ερο Πενὶ 

δΙΡΘΙ οπιπὶ αἰἤϊοιο. Ἐδιπο 115 ἀϊοοπαϊς πη θη11-- 

{5 ὃ Τη10 νΟΓῸ Ῥυθοἴον οϑο Θὰ 5. ὙἹΡ πι[6 5 νου α5 γο- 

Αἱ φαοηιοάο 2 οἴτ ᾿ρ586. 46. 56 ἴσαι : 

ΓΔΘΘΩ οα «ποι. Γαΐδβο ἀθοϊαγαι, Π5 ν ΡὈ]5 : 

Μοπιο ἱπιοιείραι5., ιδίιι5, ρὲτι5, ὑθγαάα. Τὰ νγῸ 

ΘΔΉ ΕΠ Π6115 βάδην ας π]Οϑ ἃς ΘΟΠῚ ΡΟ 5 

ὀρυχώμιενον. ἘΔΙΠ οἱ Ν55. πομπλ}}} ἀναθρυχόμιενο 

Ν ὁο ἴτὰ πιὰ! το Ἰπἤου τις σὸν ΝΊ55. χαταῤῥηγνύντα, χιτῶνα. 

ἘΔ οἱ ἀπιι5 Δῖ5. Ἀθρ. καταῤῥηγνύμιενον. 
ΑἸ ΔΜ. 

πρὸς τὰ ἀνθρώπινα, αὖ ἐπιρουϊιϊς γΘγαιτπ Πιιπιαπι αν τη. 

«Ἔοσσ. Ρυΐπιυβ πρὸς τὰ οὐράνια. οἱ εἄπι 

Νοχ ἔτος 55. θείῳ διδασχαλίω. ἘΔΙ διδασκαλείῳ. 

ἃ ψειοτα5 ἀΠῖζαοι Π|ρνὶ ἀπαμύνεσθαι. δα. βϑσιη- 

ἅτις ἀμύνεσθαι. Μοχ (0}}». Ῥυῖμηιι5 εἰς τι χόριον. Εἰ πὸ 
ΠΟΥ γΌμλτι5 {14 5 σα] σοι χόριον, 6715 γοοῖ5 ἀθοϊα- 

γατῖο ῬΟΟΟ ΠΙΟΤῸ Πα Πτὶ Ῥοϑῖτα δὲ ἴὰ οὐὰ ΠΡΥῚ Πτοο 

τοῖο, τὸ κάλυμμα τὸ συγγεννώμιενον ἐχ τῆς χοιλίας τοῦ 

βρέφους, τορι θη άι ρ᾿Ο δοίιιπι θὰ ὐθπίνθ τη [απίϊο. 

δ] Ἰναπο ποία πὴ 6] το πὸῃ ΡΟΣ ΠΟΥ σοπδιαΐ ; Οἵὰπὶ 

ΘΆΑΡΡΑΘΡΟΟ. 

ι 

" 

ἈΒΚΟΠΙΕΡ., 

τραπται τὸ φιλοπενθὲς καὶ πολύδραχυ , ἀλλ᾽ ὅσον 
Β ; β ὲ 
ἐπιστυγνάσαι τοῖς λυπηροῖς, καὶ μικρόν τι δάχρυον 
5 "Ἶ τ - ς - - - 
αποσταζαι, χαι τοῦτο ἡσυχὴ ᾽ μὴ ἀναθρυχώμενον 

ἈΠ ΣΕ ἐπτν 5: 
μηδὲ ὀλολύζοντα, μηδὲ χαταῤῥηγνύντα χιτῶνα, ἢ 

᾿ 3 ἐβάτμας 
κόνιν χαταχεόμενον , μηδ᾽ ἄλλο τι τοιοῦτον ἀσχη- 

μονοῦντα τῶν ἐπιτηδευουένων παρὰ τῶν ἀπαιδεύ- 

τως ἐχόντων πρὸς τὰ “ οὐράνια. Δεῖ γὰρ τὸν χεχα- 
, “-- ΕΣ , Ξ - 

θαρμένον τῷ θείῳ διδασχαλίῳ,, οἷον ὀχυρῷ τινι 
ἘΥΝΝ ΡΣ ᾿ 

τειχίῳ τῷ ὀρθῷ λόγῳ πεφράχθαι, χαὶ ἀνδρείως καὶ 
τ: μ᾿ τς ὙΠ 

χαρτερῶς τὰς τῶν τοιούτων παθῶν προσδολὰς 
ὰ 3 , θαι" ν : ῃ , Ν ᾽, ε ἀπαμύνασθαι" καὶ μὴ χαθάπερ εἷς τι χωρίον ὕπο- 

χαθήμενον, τῷ ταπεινῷ καὶ ὑπείχοντι τῆς ψυχῆς, 
Ν “-Ὁ - τος Ψ 32 ΄ Ν, - , 

τὸν τῶν παθῶν ὀλον ἐπιῤῥξοντα δεχεσμαις Ἄνάν- 
μ᾿ δ 98} 4... 

ὄρου γὰρ Ψυχῆς, καὶ οὐδένα τόνον ἐκ τῆς ἐπὶ Θεὸν 
τον ΤΥ ᾿ 
ἐλπίδος ἐχούσης, τὸ σφοδρῶς καταῤῥήγνυσθαι καὶ 

ν τοῖς λυπηροῖς. “Ὥσπερ γὰρ οἵ σχώληχες ὑποπίὶπ' τει 
Το τ Ἄν Ἐὴ Ἢ 

τοῖς ἁπαλωτέροις τῶν ξύλων ἐντίκτονται μάλιστα 5 

οὕτως αἷ λῦπαι τοῖς μαλαχίτεροις ἤθεσι τῶν ἂν- 

θρώπων ἐμφύονται. Μὴ γὰρ ἀδαμάντινος ἣν ὃ Ἰὼδ 
[- τὴν χαρδίαν ; μὴ γὰρ ἐχ λίθου ἣν αὐτῷ πεποιη- 

πὐϑι ᾿ βῆς τ νη 
μένα τὰ σπλάγχνα; ᾿Ιἕπεσον αὐτῷ δέχα 

᾿ - δ᾽ 
βρσχς ίᾳ χρίρεῦ ῥοτῆ Ἶ 2 μια πληγῇ συντο ΘΊΘΕΥΣΕΘ 

ὍΣ 

ἘΞ Ὶ ἐπιχατασε ίσαντος αὐτοῖς τοῦ ΕΙΣ 

“πεῦ 
᾿ 

οἴχημα. Εἶδε Πρ πεθαν αἵματι μεμιγμένην " 

παῖδας διαφόρως μὲν χατὰ τὸν Γ χρόνον Ἐδ σαυτῆς 
- ιε , τ βΒίς Ν “ ΒΕ τς 

τας, χοινῇ δὲ ὑπελθόντας τοῦ βίου τὸ τέλος. Οὐχ 

ᾧρμωξεν,, οὐ χατετίλατο χόμτην, οὐχ ἀφῆχέ τινὰ 

φωνὴν ἀγενῆ, ἀλλὰ τὴν ἀοίδιμον ἐχείνην χαὶ παρὰ 
ἘΡΣΞ ΣΕΙΣ 
8 ἀπεφθεγας Ω 

- , , 
πᾶσιν ἄνυ νουμενὴν εὐχαβισσιανΣ 

Ὁ Κύῤιορε ἔδωχεν,, ὃ 
, ἔδοξ ᾿ 

πύρρος ἀφεῖ) λετο 
ἢ 

εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου 

εὐλογημ. ̓δὸς Νὴ ἃ ἀσυμπ' ιπαθὴς ὁ ὃ ἄνθρωπος ; Καὶ πῶς; 

ὅς Ἶς περὶ ἕ ι᾿ Ἐγὼ ἔχλαυσα ἐπὶ "ἢ παντὶ 

θλιδομέ ἕένῳ. Ὁ 

Καὶ μὴν ν τῆϑς, ὅτι 
Ὡς 

ταῖς λοιπαῖς ἀρεξαῖς χαὶ ἀληθινὸς ἦν 

αὐτῷ ἣ πὸ 
Ἄνθρω- 

πὸς γὰρ, φησὶν, ἄμευπτος, δίχαιος., θεοσεξὴς. 

Ἰυῖο ἀὸ χωρίῳ, ποη ἦ6 χορίῳ ἀβάξαν. 

ς (οὔοχ Οομθοῖ. ὁ 

Μὸχ Ἀδρῖϊ ρυΐνηι5. οἵ του τα5. οἱ 41 ἄπο ΟΟἸ οτιῖπὶ 

ΑἸϊας 

Ἰὼδ τὴν χαρτερίαν, ἀερναναίς, 

ἔπεσον αὐτῷ. ἘΔΗΪ οἱ ἀμὰι5 5. ἔπεσον αὐτοῦ. 

Οὐοάεχ ἔπεσαν. 

ΓΟ Οἄοχ ἀπ χρόνον τεχθέντας. ΤΟΙ ἄτα (0}}». ἴὸν- 

{τπι5 χοινῇ δὲ ὑπεξελθόντας. 

8 Βορῖιις. τογλιβ᾽ ἐφθέγξατο. ϑιαϊη. (1}}». του ττι5 

ἀφείλατο. Νοο ἴτὰ ππι]το μοϑὲ οοῖο ΜΞβ. περὶ χύριος ι 
ἘΔι αὐτοῦ. ἑαυτοῦ. 

" Ὑ ρίουος. {πα τ 0 1ρυὶ παντὶ ἀνθρώπῳ θλιθομένῳ. 

ἘΔ οὐ ἀΠπὶ ἄπο Ν55.. βαρ] τοῖον παντὶ θλιθο μένῳ. 

Τριάοια ἄτι 155, ἀλλὰ γε υνἡ. ἘΠ 



Υ 

λύπης τὸ τραῦμα τῇ ψυχῇ 

ΠΌΜΑ ὈΕῈ ΘΚΛΤΙΑΆΌΜΝ ΑΟΤΙΟΝΕ, 

ἀ ἀληθινὸς Σὺ δὲ ᾧδαῖς τισι πρὸς τὸ χατηφὲς πε- 

πονημέναις παραθρηνεῖς,καὶ μέλεσι γοεροῖς ἐχτήχειν 

σεαυτοῦ τὴν Ψυχὴν ἐπιτηδεύεις" καὶ ὥσπερ τῶν τρα- 
ρυ αὐλν δὲ "5 Ν κν59 7) ἌΓ Δ Ὁ, χ τ -ἢ ἢ γῳδῶν ἴδιόν ἐστι τὸ ἀνάπλασμα χαὶ “ ἣ σχευὴ, μεῦ 

ἧς τὰ θέατρα χαταλαμδάνουσιν' οὕτως οἴει προσήχειν 

χαὶ τῷ πενθοῦντι πρέπον εἶναι σχῆμα, μέλαν ἱμάτιον, 
ΙΗ ῃ , κι ν᾽ ἘΡῬΕΓ ΕΝ 

χαὶ αὐχμιηρὰν χόμην, χαὶ σχότος ἐν οἰκίᾳ, χαὶ δύ 
᾿ ἦν κ ᾿ Α ΩΣ 

πον, χαὶ χόνιν, χαὶ μέλος στυγνὸν, ἀεὶ νεαρὸν τῆς 

ἅ διασῶζον. Κατάλιπε 

19 

τα Ποπάϊτιπι ]ιιτθυ 15, δα θϑτι8 ἀπ᾽ πὰ πὶ. ἐπι Π| 

ΟΕ 115 Π|ρσιι ΠΥ ]0115 ΔΒ ΠΊΘΓῸ ; δὲ {πιϑιηδπηοά τι 
ΡΘουΠ να δαπὶ ἔλα σοο 15 Ποῖῖο δὲ ἀρραναίιϑ, απο- 
οαππὶ {Ππραῖγα σοΠβοθη πη: [[ἃ ΘΧΙβεϊ πιὰ5 Πα ΟΠ ΠῚ 

δἰ ΘΟΠΥΘΠΪΡΘ [πσϑ τ], Ὑ ΘΙ ΠῚ ἀγα ΠῚ, ΘΟΠΠ ΠῚ 

54 πα] Π48Π|, [ΘΠ ΘΟ Ρἃ5 ᾽πὶ (0η10; 50γ 65, ῬΡῈΠν ΘΙ ΘΠ, 

ἀἰδηϊααο σα ἢ Θὰ Π μη, {10 ΠΟΥ 5. νπ]ΠΠτι5 
561} 061" ΓΘΟΘΠΒ5 1Π ἈΠΙΠΊΟ βου  οίαν.. 51Ππ85 περ ἴὰ- 

Οἴδ πε 4 ΘΡῈ πὶ πῸὸπ Πα θθηΐς. Τιι νθιῸ (6 115 {|| 

ἴῃ ΟΠ νϊβίο ορἀουμηϊθυιπί, δ ἰοοίτιβ 65: δοηείσιας γα. ΄“ - “ δι τον, 32" ΓΣ τὶ ΑΙ 5 ἃ ἡ 

ταῦτα ποιεῖν τοῖς μὴ ἔχουσιν ἐλπίδα. Σὺ δὲ ἐδιδα- 
ἐπι ΘΟΥΤρ ΐοτιθ, στε σἱξ ἐπι σΟΥΤἐρίϊοτιθ, 56 ητὶ παἐ 11) ἴ3:- 

ον.15. ὃ : Ὰ ΟΥ̓ ΩΝ } 

ἩἩΝΗ͂ - : 
χθης περὶ τῶν ἐν Χριστῷ χοιμιηθέντων, ὅτι Σπεί-- ΤΊ 
᾿ 

ρεται ἐν φθορδί, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ " ο ἢ ἐν φυορᾷ, ἐγεῖρε φναρσῖαᾳ " σπείρεται 

ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει " σπείρεται σῶμα 

Ψυχιχὸν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Τί “ οὖν 
χλαίεις τὸν ἐξελθόντα μεταμφιάσασθαι; Μήτε σεαυ- 
τὸν θρήνει ὡς βοηθοῦ τινος πρὸς τὸν βίον στερούμε-- 
νος᾿ ᾿Αγαθὸν γὰρ, φησὶν, ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον; 

ἐλπίζειν ἐπ᾽ ἄνθρωπον. ΜΙ ἦτε ἐχεῖνον ὀδύρου, ὡς 

δεινὰ πεπονθότα. ΝΙικρὸν γὰρ ὕστερον ἡ ἐξ οὐρανῶν 

σάλπιγξ “ αὐτὸν διυπνίσει, χαὶ ὄψει αὐτὸν παριστά- 

μένον τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ. Ἄφες οὖν ταύτας 
τὰς ταπεινὰς χαὶ ἀπαιδεύτους φωνάς" 

ἀπροσδοκήτων χαχῶν" χαὶ τό' 

Ἄ 
{ 

οἴμοι τῶν 

ὁ τίς δ᾽ ἂν ταῦτα 
ὧτγθ 7ὔ ῃ - ὶ , ΝΎ Ἄ Ὁ’ ϑ ΩΝ 

ήθη γενέσθαι: χαὶ, πότε δ᾽ ἂν προσεδόχησα γἢ 
,ὔ ΝΜ" κ ’ τ 

χαταχρύψειν τὴν φιλτάτην ἐμοὶ χεφαλήν; Ταῦτα 

γὰρ χἂν ἑτέρου λέγοντος ἀκούωμεν, ἐρυθριᾷν ἡμᾶς 
ἐμ ἔ Ἐξ δ 

προσῆχε τοὺς ἔχ τε τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων, 
ἢ - -Ὁ - 

χαὶ ἐχ τῆς τῶν παρόντων πείρας, τὰ ἀναγχαῖα 

τῆς φύσεως πάθη ξεδιδαγμένους. 
ἘΣ ἘῊΣ 

Οὔτε οὖν ἀωρίαι θανάτου, οὔτε ἄλλαι τινὲς δυσ- 

χληρίαι 

ποτε τοὺς παιδαγωγουμένους τῷ λόγῳ τῆς εὖσε- 

ἀδοκήτως ἐμπεσοῦσαι, ἐκπλήξουσιν ἡμᾶς 

Οείας. Οἷον, παῖς μοι ἦν νεανίας, μόνος τοῦ βίου 
διάδοχος, παραμύθιον γήρως, ἐγκαλλώπισμα γέ- 

νους, ἄνθος τῶν ὁμηλίκων, στήριγμα τῆς οἰκίας, 
αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἣγε τὸ χαριέστατον᾽ οὗτος ἀνάρ- 
παᾶστος οἴχεται - καὶ γῇ καὶ κόνις γέγονεν, ὃ πρὸ 

᾿ΑΒΕΖῸΙ ἔγο5 ΠΡ 1 ἀληθινὸς, ὅσιος, υϑαα, βαποίιι. 

Βεᾷ τος ὅσιος ἴῃ 4}115 Νῖσο, εἱ ἴῃ δὔιτ5 πὸη ἱπνοπῖ- 

ἴα». Ηλι ἰοπσο (οαοο5. Οὐ) Πϑία πὶ παραθρυνεῖν. 
ἍΠΕ ιτο5. Μ55. χαταήρηνεῖν. ΑἸΔΙ ἄτιο οἵ ΘΠ αὶ ἴπ 

οοπίοχίι ἰδ οὶ ροίοβί. 

α ΤΡΙ ἴῃ οατες Ἰορίεαν ἡ σχηνὴ, ἰδὲ οχ σνείουϊθιιβ 

4αϊηχιιο ΠΡΡῚ5 οἀοπδτιπι οἰιτα  μητ5 ἡ σχευή, ΑΙ αλπῖο 
πίνα 61 στυγνὸν χαὶ ἀεί, δε οἰπὶ νοου]α χαὶ ἴπ 

Μ55. ποῖ τορουϊαΐαν, θαπὶ «ο]ονίμις. ΠΟΙ ἄθιπ {τὸς 

Μ95. τῆς ψυχῆς. ΑἸῈ Μ55. οὐ δα τῇ ψυχῇ, τϑοῖο. 

ὅν Ιάς ΑἸ ἀοπάα.1 

ν» ἘΔ ἐν ἀφθαρσίᾳ - σπείρετα! ἐν ἀτιμία, ἐγεί 

εν δόξῃ" σπείρεται οἷο. ιϑιδηείγ ζει" ἐγ ἐπιπονιϊιαϊο, δι)" - 

δ6ὶ ὧν ΕἸογίᾶ: δοά τοίη {Ππ|ν σπείρεται ἐν ἀτιμία, 

ἐγείρεται ἐν δόξῃ, ἀοοβῖ οἵ 1π ποβίτῖς οοΐο Ν΄85, εἴ ἱπ 

Β 

ν 

ἐπ ἐπι ἰγπιϊταῖ δ, στέστι ἐπὶ οἴσί 6 : δΘπιϊτιίτι" σΟΥ- 

Ριι5 ἀαπιϊπιαϊο, σιιτρὶΐ σοτριι5 ἐρίγί(αἰ6. Οὐἱὰ ᾿στίπν 

Ἰιισο5. που Π6 1}, δ] πηπταηάτιπη Πα ττιπὰ ἀΘιιη-- 
16 η} 3 ΝΘΊτι6 [6 ᾿ρ56 ᾿πιρϑὰ8, {π|85] 515 1 Πὰς νἱτα 
ἈΠ] 10 Ῥα ΤΌΠΟ Οὐ αίι5 : Βογιτίην 654 δπίηι, ἴπ- Ῥοαὶ. αι7. 

«1, 5ρΈΓατ 6 ἐπὶ Π)οπυΐηο, σιίάτ ΣρΈΓαΓῸ ἰπὶ ἰιοπιῖ- 5" 

πι6. ΝΘάιιθ 1Ππ||π 46 Π|6ὰ5. 11 πη ]6 ἃ ἄπιν ἀσοο- 
Ρὕπηι. ΝᾺΠΙ ΟΙαΠσ ΘΠ 5. 6. ΘΡ6]0 τπ|0 ᾿τιπῸ ράι10 ροϑὲ 
δχρονυθοίδοϊθε, ἂὸ ν᾽ 46 015 ἤρϑυμ ΟΠ ΥἾ5 11 αἀϑἰαπίθηη 
{θα ΠΑ}}. ΜΊτ ΓΟ ̓σίταν Πα Π1]65. 115. ἂς ἰΠβυ ϑα5 

νΟΟΘ5 : Πσιι πιὰ ὰ ἱποχϑμθοίαίςα : ΓἸΠ}5115, Οἷι]5 ἢὲθο 

ΘΥΘΉ Πα ἃ [|556 ΡααΓἀ556 1} 16 π|, ΟἸὰ ΠΟ ΠΔηῚ 6Χ - 

Βρδοίαββθιῃ Πα  Ἰββί Πλ11ΠῚ Π}] ὶ οαριι ΟΠ οσοππηὶ 
Τὺ ΠΊ0 [τ|1596 2 ΕἸ ΘΉΪΠῚ 51 αἰτοῦ, ΠΟΙῚ5. αὐιἸΘπ ΕΠ|01ι5, 

Προ ργοίοναι, μΡᾶν {ἸΘΥῚΣ πῸ5. ΟΡ Θϑοθυθ, 41] ἴτπηὶ 

ΘΧ τπθ ΠΟ} ὰ ΡΓΘΟ ΓΘ ΓΟ 1}, ἔπ} ΘΧ Ῥ ΏΘΘΘΠΓΠΠΠΠῚ 
ΘΧΡΕΓΙΘ ΗΓ... [ὰ58. ΠΑΓΠΣῸΒ ὉΘΥ ΕΠ Πὰ5. ΠΟΥ ΠΑ [1165 
6556 (Τα ]οΙ Ππλ15. 

7. Τίαατιθ πθι6. ᾿Π ΘΠ Ρ 5 Εν 86 ΠΟΥ 05, ΠΘΉ 6 
180. 1110 σα] ΠΠαἴ65. ᾿ΠΟΡ  Παΐδθ., ΠῸ5. ΠΠΗ ΙΔ 

ΘΟΠΒ θυ ΠΑ ιιηΐ., 5] Ῥ᾽θίαιῖ5 ἀθοῖνίπα ΤΠ] 11 ΠΊ111. 

ἘΧΘΒΙΡΙΙ σγατῖα, ΕΠ] ἸΠ5. ΠΉ]ΠῚ ουαΐ Δ ο]θβοθηϑ, θ0-- 

ΠΟΙ ΠΊΘΟΥΣ ΠῚ Προ ΓΘ 5. ΤΠ (115, 50] ΔΘ ΘΟ ΠΟΘΟΙῚ - 

115, ΘΘ ΠΟΙ 5. ΟΥ̓ ΠΔΙΏΘΠ ΠῚ, [105 Φ Φπ Ἁ] 11}, [ΔἸ Ή1}180 

ΘΟ] τΙΠ] 6, Θὰ οΡα  δοίαἴθ, {1186 ΟΠ 56 65. σ ἈΠ] 551 28; 
116 1056 ᾿πίθυ τς ἀνδρί : ἔθυγὰ δὲ ραν 15 Γἀοίτιβ 

1Π1ὸ σοποϊοπαμί!, ἀπ ΠΥ ΥῚς 

δοΡΙ ΘΓ Ρ 5 ὁχοϊουῖπε [τος γογρα, ΠἸοΙ σογίο ρόββο 

ΟῚ Ραΐο : 

οαπίοπο Βαβι] οοηϑὶ. 

ΠΔ1}}1 Τὰ ΠῚ 6 ἢ πόβοῖο «ποτηοίο ψογ 5] πλ1] 115 

ἢτ, αὶ ῬΆ5 110. Ροῦτα5. {πᾶπ ἴος βἴπια! ΠΡΌ γ αν ἢ15 ὀχοῖ - 

ἦἴ556. Νοο να]ᾶς αὐπιοάιτπι “110, εἴπ ᾿ρ5ὰ οχ βιῖς 

ΒΙΡΠ 15 ἴῃ οαπ ἴοπε Ραγιϑιθηβὶ ἁ ἀἸ  εὐῖπτ ΤΥ ΡΟΡΓΆΡ]ι]. 

« Μοογοβ φιήπάαο ΠΡτὶ τί οὖν δακρύεις. Ῥάι]ο μροϑβὲ 

Βερ. Ξοοιπάπ βίον στερού ὕμιενο 

4 Ἀπτςμ ἅτιο πρνῚ αὐτὸν ἐξυποίσ ἵν 

6 Ἄερ. ῥυίπιις χαὶ τὸ, τίς διενοήθη ταῦ 

πότε. Νοο Τὰ σατο ροϑὲ Βορ. 

τα γενέσθαι" 

χαὶ τὸ, βοσππάιι5 λέ- 

γόντος ἠκούορμιεν- 

ΓΆΘΟΙ ἄπο Μ55. 

Ροϑβί ἥϊιο Μίββ, μόνος τοῦ γένους διάδοχος. 

ἀδοκήτως ἐπ᾿ σοῦσα!. ΑΠΙΦΖΙ πο 



14. 5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΕΒΑΒΕΒ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. ἈΒΟΗΙΕΡ, 

δῖ, 4ἰ ρᾶι]ο δηῖθ ἱποαηα δυάϊτιι ᾿ΡΟίθγθηβ, Ὁ βραχέως ἣδὺ μὲν ἄχουσμα φθεγγόμενος, ἥδιστον 
δγαυἰϑϑίμλιπι Θ ΘΠ ΠΟΥ 5. 511 ΟΟΙ]15. ΘΡΘΟΙΔΟΙΪ ΠῚ 

γαῖ. Οὐ ἰσίταν [δοίατη ἢ ΒΟ Π4ἀπὶ νϑϑίθμι 7 ἢπι-- 
Ῥδη5 νοϊτα μον" Πιιηῖ, δὲ ΘΟΠ ΟΡ γ, δὲ πάρ πὰ- 
ΡῈ, δὲ δάβιδπεθιβ ΘΧ ἈΙΡ6 ΡΠ πηϑι ρϑῖιπὴ ν ]τ 

Ριδιιμι, 411 01} ἀοοορίαβ μ] ασαθ ΟἸΔ ΠΏ ΓΑ  ἀο 511})- 
51:2 Ππ0 ΘΟυΊ ΠῚ {1120 ἀσοίάτιπι πϑοθβϑὶ αίθιη {11- 
ΘΘΠΓΟΡ σΟΠβΙ ἀθυαη8, ΠΠΟΡΕΪ5. 5016 θὲ Ἰοσθηι νἱανὶ 
ΠΟῚ ΡΟ556, Θἅτη Π6} ΟΠ ΠΕ5 ῬΑΡΙΙΘΙ εοἰαίθθ. συ ϑδὰσ 

εἰ, ἂς σοπιροβίία οἴη πἰὰ 5110. αιιδθπ6 οὐ ϊπ6 α15-- 

5οἾ ν᾽, παιτὴ Θα5 115 ἢἷ5 Ἰα πη {πὶ ΠΟΥ Ἶ5. ρου ταγθὰ- 
μου} Νίαι 46 πιθαῖθ ἀ6]]οῖαν ν ἢ. ρ]αρα Ἰηθχ- 
ϑρθοΐαϊα ρου βιι5, ἀπ] 71. πὶ. Ρυ]άθιη. αἰ ἀϊ θυ πη 
μὰ  μϊ πον τ}} πον τα] οὶ {Π τι 6556.) π 60 «αι πὶ 

Πιιπιαητιπ ΓΘ ρθουν, 4 5[8}}}}6 511, ἀὰῦ απο ἃ 
ῬΟϑ565ϑ0υ ]} 15. 51115 ρου ίιιΟ θυ να 5] θα 9 Οεΐπ 
δἵ αγ65 ΠῚ ρ 15ϑιπλ80.,. ΘΌΘ 116 ἔπι} ὁ οἰουιιηι 616-- 
ϑαπεῖα, ἔπ οἰνίτι ροϊοβίαιθ σοΙθθΓο5, ᾿ΓΘΠΠ 116 

τ ΘΙ πὰ δὲ γϑριο δ δὲ [ῸΡῚ ορα!ομεῖα σοπϑρίοιις, 
πᾶης ἴῃ 50115 τ θυ τ15. αἰ ἢ] τ 115. ΠΤ τι: Ῥγο-- 
ἔδυιιμς ἰηϑισπῖα. ΑἸἴαιιΘ παν ]5. Ρ]Θυ 116. 6 Πανὶ 
βουγαΐα, ΡΌ5. ρουλοῖα η ΘΟ Χ ΘΠ Ε165 ΘΘΙθυθ ἢ. Πᾶν ]- 
ΘαΠοπθη), οἱ ρμοβὲ αὐνθοῖαθ ΠΟ ΙΔ ΤΟυ 115. ἴππιι-- 

ΠΙΘΙΡᾺ5. ΠΟΙ ΟΘ5.. ἼΠῸ ν ΘΗ πη ρ 6 μι ΘνάΠῸΪ 6 οοπ- 

ϑρθοῖι. Ἐχθνοῖτιι5 φαοάιιθ, {αὶ πὶ Ρ Έ6 1115. ΒΌΘΡ08 
ποβίος ον οθυαηξ, πηπτα ἃ σδθοσπάα [Ὀγιπὰ, 5ρ6- 

οἰδοιυαμι μα ]βογα 1 }6 [ἀοτὶ στ δὲ [}Ρ]ὰ. ΑΔ Θθο 
σδητθ5 ᾿πιοσνδο ἃς ἸΠ5165, ΡΟΙΘ ΠΕ ΠῸπ πη ]οονὶ 

σοπιραγαϊα, ΘΡΘΟΙΪ5 ΓΟΥΡὰ Π]ΔΡΊ Πτ16 Π}1} 15 ΓΓΟ ΡΠ δο 5.) 

ΘΟΠΘΘ5115 ΘΧχ ΘΧτιν τἰ5 ΟΡΊ ιι5. Πλ 115, Δὰ1} ΑἸ βυΓ85 
51 η0 [ΘΠ ΡΟΥΘ, ΔῈ} ἰπ σὰρεἰν!ταΐο πὶ γθάδοια, 56 0- 
νἰταῖο ον ταΐθηι πυιαγιιη!. ἘΠῚ διιπηπηα, πος - 

ΘΠ 16 πη χ᾽ ΠΟ τ ΘῈ ἸπτΟ] ΘΡἉ]  Π τι Πμ ΠΟΥ 
Ῥοϑβϑβὶβ ἴῃ τπθάππιπι ῬΓΟΓΘυ ΓΘ, Πα]]}1π|5. ΠΟ Π ΘΧΘΙη θὰ 

Πα] οὲ ἀοίαᾳ απ εἴαβ. Οὐθηγ  πηοάτιμ ᾿σί ταν ΠΠΠ 180 
ὨΙΟΠΊΘΠ 5 ἀἸβοθυ π πλτ5 ΡΟ ΠάΘ νὰ, δὲ ἃν (ἸΒΟυΠ ἘΠ 
δΧ σοιϊοιι!α5 ἈΓΓΡΙοῖα. ΘΧΡ]ΟΓΆΠΠτι5 : [8 51 βἴατιτοβ 
πΟΡὶ5 ἃ Τοπιΐπο ἤπο5. ἂς πιοίοβ ΓΟ ρϑίδπηιι5 Τὴ 6- 

τοῖα, Πιιϑ πιὰ Ῥυ ΘΠ 185 ἃ τη ΘΡ ΓΟ Π]5 ἴθι"- 

τϊπο5 ὀχοθάθηιβ. [ὔγθοὸ δὶ {παπο ΕῸῚ αἰ χα 

ἙΟΠΕΡΟΙς Δάἀνουβὶ, ΤΠ ΧΊ ΠΏ. ΟΠ ΤΘΠ ΘΗ} [ἃ ΠῚ 

8 1τὰ ἀπιῖψαϊ ἀπὸ Ἰἰρυὶ. ΝΣ ὧν ἀθότγαὶ ἃ συ]ϑαι. 

ϑιατίπι αι ποιήσω. Δὲ Ζαϊπαιιε. Μ55. ποιήσομαι. 

ΑἸ ἄϊιο ποιήσωμεν. 

5 Τπις Οὐἶοχ (ομθεῖ,. εὐ Ἀδρ. Ῥυίπηις ἐχθοῶντα 

χαὶ ἀποσχαίροντα. διαϊίϊπι ἄμχο Μί55. γινομένων προ- 

σχών. 

ἱ Βορ. Ρυΐπιις. πάλαι προπαιδευόμενος ὅτι θνητὸς ὧν 

ἐγώ, ΑἸΙφααπίο ἰπένα, αὶ πὶ οα5 σουταρῖο Ἰ σῖτα 

τοῖς χτημένοις, 10] ἴπ πονοπὶ ἴος5. οπηθη αι ς βουρίτπι 
1 ηΐπλι5 τοῖς χτησαμιένοις, 

Ε 

»Ὁ 

δὲ θέαμα 5 ὧν τοῖς τοῦ γεννήσαντος ὀφθαλμοῖς. Τί 

οὖν ποιήσομαι; Καταῤῥήξομαι τὴν ἐσθῆτα, καὶ 

χαταδέξομαι χυλινδεῖσθαι χαμαὶ, καὶ ποτνιᾶ-- 

σθαι, καὶ δυσανασχετεῖν, χαὶ δειχνύειν ἐμαυτὸν 
τοῖς παροῦσιν οἱονεὶ παῖδά τινα ὑπὸ πληγῶν ἐχύο- 
ὥντα ὃ" χαὶ ἀποσπαίροντα; Ἢ τῷ ἀναγκαίῳ τῶν 
γινομένων προσέχων, ὅτι ἀπαραίτητος ὃ τοῦ θανά- 

του νόμος, χαὶ διὰ πάσης ὁμοίως ἡλικίας χωρῶν, 

καὶ πάντα ἐφεξῆς τὰ σύνθετα διαλύων, οὗ ξενισθή- 

σομαι τῷ συμόάντι;: οὐδ᾽ ἀνατραπήσομαι τὸν νοῦν 

ὡς ὑπὸ πληγῆς ἀπροσδοκήτου χαταῤῥαχθεὶς » ἱπά- 

λαι προπεπαιδευμένος ὅτι θνητὸς ὧν, θνητὸν εἶχον 

τὴν παῖδα, χαὶ ὅτι οὐδὲν τῶν ἀνθρωπίνων βέδαιον, 

οὐδὲ εἰς τὸ παντελὲς παραμένειν τοῖς χτησαμένοις 

πέφυχεν; Ἀλλὰ καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ ἢ περιφα- 

νεῖς τῇ τε τῶν χατασχευασμάτων λαμπρότητι, χαὶ 

τῇ δυνάμει τῶν ἐνοικούντων, καὶ τῇ λοιπῇ κατά τε 
τὴν χώραν καὶ τὴν ἀγορὰν εὐθηνία διαπρέπουσαι, 
ἐν ἐρειπίοις νῦν μόνοις τῆς παλαιᾶς σεμνότητος τὰ 

ἃ σύμδολα φέρουσι. Καὶ πλοῖον πολλάκις ἐχ θα- 

λάττης διασωθὲν, χαὶ μυριάχις μὲν ταχυναυτῆσαν, 

μυρίον δὲ φόρτον τοῖς ἐμ πορευομένοις διαχομίσαν, 

μιᾷ προσδολῇ πνεύματος ἠφανίσθη. Στρατόπεδα δὲ 

χρατήσαντα " μάχαις πολλάχις τῶν ἐναντίων, περι- 

τραπείσης αὐτοῖς τῆς εὐημερίας, ἐλεεινὸν θέαμα 

χαὶ διήγημα γέγονεν. Ἴθνη δὲ ὅλα καὶ νῆσοι ἐπὶ 

μέγα δυνάμεως προελθοῦσαι ; χαὶ πολλὰ μὲν κατὰ 

γῆν, πολλὰ δὲ χατὰ θάλασσαν ἐγείρασαι τρόπαια ; 

πολὺν δὲ πλοῦτον ἐκ λαφύρων ἀθροίσασαι, ἢ χρόνῳ 
“ χαταναλώθησαν, ἢ αἰχμάλωτοι γενόμεναι, δου- 

λείαν τῆς ἐλευθερίας ἠλλάξαντο. Καὶ ὅλως, ὅπερ 

ἂν εἴπης τῶν μεγίστων καὶ ἀφορήτων χαχῶν, ἤδη 

προλαδὼν ὃ βίος ἔχει τὰ ὑποδείγματα. “Ὥσπερ οὖν 

τὰ βάρη ταῖς ἐπὶ τοῦ ζυγοῦ ῥοπαῖς διαχρίνομεν » 

χαὶ τοῦ χρυσοῦ τὴν διαφορὰν “τῇ λίθῳ προστρίρον- 
τες δοκιμάζομεν" οὕτω πρὸς τὰ ἐχτεθέντα ἡμῖν 

παρὰ τοῦ Κυρίου μέτρα τὴν μνήμην ἐπαναφέρον- 

τες, οὐδαμοῦ ἂν τῶν ὅρων τῆς σωφροσύνης ἐχπέσοι- 

μεν. ἐπειδὰν οὖν σοί ποτε προσπέσῃ τῶν ἀδουλήτων 
ιγ μάλιστα μὲν τῷ “ προευτρεπισμένῳ τῆς δια- 

ΚΑΒΕΦΟΙ ἔγοβ Πθτὶ μεγάλαι χαὶ ἐπιφανεῖς. 

 ΤἼπι5 Οοάοχ (0}}. σύμιθολα φαίνουσι. 

5 ψεῖονοβ Ζιαίαου. ΠΡῚῚ χρατήσαντα μάχης. ΑΙ 

ἄπο οἱ δ 1 μάχαις. Ἀδβ. βεοιπάιι μάχῃ. 

. ΑΒΕ ἄπο ΠΡγὶ χατηναλώθησαν. ΕΔ εἰ ΑἸ 

Μϑς. χαταναλώθησαν. Ξ 

ἃ Ἑπιτῖο Ῥατῖὶβ. οἵ πιπὶ Οοῆοχ Βδρ. τῷ λίθῳ. Εάτ- 

το Βα5}}. οἵ βορίδθπι ΝΙ55. τῇ λίθῳ. 
« ἘΔΠΙ εὐτρεπισμένῳ. ΑἸΘΜϑς5. προευτρεπισμιένῳ, τε] 

προγυτρεπισυένῳ. 



ΠΟΜΙΙΑ ΚΕ ΟΚΑΤΙΑΒΌΜ ΑΟἸΙΟΝΕ. 

, ᾿ ᾿ ΣΑΌ τς, 8} ΡΝ Ὁ 
γοίας, τὴν ταραχὴν μὴ παθεῖν " ἔπειτα δὲ, τῇ ἐλ- 

λῦ 

ΡΙΓΌΒ6 ἱπϑίγιιοία μι Πα Π6 85, π6 Τὰ ον ὶβ : ἠοὶπάθ 

πίδι τῶν μελλόντων χουφότερα ποιεῖν τὰ παρόντα. 0. ν6ΙῸ, ρΓΘΒΘΠΙΪὰ [Δοἰὰ5 Ἰθν!ογὰ 5ρ6 ΓαςαγΌγιιπ. {ΠῚ 
“Ὥσπερ γὰρ οἱ ἀσθενεῖς τὰ ὄμματα, τῶν ἄγαν 

λαμπρῶν τὰς ὄψεις ἀπάγοντες, ἐν ἄνθεσι καὶ πόαις 

προσαναπαύουσιν" οὕτω χρὴ καὶ τὴν ψυχὴν μὴ συν- 

εχῶς χαταδλέπειν τὸ λυπηρὸν, μηδὲ τοῖς παροῦσιν 
ἀνιαροῖς προσχεῖσθαι, ἀλλὰ πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν 
ὄντως ἀγαθῶν περιάγειν αὐτῆς τὸ ὄμμα. Οὕτω χα- 

τορθωθήσεταί σοι τὸ πάντοτε χαίρειν ̓  ἐὰν ὃ μὲν 

βίος ἴ σοι ἀεὶ πρὸς Θεὸν ἀπούδλέπη,, ἡ δὲ ἐλπὶς τῆς 
. , , “- ΄ Ὶ ,᾽ 3 ,’ὔ 

ἀντιδόσεως χουφίζῃ τοῦ βίου τὰ λυπηρά. Πτιμά- 

σθης ; Ἀλλὰ πρὸς τὴν δόξαν, τὴν διὰ τῆς ὕπομο-- 
 - 2 - ᾿ “- ᾿ ,, τ' , ͵ 38) 

νῆς ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀποχειμένην, ἀπόδλεψον. ἔζη 
. - 3 Ὄῃ Ψ - , “- Ψ 

μιώθης; Ἀλλ᾽ ἐνατένισον τῷ πλούτῳ τῷ ἐπουρα- 

νίῳ, χαὶ τῷ θησαυρῷ, δ ὃν ἀπέθου σεαυτῷ διὰ τῶν 

ἀγαθῶν ἔργων. ᾿Ιἱξέπεσες τῆς πατρίδος : ̓Αλλ᾽ ἔχεις 
ῃ 3 , ε ᾿ “17 τε 

πατρίδα τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ. ἹΓέχνον ἀπέ- 

ὅαλες ; ̓Αλλ᾽ ἀγγέλους ἔχεις, μεθ᾽ ὧν χορεύσεις 
ἡ ᾿ , Ὁ -“ ΕῚ Ἃ 

περὶ τὸν θρόνυν τοῦ Θεοῦ, καὶ εὐνρανθήτη τὴν 

αἰώνιον εὐφροσύνην. Οὕτως ἀντιτιθεὶς τοῖς παροῦ- 

σιν ἀνιαροῖς τὰ προσδοχώμενα ἀγαθὰ, φυλάξεις 
σεαυτῷ " τὸ ἄλυπον τῆς Ψυχῆς χαὶ ἀτάραχον, ἐφ᾽ 

ὃ προχαλεῖται ἡμᾶς ἣ νομοθεσία τοῦ ἀποστόλου. 
Μήτε τὰ φαιδρὰ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων πε- 
ριχαρείας ἀμέτρους ἐμποιείτω σου τῇ ψυχῇ, μήτε 

τὰ λυπηρὰ χατηφείαις καὶ συστολαῖς τὸ γαῦρον 
ΠΎ Κα ἢ ες ΓῚ τ " “ 

αὐτῆς καὶ ὑψηλὸν ταπεινούτω. Μὴ γὰρ οὕτω προ- 

πεπαιδευμένος περὶ τῶν κατὰ τὸν βίον, οὐδέ ποτε 
ἀχύμονα ζωὴν χαὶ ἀτάραχον 'ζήση. Τοῦτο δέ σοι 

[,. 

ῥαδίως κατορθωθήσεται, ἐὰν ἔχης τὴν ἐντολὴν σύν- 

οἰἴκον, τὴν πάντοτε χαίρειν σοι παραινοῦσαν᾽ ἀπο- 

πεμπόμενος μὲν τὰ ὀχληρὰ τὴς σαρχὸς, συνάγων 
δὲ τὰς τῆς ψυχῆς εὐφροσύνας " καὶ τῶν 

ν “ » 

τῶν τὴν αἴσθησιν ὑπερύαίνων, πρὸς δὲ τὴν ἐλπίδα 

τῶν αἰωνίων ἀποτείνων τὴν ἔννοιαν, ὧν χαὶ μόνη 
,ὕ - - 

ἢ φαντασία ἐξαρχεῖ τὴν ψυχὴν εὐρροσύνης πληρῶ- 

[πὶ χαὶ τὸ ἀγγελικὸν ἀγαλλίαμα ταῖς χαρδίαις 
ἡμῶν ἐνοιχίσαι" ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 
- , - 
ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

μὲν παρόν- 

ΓΑΠΕΖαΐ 8εχ ΠΡνὶ βίος σοι ἀεί, ΑἸλ5 Οοὔοχ βίος 

σου. ἘΔΊΕΙ βίος ἀεί. Μοχ Ἀδξ. 5δοιιηῖι5 τῆς ἀνταποδό- 

σεως. 

Ε (01}ν, τουιῖτι5. ὃν ἐναπέθου. 5΄τατπ οὶ (οᾶοχ 

δαπὶ Ἀορ. βοοιιηο ἐξέπεσας. 

Ρ 

ΘΠ ΊηῚ 1ϊ, 4αΙ 15. ΟΟΙΠῚ 1πΕ νηΐ σα πὲ, Ο τι τι5. 5105 

ἃ τϑΡιι5. πὶ πι15 [Ὁ] σ᾽ 15. ἀοΠ δοίη, θοβϑάιιθ ον πὶ 
οἱ που θάγιιπι γθογθαπ ΘΟΠβρθοῖι : ἴἴὰ ΠΟ π16 ΠῸῚ 
ἄεθθὲ ἀπίμηὰ ϑΘ μηροῦ 510] γὸ5. {γἰδίθϑ ΡΌΠΟΓΘ. ΟΡ 
ΟΟα105, ΠΘῸ {π|πῚ 6} [πὶ ῬΥΘΡ5Θ ἢ Π]} 115. δου] ΠἾ5. ([6- 

Προ], 564 β"οπὰ νϑυνὰ 5ρθοι]αν!. [{ὰ {ὉΠ} Ὶ1Π} Θϑῖν τις 

σοητίππο σαι 10 ἃ[ οἴαν 6, 51 ΒΘ ΙΏ θ6} νἱΐα πὰ γ6- 

[γαῖαν δ Πριιη}, δὶ 5065 ὑΘΠΜΙΠΘΓ ΑΓ ΟΠΪ5. 011 
ΤΠ Π85 ν]ΐ26 ἰθπῖαϊ ἃ Βα] ον οῖ. Αοοθρίβεὶ σοπίπη6-- 
Πα πὴ ἢ 5ϑἀ δὰ σ]ουίαπη {85 ΠῚ ΡΘΡ ῬΑΓ ΘΠ 8 Η 1Π 

626115 56 ν ἴ111", ΓΟΒΡΙΟΘ, Ἐδοϊβὲὶ ἀδηηπῖιπ 2 ΑἹ 4}- 
Πα 5. ΘΙ ϑῖθϑ, δὲ {ΠπΠ6ϑαιι γι ΠΊ “τι 6 πὰ [π|6 Ε}ῸῚ ΡΘῚ 

Ῥοπᾶὰ ορϑιΡᾷ γδροβι δι, 1ΠΊΘΉΤΙ5. ΘΟ11}15 ΘΟ ΠΙΘΡΘ, 

Ἐ]Θοῖα5 ἃ ραινῖα 657 ΑἹ ρδιρῖδ πὴ Πα] 065 οο  ϑϑίθιη 
Του βα] θη). Οὐ]αῖιθ. 65. ΠΠΠ0} ΑἹ ΠμᾺ]}065 Δηρ6 05, 

υλθυβάδμ οἴνοα 6] {Πγοπιιπὴ ἐγ  ρυι18}015, ἀἴαιι6 

1 τἴα ΒΘ πρὶ  Γρυ πὰ ἔγιθυθ. ΠΑ 116 51 πος τη0 69 
ῬΓΦΘΘΘΠ ΕἾ 115. ΘΙ] ΠΪ5. Γαταγὰ ὈΟΠἃ ΟΡΡΟΒΙΙΘΥ 5, 
Βᾶπο δηϊπιϊ ΕΠ] ΑΡ τα θι [ΡΠ ΕΠ αϊοπηά 6 δὰ 
Παδηι ΑΡΟΒΙΟΪ]] Ῥγεοθρίι πη πῸ5. Πορίαῖπν, οοποῖὶ- 

Ἰϊα[ῖς. ΕΠ  πθιρ5]. ΝΘ 6 νΘΡῸ ᾿η]Ἰοιπὶ σαι- 
αἴτιπι ΔΗ] 185 Τπι80 ραν ηΐ 166 τε] ἃς (Ἀτι51] γϑυῖη ἢ1- 
ΠΙΆ ΠΆΓΙΙ} 5006 55115: ΠΡΩΊ 1185 65 {υϑῖθ5 οἵ )ἀ- 
γϑ ϑϑθ ̓ γδ ΕΡΊ5ΈΠ14 ΔΙ 16 ΟΠ ΡΔΟΙΙΟΠ 6. Θά 66 125- 
[0 5110 ἃ6 5] 1} δίδει ἀδειν θη ε. ΝΙΒῚ ΘΠ ἢ δᾶ 
δ δὰ νἱϊλθ) βρθοίδηϊ, 5ϊ6 ὈΥ 115 [Π 6 }}5 ϑθοῖι5, 

ΠΙᾺ) ἀΟΙΠ 115. 65. Ρἰδοι δηλ ἃ. ΓΡΆ ΠΟ ΠΠ]}1 Δ ΠῚ 
νιΐαπη. 566 [0116 1 Ἀββθί 6 Γ6, 5] ρυϑοθρίιιη {10 
Δ4 5θῃηρ6ν βαπάθηάιη ᾿Πν 1015, ΓΑΙ] αν ᾿ὰ- 

Ῥοᾶ5 αἴαιιθ. φοπίμθθνπα]θ. 516. ΘηΪΠῚ, ἀμ  ΠᾺ8 18 

ΘαΓΠἶδ. ΠΟΙ 65 Ε115,. ΘΟ] Πμ65. σαπεϊα ΔΠΙΠῚΪ : δῖο γ6- 
ΓᾺΜΠῚ ΡΓΦΘΒΘἢ ΕἾ 1111} 56 ΠΗ 511 510 6.10 ἔμοίτιθ δ φῖον- 
ΠΟΙ ὈΟΠΟΥ ΤΙ 5ΡΘΠῚ ΠΠΘΠ ΘΠ ἔπι8 Π}1 ἰΠ 16 Π6165, 
4αονιιπὴ γ6] 5018 σου ΠἾ 10 ροΐδϑὲ. ἈΠ ΠΊΔΗῚ σαι] 
ΘΟΠΊρΙΘΓ6, δὲ Ἰδοεϊἰὰπι| ἀπ ] σα ἴῃς ΟΥ̓ ἃ ΠΟΒΙΡα 

᾿πιγοάποον ; ἴῃ ΟΠ γῖδίο 165 ΒΟΠλἾ ΠΟ ΠΟϑινῸ, οὶ 

σ]ονῖὰ δὲ ἐπι ρθυπ ἴπ ϑθοι!α. ΑΠΊΘΗ. 

Β ἘΜ τὸ ἄλυτον, ποο] Πσοπίϊα ὀρογάσιπι. Αἱ Μ58. 

τὸ ἄλυπον. 

ἱ Βερ. ϑοοιπᾶι5 ζήσεις, [π΄ ἤπο ογαιἸομΐβ ΠΡ ΓανῚ] 
810 Ζιῖας ἀνθ᾽ Γσα αι, τὰῦ 5016 ΠῈ, ἀοκο]ορῖαπι βουῖρβθν 

γταπί : 5664 14 αὐποΐατο πρὸ ἸΠθοῖ, πος ἅ{1|6 {πογις, 



1) ςαϊ. 
τή- 

το. 

40 ἘΠ ΒΆΒΙΠΠΙ ΟἸἸΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟΘΟ. ΔΚΟΗΙΕΡ. 

ΙΝ ΜΑΛΆΤΥΒΕΝ ΜΠΠΗΤΤΑΝ, 

δἰ ἱπ ὁα τι δι ρ ν [μον ατιὶ ἀϊσονιία ἐπ ρτῖτι5 ἰα θα 
ἑοποίοπο ὁ σταϊίαγιηι αοίϊοπθο. 

τ. (ατιθὰ Πα7π|5 ΟΠ ΘΠ 115. δδὲ [αἴθ ΠΊΑΡ Υ Ι5 
ἱπάϊοίαμ ρυςθοοηΐππι. ἘΑΙΧΊΠλτι5 ΘΠ] νῸ]}15 {ΔῈ 

ἀἸθηλ, γ᾽ 1Ππ ΠΙΘΠΟΥ Δ ΠῚ ΓΘνΟΟΔΠ ΘΠ ΘΟΥΓΔΠΊΘΠ 

ΠΊΔΘΉ11Π1, 4π0 44 μμπ] δγιιπ [6] Ἰοἰδϑί λα {τ} τὰ 1ὴ 

ΤΏ] 16 1 ΘΟΥΡΟΙ 6 515{{Πππ|0. (ΘΡΓΔΠΘ ἢ 5 τι 55ῖ- 

Πλ11Π, 4061 ΟΠηηὶ Δα Πλ ἈΠ ΟΠ ἃ 0 5{Π|001}6 ΡΟΙῸ6]- 
111, τὰ πὶ 605 4] ϑρθοίδοι]ο. δάθγαηΐ, αι πη. 605, 

411 Δα] Ιου} [ΟΡ] ΘΠ ΤΟΥ] ἢ Ἰ51ΟΥ] 1 ΘΧ ἅπι-- 

ἀἴτιι 1π ΡΟΝ θυ Θ55θ ηΐ ΔΟΟΟρ 1) 51 ἀθοοὶ Γἀ Π]6 Π 
ὨΔΜ]Π]Ο ΘΠ ΔΡΡΟΙ]ΔγΘ. ΘᾺ ΠῚ 1188 ΔΠ1 1 πη σ 1 π6 
ΤΉ 1]16 0.15 Πα τα Ὲ6 1 ΠΤ ἸΓα 6 πὰ σου] αν : ἃ {τὰ 

ΔΙῚ ΓΓΟΥ ΘΟ ΒΓΘΥ ΠΑ 1 ΠΧ ΊΠ16 [ἘΠ]1556 ΘΟ ΠῚ ΠΠ ΠΟΤῚ 

ΠΟΘ Δαν σα ΠΠ1Π1. ῬΑΥ ΓΔ ΠῚ (6 56 ἃ τ 1Π|6.ὶ- 

Ριι5 νἱοιουαη ἐοσουυ 6. [ΘΡοπἴθπ). Οὐ [ὰπηοῖϑι 

πιᾶσηα {Π|ὰ 7ΔοἸ ἢ 6} 86 5 6.06 ἀἸσαΐ, ΘΟΠοιιδδιι-- 
ΤᾺ 56. ΤΟ Δ ΠῚ [ΟΡ Δ ΠῚ, ΘΑ ΠΊ 116 γαῖ πἰά τι ἃρ- 
ῬΙΟΙΙοπδιιλαιπη, ΘΕ ν 6] αι ἀθρο ]οῖα ονὰ αἰ ρΘρ Γ 1], 

Ια τι. τ} ]}065. ν ΒΓΑ ΤΡ. ΠῚ. {1} Τὰ πη δ Πλα]Π 16 Ὀ.Ὶ νἱν- 

{π|6 ϑιΠρΘΡατ5. ΟἾΡ06. ἴῃ [ΘΠΙΠΟἢΪ5. [ΘΙ ΡΟ ΓΘ 

σπιηι πος ρα]. Οϑίθπθῦθ Ἀσσγθβϑιι5 Θϑϑοί, ποῖ 

Ῥἰδιατοη ἵπ' Πλοιιηὴ 5118 1 ΟἿ ΠαΓα Ά]Θ ΠῚ 1 Π  ηἰτὰ- 

τθὴὶ ἃ ΠΟΙ τι τ|6 βοῦν ΓΘ ΠΟ Ροβϑβοῖ, Π]Π110- 

ΤΆ Π115. Τάτ 6 η. ῬΘ ΐσι]ο [ἀοΓῸ νη} 11 Δ 56 χα 
(ΟΡ ΠΟΥ Θ ἢ [τι|556, ΟΖ Π16. ΠΊΔ 15 ̓})511|5 ΓΟ οι] 1ν- 

ΑἸ 5.556, {110 πα σ]5. ΒΡΟΡΑ αΓ [Ὁ γ 6, τις Θὰ πὰ ἰΟ Π]6η- 

15 ῬΘΡ Του ΓΘΡοῖ. [ὐ θη] πὴ οἴιη 115. Οἱ Θ556} ΟἸΠΠῚ τ1Π0Ὸ 

ΔΙΊ ΟΧ ον {15 ΟΡ ΤΙ. ἘΠ} 115, ἄνα ΓΘ 1 ΡῸ δον ]ο- 

κα Πορ, βοοιπήε τῆς λεχθείσης. ΝΟΣ Ιοπσο ἃ} ᾿π|ἴὸ 

οὐδ Ομ ἶβ θην Οὐἶοχ Πα]νοῖ τῇ ἁγία μάρτυρι. 

» ἘἙΔιτο Ῥανὶ5. ἰουλίττα ἤθλησεν, δον αὩ1 6} ψιιοά 

«Ζαϊία ον ταν τ. Ἐλ λεῖο ΔΝ 1}. οἵ δορίοιι Μ55. ἰουλίττα, 

εἴπερ δή, εἴς, {ὕπιι5 (οἄοχ ()0]}». ἰουλί 

οογίαπιον ψιοαὶ «Ταἰττα δα]εϊϑιιῖι: 

᾿ “ 
ἐπεδείξατο, 

50, πἰδὶ να]ᾶς [Ὁ]- 

1ον, ΠΠνασῖιβ ἱποαιῖς ἐπεδείξατο, Ξουῖ μοὶ! ρτὸ ἐπεδέ- 

ἕατο, οογίαπιοι χιοαὶ «]ιἱζεια σιιδεϊπαιε. Τανὰ νἱΔονῖπὶ 

οὐ 11, φαομιοο ος. Ἰοσὺ ἰορὶ ργώσίοι, Ὑ ουθῖιπι 

ἤθλησεν ορτππῖπὰ ἀα ἀθπὶ ὁϑὲ ππαχϊ ποις. ἸΦοποιιπι : 

50] νἷχκ 4 ταν] ρόοῖοσι, αυΐη ΤΥΡΟΡΡα ΡΠ αν σι ηβο5 

Πα Φονῖην 14 4 σιο. (πὰ οπῖτα ᾿υἶο Ἰοοιιβ παι {1}π|5 

510 ἴθ οὐ Ἰτῖοπο Β.ΚΠ] ΘΟ Πδὶ δ᾽, 1 115 {πὸ Πα ΡΟ Ραμπὶ (ο- 

ἀἸοῖλιις, ονο 1 ππουϊτο ροβϑδιιηί. γον] τ πὶ ἤθλησεν χπανίο 

ῬΓΟΡυῖο, Ῥοβιῖδβο. (ΛΟ ϊαλη. [ΠΟ οὰ ΨῸΧ ΤΠΆΧΙΠ6 

ΘΟΠΎ ΘΗ, Θὰ πὶ ΠῸ5. ΓΟΓποπαγα Πα Π]οα μια, 564 5ὶ 

4015. Πτον βοπεἴαι, πη] ταις οχ ΠΡ νὸ (0}}». Ἰοβονο 

") 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΜΆΡΤΥΡΑ ἸΟΥ̓ΛΙΤΤΑΝ,, 

ν ΑἸ ΡΟῪ , - ἃ 7 ς ΓΛ 

χαὶ εἰς τὰ λειπόμενα τῆς “ προλεχθείσης ὁμιλίας 

τῆς περὶ εὐχαριστίας. 

κως " 
Ἡ μὲν ὑπόθεσις τῆς ἐχχλησίας ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῇ 

ἤ Σ , ἦ Ἵ 
μακαρία μάρτυρι γενόμενον χήρυγμα. Περιηγγεί- 

ΠΡ ΚΩΝ ; ; 5 ν 
λαμεν γὰρ ὑμῖν τὴν ἡμέραν ταύτην, ὡς ὑπόμνη- 

τς ΑΛ, ἌΝ ΤΣ 
μα ἔχουσαν τῆς μεγάλης ἀθλήσεως, ἣν ἐν γυναι- 

ἐπ αν τς ἐὐα ηρύσμν ἐξ ς χείῳ σώματι ἀνδρειοτάτην χαὶ πᾶσαν ἔχπληξιν 

ὅτ' 
- - - μν ΄ ἐχ τῆς τῶν πεπειραμένων διηγήσεως 

τατον Ἔ 
ϑεγχομέν 

᾿ ᾿ ἐᾷς 8 
Ἰουλίττα "ἢ ἤθλησεν, εἴπερ δὴ γυναῖκα προσαγο- 

ῃ » Χ ἣ' - τ ον πὴ ρεύειν εὐπρεπὲς τὴν τῷ μεγαλοφυεῖ τῆς ψυχῆς τῆς 
ῇ 

γυναιχείας φύσεως τὴν ἀσθένειαν ἀποχρύψασαν " 
- -- ΩΥ ν 

ὑφ᾽ ἧς ἡγοῦμαι μάλιστα πεπλῆχθαι τὸν χοινὸν 
ἌΡ νος, ᾿ τς 

ἡμῶν ἀντίπαλον, οὐ φέροντα τὴν ἀπὸ τῶν γυναι- 
ὟΦ Δ -" “- -- , 

χῶν ἧτταν.  Ὃςτὰ μεγάλα ἐχεῖνα ὑπερηφανευόμε- 
τὶ Ἶ ᾿ 

γος σείειν πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, καὶ χαταλήψεσθχι 
ς Ξ ἜΣ 5 ὡς νοσσιὰν, χαὶ ὡς χαταλελειμιμένα ὧλ αἴρειν, χαὶ 

᾿ πεκτεν ΘΑ 
πόλεις ἐρημιώσειν,, ἐφάνη γυναιχείας ἀρετῆς ἥττώ- 

τ βχασς 
μένος. Ἣν ἐπιχειρήσας ἐν χαιρῷ πειρασμοῦ ὃιε- 

ε ς« -- ᾿ δ , λέγξαι, ὡς οὐ δυναμένην ὑπὸ τῆς χατὰ τὴν φύσιν 
᾿ - “Ρ 

ἀσθενείας μέχρι παντὸς τὴν εἰς Θεὸν εὐσέδειαν 
χὰ - ᾽ ᾿Ν , - 

διασώσασθαι, εὗρε διὰ τῆς πείρας ἀνδρειοτέραν τῆς 

φύσεως, καὶ τοσοῦτον αὐτοῦ τῶν φοδερῶν χαταγε- 
τ αΚ το τ Σ 

λάσασαν, ὅσον αὐτὸς προσέδοχα “ τοῖς δεινοῖς αὖ- 

τὴν ὑποπτήξειν. Δίκης γὰρ αὐτῇ πρός τινα τῶν ἐν 
ΞΩς γῆς τ ἐ, ἄξαςς 

τῇ πόλει δυνατῶν συνεστώσης, πλεονεχτιχὸν ἄνδρα 
Ἔν ΩΣ ἄν εὖ δ τες ἡ λεηλ , ν᾿ λαοῦ 

χαὶ βίαιον, ἐξ ἁρπαγῆς καὶ λεηλασίας τὸν πλοῦτον 
Φ - 3 7, Δ “ - ΓῚ " 

ξἕαυτῷ ἀθροίσαντα , ὃς γῆς τε πλῆθος ἀποτεμόυε- 

ἐπεδείξατο, αὐἱ ἐπεδέξατο, ΡῈ ποὸβ ΠΙσεθ . 

ὁ ῬαΝΙΠἴτι5,. οὐσπὶ τα δου ρογοῖ,, τοβρίοίοναι δα 1 

παῖ 10, 11: χαὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας, καὶ τὴν 

οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν, εἰ οοπ- 

ομίΐαπε οἰνίταίος Πα ίταίϊας, δὲ τοῖξιπι οὐδαπι ἀρρΓ6- 

Ππεπάαηι πλάπιι ψιασὶ πἰάτιπι. υνο. σου πιοάο ἄς 

ἄαπποιο,, πιο ἐς Π)6ο ἀροῖρὶ ποίας υἷν ΟΕ δῖ πητι5 

Τθιισαῖι. τ 
ἃ Τἴπιις απἰ 1 εν Οὐχ οὐπὶ ε1{ὶ5 ὡς οὐ δυναμέ- 

γὴν. οουϊα ὡς ἴπ 1115 5ὲχ Νῖσ, ἄφοβι. 

6 ΤΉ εἰ τὸς Δῖ55, προσεδόχα πτοῶῖςς αὐτοῖς. αὐτήν. 

ΑΥ ΒορΙι ρυϊπητ5 οἱ βθοσμ τι5 οαπὶ ἀπὸ (0]}». 

δόχκα τοῖς δεινοῖς αὐτήν. ΑΠΙΖααπῖο, Ροβὲ Ἔα οἵ πππιις 

Μ55. δυνατῶν. Νεο ἴα 

τλλ]το Ἰἰηἴγα ΘΠ ὃς γῇ, ἀορταναίο. ΤΑΡΥῚ νοΐονος ὃς 

οἰποπάαῖο, 

Οὐάεχ δυναστῶν. ΑἸΠ 50χ 

γῆς, 

“ὉΡἦ-ἦ 



ΠΟΜΙΠΓΔΟ ΙΝ ΜΔΆΤΥΒΕΜ ΥΜΠΤΤΑΜΝ. ἢν! 

νος, χαὶ ἀγροὺς χαὶ χώμας, χαὶ βοσχήματα χαὶ 

οἰχέτας, καὶ ' πᾶσαν τὴν περιοῦσαν τοῦ βίου κα- 
Ὁ ὔ 

τασχευὴν ἐκ τῆς γυναικὸς πρὸς ἑαυτὸν μεταστήσας, 

χατειλήφει τὰ δικαστήρια, συχοφάνταις καὶ Ψευδο- 
Ὁ Ν) 

μάρτυσι, χαὶ δωροδοχία τῶν δικαζόντων ἐπερειδό- 
. ᾿ - Γ᾿ 

μενος. Ὥς δὲ παρῆν ἣ χυρία, χαὶ ὃ κήρυξ ἐχάλει, 
ν « ,ὔ ΄" -} - 5 Ψ' δ Ἷ 

καὶ οἱ συνήγοροι 8 εὐτρεπεῖς, ἀρχομένην διδάσχειν ἢ 
με Ὲ Ἢ 

τοῦ ἀνθρώπου τὴν τυραννίδα, καὶ διηγεῖσθαι μέλ- 

λουσαν τόν τε τρόπον τῆς ἐξ ἀρχῆς χτήσεως, καὶ 

τοῦ χρόνου τὸ μῆχος τοῦ βεδαιοῦντος τὴν δεσπο- 
, ἐ " , τὰ ὯΝ ἡ ν ἐν »’ 

τείαν, εἶτα τὴν βίαν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν πλεονεξίαν 
-ν, - , ΕΥ̓ 
ὀδύρεσθαι " παρελθὼν, οὐχ ἔφη εἰσαγώγιμον εἶναι 
τὶ [ ἊΑ ν δ᾿ ν - “- 

τὴν δίκην (μηδὲ γὰρ εἰναι θεμιτὸν τῶν χοινῶν με- 

τέχειν τοὺς νὴ λατρεύοντας τοῖς θεοῖς τῶν βασι- ὅ΄ 

λέων, καὶ 5 μὴ ἐξομνυμένους τὴν εἰς Χριστὸν πί- 

στιν), ἐδόκει δίκαια λέγειν τῷ ἄρχοντι, καὶ ἀναγ- 

χαῖα προτείνεσθαι. ΚΚαὶ εὐθὺς λιδανωτὸς, χαὶ ἐσχά- 
ρα, χαὶ πρότασις τοῖς δικαζομένοις "ἢ ἀρνουμένοις 

μὲν τὸν Χριστὸν, ἀπολαύειν τῶν νόμων χαὶ τῆς 

ἀπ᾽ αὐτῶν ὠφελείας " ἀντεχομένοις δὲ τῆς πίστεως, 

μήτε διχαστηρίων, μήτε νόμων, μήτε τῆς λοιπῆς 

πολιτείας μετέχειν, ὡς ἠτιμωμένοις χατὰ τὸν νό- 

μὸν τῶν τότε κρατούντων. 

ΙΕ δ᾿ Η β ἐΝῚ 
Τί οὖν ἐπὶ τούτοις; Ἄ ρα ἐδελεάσθη τῷ πλούτῳ; 

Α Ν - 

ἢ τῇ πρὸς τὸν ἀδικοῦντα φιλονεικία 

παρεῖδεν ; ἢ τὸν ἐχ τῶν δικαστῶν 

Ε ; 
τὸ συμφέρον 
ἐπηρτημένον 

χίνδυνον “ ἐξεπλάγη ; Οὐμενοῦν " ἀλλ᾽, ἐῤῥέτω, φη- Β 
Α , 5» ᾽, ᾽κ Ω δι Ἃ - , 

σὶν. ὃ βίος, οἰχέσθω χρήματα " μηδὲ τὸ σῶμά μοι 

περιλειφθείη, πρίν τινα φωνὴν “ ἀφιέναι ἀσεδῇ 

χατὰ τοῦ χτίσαντός με Θεοῦ. Καὶ ὅσῳ πλέον ἑώρα 
μὴ - 

τὸν ἄρχοντα τοῖς λόγοις τούτοις ἀγριαινόμενον, χαὶ 
" Ἶν ΨΙ͂Σ 

πρὸς τὴν ἐσχάτην χατ᾽ αὐτῆς ὀργὴν ἐχκαιόμενον, 
Γ ΄ ͵ ΕῚ , - .-Ξ 

τοσούτῳ πλέον εὐχαρίστει τῷ Θεῷ, ὅτι χρημάτων 

φθαρτῶν ἀμφισδητοῦσα, ἐφάνη ᾿ τῶν οὐρανίων 
ΕῚ θῶ ε τα ε6 -Ὁ Ν Ὡ Ἃ -Ὁ ᾿ 

ἀγαθῶν ἑαυτῇ βεδαιοῦσα τὴν χτῆσιν " χαὶ γῆν μὲν 
᾿ 

ΓῚ Υ , 

ἀφαιρουμένη, ἵνα παράδεισον χκτήσηται᾽ ἀτιμίαν 

ΓΈΔιῖο Ῥανὶβ. πᾶσαν ὁμοῦ τήν. 564 γοχ ὁμοῦ ἴῃ πο- 

δι οοΐο Μί55. ἤδθβ, ὁ» Ἰάψιιο δὰπι “ο]ονίπηιιβ. ΠΡ ]- 

ἄδπὶ ππιι5 Οοοχ (0]}}». πᾶσαν τὴν περιουσίαν χαὶ χατα- 

σχευήν. 

δ (ΟἹ Ρου τη ἄπο ΠΡ εὶ οἱ Ἀορ, Ῥϊμη 5 συνήγοροι εὑ- 

πρεπεῖς, ποῖ ἴτὰ σθοῖο, ΑἸϊ απο Ροϑὲ γθΐοσοβ ψαΐπ- 

46 Τρνὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς. ΑἸ11 {χγὸ5 Μ35. εἵ δάϊ τῆς ἐν 

ἀρχῇ. ; 
4 ἘΔ ΠΟ Ῥανῖβ. χαὶ μιὴ ἐξομνυμιένους. ἘΔΙΓο Β451]. εἴ 

πόνοπὶ Νῖ55. χαὶ ἐξουινυμένους. (πιο ἤβίαπὶ (οἴ ο5 

ποβοῖο {|| χαὶ μιὴ ἐξαρνουμένους, πες ΟἸ]ιν σε άεηι 

πθϑανδηί. ΑὙΒΙΓγασατν ραν σα απ μιὴ «πὶ Θχρυῖπιοι-- 

Ἰοπίο, οοπρογοητὶ αἰ ν 115. 510 11}051 Οχ γὰρ ὶ 5 εἰ 
Ρυράα, (τ οι}, Δ] 5 ͵588 ΠΉ1] {ἃ [θυ Γα, ΟΡῸΒ Πη1ι-- 

1160 15.. Ὑ1}188, ῬΘΟΟΓα, 56ΡγῸ5 Ὧ0 [οἴδπη γΟΙ πιὰ πῃ 

ψ [86 5110 6} ΠΘ . 1] 61} 1Π 56. ΓΡΆ Π5ΠΊΟΥ 55θῖ, ἔπππὶ ἐ6- 
Πη11Πὶ ΟΟοσιραν [γα Ππι ἸοἸ α}1α., σα] ΠΙ ΤΟΥ 115 

(Ἀ]5]54τι6 ΓΘ τ} 115. δὲ τη ΠΟΥ 115, {π|85 αὐ {4 1665 
ΘΟΥΓΙΠΙ ΘΠ ο5. ο αι] ρας, 5} {{ὩΠ1π|5, τιμὴ αὐτο πη 

βἴαξιιθ. 165 [8Π| δοϑϑθῖ, νοσαγθίαιιθ θγΈθ60, 80 ρμᾶ- 

{ΓΟ πὶ Θοϑθηξ ΑΓΔ], 5111} τιῦ ᾿ποῖρὶς ΠΟΙ] 15 ἐγ-- 

γ πη ἴθ ἀθίθσουθ, δ᾽ πηι} τιῦ ΡάγΓ δὲ πποάτιη, 

4πὸ Ροπὰ [νερὸ ἰηἰἴο ρανία [πθυδηῖ, οἱ ΓΘ ΠΡΟΣ 5 
ἀϊπαταν πἰταΐθη, {πὲ ἀοιηϊ πἶτιπὶ ἱρϑῖτι5. ΘΓ 16 Π}0ὰ-- 

{, ἀθοίαγανθ, ροβίθδαιιθ ν]ν] ν]ο] θη ἴλη δὲ ἃνὰ- 

υἰἰανη ἀθρ] ον αν ; ΡΡΟ 16 Π5 1116 ἴῃ τη Ἰπι 1, ἀἸχὶς 

πῸΠ Ποῦ ππῖο [16 ἀσθιθ, ΝΘάιι6 ΘΠ τὴ [5 6556 
{π|05 σΟμ πηι" 15. ΡΑΡ ΠΟΙ Ρ65 6556 605, {{| προ ὰ-- 
τουῖμι θοὸ5 πη οοἸθυθηῖ, ΠΘῸ ΟΠ Ἶ511 Πθηὶ 6} νὰ- 
γϑηῖ. ὙΠ θαι ῬΥ δ 514] [πιὰ δὲ ϑθάτα αἰ 6.6, γὰ- 

τἘἰοποϑατι6 δα γθηὴ [ἀοϊ θη θ5 ΡΥ ΟυΡ 6. ΘΓα τη 1βΊ τιν 
{{Ππ|5. ΙΓ στα δὲ ΓὈοτιϑ : Τά 116 ΡΟ ροβί [απ δ {1-- 

δΑῈ ΠΡιι5. ; Ποσαπίοθϑ αι θπὶ ΟΠ Ἰδειιη, ἰΘρΊΡιι5 οἱ 

Ἰδσυιπ ῬΡΘϑ᾽ 410 [γεν 5, ΓΘ  ΠΘη[65. 6 ΡῸ Π6η}, 

πράτ [Ὀγτιηι, ΠΘά τι ἰορσοβ, Θά τ16 γ ] πιὰ οἰν τα-- 
τῖϑ ὕαινα ραν ΠἸΟΙ ρα ΓΟ 5, {π] ρΡ6. ἉαΊ]τι5 Θά ἴοῖο ἰπι- 
Ῥογατουιιη ἴπππῸ [ΘΠ ρΟΥ 5. ΡΟ Δ ΕΠπ1Πὶ ἰπτιϑία ἴΠ-- 

[ἈΠη]ὰ Ο5561, 

,. Οὐα Ἰσίεν ροβῖθαῦ Νιιμὴ αἰ ν᾿ Παντιπ σαρία 

681 1Π|6ο ] 15 πτιπὶ μι “υδημ απ οἴιηῖ ΠΟ ΠΙΪΠ6 
ΤΠ} πο ΟΠ Θ ἢ ΤΠ ΟΠΘΩ ΠΟΟΊΘΧῚΓ ῬΡΟ Πα τὰ 5. ΠΙΛῚῚ 

ΘΧΠουσα Ὁ. ῬΘν σα τὴ. ἃ {π4|01]λ15. ᾿πη ρ  Π6 5} 
ΜΠΠΙΠ16 ΘΠ ΕΠ} : αἴ, γ᾽ αἰοαΐ, ᾿π τ, νἵτὰ, ρογθδης 

ΡΘοιηἶα, Ροἴϊιι5. 6 ΘΟΥ̓ΡΤΙ5 (16 0} ΠῊ]Π] ϑιι ρου σι, 

«πα μὴ ̓πη ρα α11ὰ νουθθα ἴῃ Ποιιμὴ ἀτι} τη6 ΘΟ πΠΠ}, 

ΡῬιοίουδπι. Αο “απο πη ]5 ν᾽ 46 040 74] θη [115 
ΒΘΡΠΊΟΏ 115 ΘΧΆΘΡΟΓΑΥ, ΘΕ 51Π|Π|ἃ Δ ΘΙ Θ11Π1 56 
νᾶ δι σοο Πα], τἀ ητο τ υ "65 60 σ δ Ἰὰ5 ἀρσοραΐ, 
ἀπο οὐπὶ 6. οαάιιοῖβ. ΟΡ θτι5. Π Πρ ανθι, νἶδα θὲ 
οφἸδϑεϊιμη ΟΠΟΥ ἢ 510] Π) 556 55! ΟΠ ΘΠ}. ΔΒ[ΓΙΘΓΘ, 

δὲ ἴδυρὰ 4146} 5ΡΟ] ΤΑῚ, τι Δ Πρ Ἰδοδίι ραγαή- 

ἄδλπι 6556, ἀπ σοσίο Βα Βα Ἰοπ ἀἀπὶ οχ ΡΥ  ἀθηε]ιις, 

τοὺς μιὴ λατρεύοντας. 

» Ῥαϊεῖο Ῥανΐβ. ἀρνουμιένην.... ἀντεχομιένην. Τλ Τ0 

Βα51], ἀρνουμιένης... ἀντεχομιένης. ΑΥ ποϑίσὶ πονοπ δῖ55, 

ἀρνουμιένοις...- 

ἐσαϊ, ΠΠΡγῸ5 ἀπ ] {πο5. 

: ᾿ ξ 
ἀντεχομιέιοις. ΘΟ4Ε 50} Π1115.). 11} 7)α 

ς Βεςσ. Ῥυΐπηι5 ἐνεπλάγη. 

ἃ ριον. {παΐαον ΠΡΡῚ φωνὴν ἀφεῖναι. Βιατίπι ΑἸ1- 

«πο Νί55. ὅσῳ πλέον. ΑἸτα5 Οοάοχ οἱ ο1{| ὅσω πλεῖον. 

ε ἘΔ οὐ ἄν Με5. τοσούτῳ πλείω. 5664 411] {πὰ - 

ποῦ τοσούτῳ πλέον. 

ΓΒερ. βοουη τις ἐφάνη, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. 
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511π|ν ἐτδιη αι ἐπυινὶ 5:01 ἱπίαπιίαμ, αὐ 6] οΥἶδο οο- 

γοπὶβ πα ρθαῖιν ἀἴσπαν ΘΟΥΡὰ5 ἀοπίαδ Πα ρυ]5 οοράϊ, 

οἵ Το ρονΠ] νἱτὰ ῬΡΙΝΑΡΙ,, ἈΠ ΠΠῸΧ Ομ} ΟἸΏΠΙθ115 

ϑ5 Ποῖ ἴῃ ο 6515 ΓΟΡῺΪ σϑι 115 σΟΠϑεϊ τα, Βϑαϊαϑ5 

5065 Θοπϑθηπαίι". Οὐδ θυιιιη ΟἿ 5808 ᾿ΠΙΘυ ΓΟ ρας 

τὰ, 5806 γοσθηὶ δαμη θη ΘΠ {6 δὲ, τοβδία τὰ 6556 56 

Οῖβεὶ ἀποι]αηι 9 ΟΠ 416 ΘΧΘΘΟΡΆΡΘΙᾺΙΡ 605... 4] 

510] δγαπῖ δ] γα ἀα Πἀδὶ δον 65: [ΠῚ (ἰδ μλ 11 ΠῚ 

7πάδχ ᾿πὶ ψαϊτατῖβ ΠΠὰπὶ ποπ ΟΡ θθιι5 βο τπὶ ΘΓ ΡῸ5- 

ϑοβϑι Ομ θιι5. {ΕΠ τι5 ἸΠ] αῖο ΟἹ ρ θο ἴον [66:65 ΒΡ ΟΠ Ἰατα 

(δγαϊγ ῬΥϊν αν  ν γιιπὴ δἰϊα πὰ. ΘᾺ} ἴσηὶ τὐδάὶ- 

ἴᾶπι, τηουΐδν αἴ γραίαν, τα] τανε. ΤᾺ Π τὰ νθτῸ δὰ 

ΠᾺ]1ἃὰ νἱϊοο ΟὈΙ Θοϊ τη ἴα Φ 116 ΓΘ ΠΏ ΔῈ ΓΘ Οἰχοι}"- 

Υἷς αἰάιιθ οοθϑϑὶε δά {Πᾶπὶ Πα ΠΙΠΊΔ ἢ], ἔχοιθ, μὰ- 

γλῖζα, νοῦθὶβ, οἵ οἰΠουθϑοθπίθ ΒΠ] νυ τα θ ̓π ἢ 5 

απΐπιὶ σαπαάϊιπι. οδίθηάθπβ. Αο αι άθηι μον ταν 

αἰἰοίαητοβ πὰ] 1685, αὐ πὸ αὐ [ϑυοπάοϑβ ΡΓῸ μ᾽οίαϊθ 

Ἰαονθ5. σϑ] ΟΠ] βοθυθηΐ, ΠΟ 6 5θχῖβ ρυφίθπάθ- 

γϑηΐ ἱπἢνμπιϊταΐθιι. ϑ61πῖ15, ᾿Π] 6 Ραῖ, Θχ θα ἀ6Π} 

δχ 46 νἱνὶ ᾿ρϑὶ, πιαθδα. Αα οὶ ἰπηαρίποπὶ ρουῖης 

ἀφ αἴχαθ {Π], Γαΐ πιῖ5 οοπάϊίς. ΜΠ Εν , Ρουθ 8 

ἂς νῖγ, ἃ Οομαϊίογο [λοῖα οϑὲ νἰγ θα 15 οαραχ. Ἐδ- 

«14 δηΐμῃι} ΠΟΠΠΘ 511 Π}115 ν 15 ΘΟρ παῖδ ἰὴ οἰ ηϊ- 

μθιι52 Νδο δηϊπὶ ἀβϑιιμιτα δϑῖ ΘαΤῸ 5018 δά οοπάθη- 

ἄδπι πυπ!ὶόγθῖη, 564 δ ο5 ΘΧχ οϑβιθιιβ. Οὐαγο ο0ἢ- 

οἴαπιῖα, [ον το, ἃς ρατθπ τα ἃ ΠΟΡῚ5 δεϊα μι μρὺ- 

πο αἰσιιθ ἃ νυ] ΠΟΙΏΪΠῸ ἀθθεῖαν. ΠῚ. ἀἰοιῖ, 

ῬΡΟΒΙ  ντς ἴα πόδι), ααὶ ταπηαιια πὴ. Γα]ΘΘ Π5 41- 

ἄδμι ἐπα] αηλι5. ΠλΠ 1Θυ 5 Βα ΠΟῖδΒ. ΘΟΓΡ 5. ΟἸΡΟΙΠῺ- 

Ῥίδχιιβ, {ρα Πϑἶδδὰ 1π ΓΘΘΙΟΠ ΘΠ. Οδ]Θσίθηι, δὲ ἴῃ 

δοπν Θηἰθητθη οἱ ΓΘ 6) ἃ ΠΙΠ]ἃ, γΕΠΘΡΆΠ ΕΑ ΙΠῚ 

ΘΟΥΡιι5 ΠΘΟΘΘΒ 115 ἃ0 ΡΡΟΡῚ Πα 115 ᾿πέθο σι δὲ Ἰῃ- 
οοϊιθ βουνανὶ : “πο ἴῃ Ρα]Ο] θυ  πιὺ τι ηἶτι5 

ΤῊ ρ}} αν} 15. γθϑεϊ θα] τυ μι] ἃ}, ἔπι ηὴ Τρ 5] ἰθοο, 

ται ἴι5, αὶ ἀα ἄπιπο Ἰοοιην ἀσοθάιιπε, 58 ΠΟΕΙ ΓΘ ΠῚ 

οοπίογε. Τόυγὰ ἀαΐθι, θαῖε ᾿ι}115 Δάν θπίι ργὸ- 
5Ροτὰ οἴϊδβοϊα, δια ῃλ τ  Ἰβδι ηλ η 6. δ΄ηῖι 580 

Θμλϊϑια ; αὐθθὸ αἰ ΠΡ ΕΥ γἱσ 6. ἸΠΔΙΓ15 γ 6]: ΘΟΠ,- 

λπὶ Ια ἰοῖθ οἶνο5. πενίαι, Ηδθο ἁαιιὰ οἱ 8ὰ- 
πἰβ ἰὰτ6 1, δὲ βου ἀ 6] οἸαΠΈ]}ι5 γοἱρίαεὶβ Ἰὰν- 

σἴπο, δὲ ον ὶβ βοϊατιππι οϑῖ. Οιιο ΘΟ]! σα ΠῚ 

ὁ5ῖ ἃ ΕἸῖβθθο ἴῃ ΠΙΘυ Ομ ΠΕ ΠῸ5 θα ποοῖτιμ, πος 

τάδ παν νυ ἴῃ ΠΟῸ5. ΘΟΏ ΓΙ; οἴη 58 511 1 ΠῸ ΠῚ 

48 ἴῃ ΘΟΙΏ ΜΠ] ἃ] Γι πὰ ἤμ1ο ΙΌ00 Δ] ΔΟΘΠΕἰτι 

παῖαγα ΡΘΡΟΙΡ τιν, ἴῃ Βα ΡΟγΘὴι ἀπ] 6 ΠῚ ἃ πη πιιπ- 

46 δὲ οπηη θιι5 βιανθηι ΒΘ πϑάϊοιοπθ ἐγ ηϑηγαία- 

Ὁ ϑῖς Μ55. Ὀ] αὐταὶ. Ἐπεὶ ἵνα χτήσητε τοῦ στεφάνου : 

ἴῃ Ζαϊθας. σογριπὶ χτήσητε παρέλοειν τ} οαοο ἀρρα- 

νὸῖ, Οὐ]ρᾶπι δϑθο Θρογατιιπι πη] ἔχοι] ρογβασῆοο : 

401 οαπὶ Ῥάσ]ο ἀπο οὐ! Ἰξοοπὶ ἵνα παράδεισον χτήσητε, 

νἱάοηταν γουθαπι χτήσητε ὁδοὶ ΓἀηἴΟΥ ΓΌΠΞΙΙ5. ΡΟ Β 580, 

δι. ΒΆΒΠῚῚ ΟΕΒΑΙΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 
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ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἣν ἘΣ 
δὲ χαταδικαζομένη, ἵνα 8 τῶν στεφάνων τῆς δόξης 

πε ἐαπειν 
χαταξιωθῇ " σῶμα δὲ χαταιχιζομένη ,» καὶ ζωὴν 
Ξ δε , 
ἀφαιρουμένη τὴν πρόσχαιρον, ἵνα τῶν μαχαρίων 

ἐλπίδων λάδηται, μετὰ " 
ἐᾷ ἥν ΤἙ 

πάντων τῶν ἁγίων ἐν 
τε το τς ἧς ῬΗῈ ΞααΝ ρει  ςςς 

τῇ γαρᾷ τῆς βασιλείας εὑρισχομένη. Ὡς δὲ πολ- 
᾿ Σ ᾿ ΡΣ ΠΕ 

λάχις ἐρωτωμένη, πολλάχις τὴν αὐτὴν ἠφίει φωνὴν; 

; 
τότ 

- Ν πὰ ὧν ἮΝ » , ᾿ , 
χριτὴς τὴς αοιχιας οὐ ψονον τα χτήματα » ὧν 

τς ἘΕ το τ Ξς τ ᾿ 
δούλην ἑαυτὴν τοῦ Χριστοῦ λέγουσα χαι χατηρᾶτ 

Ξ , ἃ 
τοῖς πρὸς τὴν ἄρνησιν προχαλουμένοις " ὃ 

ἀδί- 
ι πα σα ῆν ἦν ΧΙ; Ξ τεδέσος 

χὼς χαὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀφήρητο, ἀπεστέρησὲν 

ἀλλὰ καὶ τὴν ζωὴν αὐτὴν προσεζημίωσεν ὡς ἐνό- 
“Α Ὄ δὴν »"- ᾿ “ϑ ΞΗ͂Ι ὌΝ ᾿ ΕΔ Ε ΑΒΗ 

μιζε, πυρὶ παραδοὺς αὐτήν. Ἢ δὲ πρὸς οὐδὲν οὕτω 
Εἰ τῷ ΣΕΥ ἘΝ 

τῶν χατὰ τὸν βίον τερπνῶν ἠπειγμένως ἐὄραμεν » 
Ἂ εἶ ΓΝ ΕΝ " . 

ὡς ἐπὶ τὴν φλόγα ἦλθεν ἐχείνην, προσωπῷ Χαὶ 
3, 

ἢ σχήματι, καὶ οἷς ἐφθέγγετο , καὶ τῇ ἐπανθούση 

φαιδρότητι, τῆς ψυχῆς τὸ περιχαρὲς ἐμφαίνουσα " 

παραχαλοῦσα τὰς παρεστηχυίας τῶν γυναικῶν, μὴ 

χαταμαλακίζεσθαι πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεύείας 
, ," , παρα ρος ὅσωι πος δ με ΠΣ ΩΣ τ: 

πόνους, μηδὲ τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν προφασίζε- 
᾿ς Ξ ; ; Ξ 

σθαι" ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος, λέγουσα, τοῖς ἂν- 
ΒΞ πον : ἘΝ ΤΡ . 
δράσιν ἐσμέν. Κατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ γεγόναμεν, ὡς χαὶ 

ὕτοι. Ἀρετῆς δεχτιχὸν τὸ θῆλυ, δμοτίμως τῷ ἄῤῥε- οὗτοι. ᾿Αρετῆς δεχτιχὸν λυ, διοτίμως τῷ ἄῤῥε 
- ΡΝ , λὺ Ἄ 

νι, παρὰ τοῦ χτίσαντος γέγονε. ΚΚαὶ τί γὰρ ἢ συγ- 
- - -“ ὦ , τὺνν , ᾿ς ’, 5 Ν ΔΙ 

γενεῖς τοῖς ἀνδράσι διὰ πάντων ἐσμὲν ; Οὐ γὰρ σὰρξ 
᾿ " ΄ . ἣν ᾿ ΞΡ οἢ Ἅ: 

μόνον ἔλήφθη πρὸς γυναικὸς χατασχευὴν ; ἀλλὰ χαὶ 

ὑγρὸς ἐρῦρτες ἀλη τὲ « : τ; 
ὀστοῦν ἐχ τῶν ὀστέων. Ὥστε τὸ στεῤῥὸν , χαὶ εὖ - 

ν Ἐν - τ 

τόνον, χαὶ ὑπομονητιχὸν, ἐξ ἴσοὺ τοῖς ἀνδράσι, χαὶ 
ἜΣ ΕΞ ἄπ ΤΕ τὲ ἘΣ 

" παρ᾽ ἡμῶν ὀφείλεται τῷ Δεσπότη. Ταῦτα εἰποῦσα, 
᾿ ᾿ " ἰ ἥλατο" ἢ δὲ πε Ν Ὡς ἁνί 

πρὸς τὴν πυρὰν ' ἥλατο᾽ ἣ δὲ περισχοῦσα τῆς ἁγίας 
Ἀ - 

, Α 

τὸ σῶμα, ὥσπερ τις θάλαμος φωτεινὸς, τὴν μὲν 
Α ᾿, 

ψυχὴν ἐπὶ τὴν οὐράνιον χώραν, καὶ τὴν πρέπουσαν 
ΕΆΓΕΣ ἀκ ΕΥ - Ξ 

αὐτῇ λῆξιν ἀνέπεμψε, τὸ δὲ τίμιον σῶμα ἀκέραιον 
- ῳ 5 -"Ὕ» ᾿ 

διεσώσατο τοῖς προσήχουσιν᾽ ὅπερ ἐν τῷ χαλλίστῳ 
- , Ὡ κ 

προτεμενίσματι τῆς πόλεως χείμενον, ἁγιάζει μὲν 

ὃ. 

Ξ ὑπᾷ 
ν τόπον, ἁγιάζει δὲ τοὺς εἰς αὐτὸν συνιόντας. [ἢ 

Ξ 
7) ἢ 

ἘΚ ΡΌΤΕ ΡΣ πολι Ἶ Ὲ 
τῶν οἰχείων λαγόνων ὕδατος φύσιν χαριεστάτην 

τ» δ , ς Ἄς ᾿ 
Δ χατευλογηθεῖσα τῇ ἐπιδημία τῆς μάχαριας, 
Ὁ (ἢ 

τ“ 

[ Ἑ) 

-Ὁ» ᾿ κ Ν ἡ 

ἀνῆχεν - ὥστε τὴν μάρτυρα ἀντὶ μητρὸς γενομένην 
τν ὡ -» - Ν - ΄ 

οἷόν τινι γάλαχτι χοινῷ τιθηνεῖσθαι τοὺς ἐν τῇ πὸ- 
ΣΕ ; ἕ ᾿ς 

λει. Τοῦτο χαὶ ὑγιαίνουσι φυλαχτήριον . χαὶ τρυφω- 

σι σωφρόνως ἡδονῆς χορηγία, καὶ ἀῤῥωστοῦσι πα- 
, Α ΡΥ ΝῺ τ ,ὔ Ψ 5 «ε« ἂς 

ραμυθία - τὴν τοῦ λισσαίου χάριν εἰς [εριχουν- 
ΜΙ ἦ ἘΑΡΡοτ, 

τίους, ταύτην εἰς, ἡμᾶς παρασχομένης τῆς μάρτυ- 
τὸ ἘΣ ΤΡΩ͂Σ εὖ ᾿ 

ρος, τὸ ἁλωυρὸν τῆς χοινῆς φύσεως τῶν περὶ τὸν 
Ἢ ΣΌΣ ΩΣ Ε ᾿ τῇ 

τόπον ὑδάτων εἰς γλυχεῖαν καὶ ἁπαλὴν χαὶ προσηνῆ 
ἘΞ τὰς ἸΑΆτδς Ἐν ἘὉ ἢ ξαλού 

πᾶσιν αἴσθησιν διὰ τῆς εὐλογίας μεταθαλούσης. 

ἘΞΑ ΒΕΖαΙ ἔτος 11ρνὶ οὐ αἰγάσιδ οὐὔϊίοπε μετὰ 

πάντων τῶν ἁγίων, οἵεπε οπιπίδις ξαπεοῖϊς. ἈΠΕ ἔτεβ Μῖξε, 

μετὰ ἀγγέλων, σε απϑεῖϊϊς. 

᾿ Ἐάιεὶ ἥλλατο. Υ οεἴογος αἰΐχαοι πρυὶ ἥλατο, τοοῖς. 



ΠΟΜΙΠΙΔΌΘ ΙΝ 

Οἱ ἄνδρες, μὴ χκαταδέξησθε γυναιχῶν ἐλάττους Β 
3 ἢ ν ᾿ 5.) 5 ς - βὰν ΤΡΕΣῚ 
ὀφθῆναι πρὸς τὴν εὐσέδειαν. Αἱ γυναῖχες, μὴ ἀπο 

- - 53..}λ} 92 , 
λειφθῆτε τοῦ ὑποδείγματος, ἀλλ᾽ ἀπροφασίστως 
ἜΤ ΝΣ ἔδθε- ἔργῳ, πεῖραν λοξοῦσαι τῆς " εὐσεθείας ἀντέχεσθε - ἔργῳ πεῖραν λαδοῦσαι, 

ὅτι πρὸς οὐδὲν ὑμῖν τῶν ἀγαθῶν τὸ ἐλάττωμα τῆς 

φύσεως ἐμποδίζει. 

Πολλὰ περὶ τῆς μάρτυρος ε ἱπεῖν ὡρμημένον, ὃ 
ἀκ κὶ ἷ ν 

χθὲς ἡμῖν χινηθεὶς λόγος, ἀτελὴς χαταλειφθεὶς, τὴν 
ἩΝΝ - 5» , ᾿ δι - 5» ει ὅδ ἐπὶ πλεῖον ἐν τούτοις διατριδὴν οὐχ ἐπιτρέπε! 
Δυσχερὴς δέτις ἐγὼ φύσει πρὸς πᾶν τὸ ἀτέλεστον. 
ἐν ᾿ ΣΠ 85 ΡΝ ἘΣΣΔ ΞΕ ἢ ΣΝ τερπὲς μὲν γὰρ θέαμα, χαὶ εἰχὼν ἐξ ἡμισείας 
τὴν μίμησιν ἔχουσα, ἄχρηστος δὲ δδοιπορίας πό- 

" 

νος, μιὴ πρὸς τὸ προχείμενον πέρας, μηδὲ πρὸς τοὺς 
Ὁ , 

ὡρισμένους σταθμοὺς ἀποσωθέντος τοῦ ὁδοιπόρου. 

Καὶ θήρας τὸ παρὰ μικρὸν, ἴσον ἐστὶ τοῦ μηδενός" 
᾿ ; 

χαὶ οἱ τρέχοντες ἐν τοῖς σταδίοις͵, ἑνὶ πολλάχις βή- 

ματι μόνῳ ἐλαττωθέντες, τῶν βραύείων ἐξέπεσον. 

Καὶ ἡμεῖς τοίνυν ἐπιμνησθέντες τῶν τοῦ ἀποστόλου 

δημάτων χθὲς, χαὶ ἐν βραχέσιν ἐλπίζοντες παρα- 

δραμεῖσθαι " αὐτῶν τὴν διάνοιαν, εὑρέθημεν πολ- 

λαπλάσια τῶν εἰρημένων παραλιπόντες - διόπερ 
ἀναγχαίαν “ ἡγούμεθα ὑμῖν τῶν ἐλλειφθέντων τὴν 
ν, 3 , , Η - 9 , ᾿ , 
ἔχτισιν. ᾿Ελέγετο τοίνυν παρὰ τοῦ ἀποστόλου" Πάν- 

τοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε » ἐν παντὶ 

εὐχαριστεῖτε. Περὶ μὲν οὖν τοῦ πάντοτε χαίρειν " 

χρῆναι; εἰ χαὶ μὴ τῇ ὑποθέσει ἀρχούντως, ἀλλ᾽ 
Σαῖ ἘΕΕΥ Τοαν ΕἾΝ 5 , » δὲ καὶ ἥμῖν γε ἱκανῶς εἴρηται τῇ προτεραίᾳ. Εἰ “δὲ καὶ 

3 : 
δεῖ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, καὶ δυνατόν ἐστι τὸ 

παράγγελμα, οἵ τε ἀπαιτοῦντες ὑμεῖς ἕτοιμοι, ἐγώ 

τε χατὰ δύναμιν τὴν “ συνηγορίαν τοῦ λόγου πλη- 
ρώσω. Προσευχή ἐστιν αἴτησις ἀγαθοῦ παρὰ τῶν 

ἘΡΡΣΣ ἐδ πρετς δα ἐτὰ  ἘΙΔΡΝ Ὡς 
εὐσεδῶν εἰς Θεὸν γινομένη. Τὴν δὲ αἴτησιν οὐχ ἐν 
ῥήμασιν δριζόμεθα πάντως. Οὐδὲ γὰρ ἡγούμεθα τὸν 

Θεὸν τῆς διὰ τῶν λόγων ὑπομνήσεως δεῖσθαι, ἀλλ᾽ 

εἰδέν αἱ μὴ αἰτούντων ἡμῶν, τὰ “ρήσ Τί ἰδέναι. χαὶ μὴ αἰτούντων ἡμῶν, τὰ χρήσιμα, Τί 
τ᾿ ᾿ “ . οὖν ἐστιν ὅ φαμεν: Ὅτι χρὴ «μὴ ἐν συλλαθφαῖς ἡμᾶς 
τὰ ΤῸ ΔΑ ΥΕΎΕ - 55} ͵ ΕΞ 

τὴν ᾿ προσευχὴν ἀποπληροῦν, ἀλλὰ προαιρέσει μᾶλ- Ε 

λον ψυχῆς χαὶ πράξεσι ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν παντὶ τῷ 

βίῳ συμπαρεχτεινομέναις, τὴν δύναμιν πληροῦσθαι 

τῆς προσευχῆς. Εἴτε γὰρ ἐσθίετε, φησὶν, εἴτε πί- 

νετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 
Καθεζόμενος ἐπὶ τραπέζης, προσεύχου: προσφερό- 
μενος τὸν ἄρτον, τῷ δεδωχότι τὴν χάριν ἀποπλήρου" 
ν δε Ὁ 

οἴνῳ τὸ ἀσθενὲς τοῦ σώματος ὑπερείδων, μέμνησο 
τ »»,. ΥΩ 5 τὶ , 

τοῦ παρεχομένου σοι τὸ δῶρον εἰς εὐφροσύνην χαρ- 

ἃ Βδρ. βεοιπάιι τῆς σωτηρίας ἀντέχεσθε, 

» ΒἈαγβιβ Οὐάοχ βθοιπῆιι5 αὐτοῦ τὴν διάνοιαν. 

« ἘΔΠῚ εἰ ἄϊιο Μ55, ἡγούμεθα ἡμῖν. ΑἸ 56χ ὑμῖν. 
ΑΠαυαπίο Ροβὶ 611 περὶ μὲν τοῦ. Ν᾽ εἴεγεβ. φυΐϊπαας 
᾿ιρυῖ περὶ μὲν οὖν τοῦ. 

ἀ Ψείοτοβ φαδίπον ΠΡ] εἰ δὲ χαὶ χού. 

ΤΟΝ. 1’ 

ΜΑΝΤΥΚΕΜ ΨὉΠΠῚῪΤΑΜ- 49 

νἱς. ὙἹΡΙ, ΠΟΙ ν Δεν ρμἰθίαιθ ἐπίθγίου 5 μα] ον 1- 

Ῥι5. ΜΠ] θ 65, Π6 ἀθϑοῖν θυ εἶ5. 410 Πιοο Θχθιηρίο : 

566] οἰ ττὰ {18 ΠΔ ΘΧΟΙιβ ΠΟ Π6ΠῈ ΘΙ θ πὶ ΔΗ] ΘΟ - 

ΠΏ] Ϊ57, ΟἸΠ} ΓΙ ρ5ἃ ΘΧ ρου [δ [ΠΟΥ 15 56 Χι5 1 ἢν πηϊ[ὰ- 

16 ΠῚ ΨΟΠἾ5. ἱΠ} 06] πηθ πο ΠΟῚ 6558, {{||Π ΠΟ Π1ΠΠῚ 
4αΟά 06. Ραίγαγο ΡΟβϑ 15. 

5. Μιυΐτὰ φυ!θηη 6 παν γγθ ἀἴσοῦθ ρᾶγατε- 

ῬΆΠῚ ; 5664 5ΘΥΠ10 ΠΙΘΙῚ ΠΟΡΪ5. ἱποορίιι5., δὲ πηροῦ- 
[δοῖτι5 γ  ]οἴτι5., πᾶσι ῬΘΡ ΠΆΠΠΕ [η Π15 απ Πτι5. 1η1-- 
ΤΠΟΡΑΡΊ. ἘρῸ 50 }}16 δὲ 516 511πὶ παΐαγα ΘΟ ρα  τι5, 

ας Φυϊἀαϊ ᾿πηρθυ δοιπη δῖ, πη] ϑίθ [δ ΠῚ. 

Ετθηΐπι ᾿Π] που τπιη} ΘρΘο δου] ΠῚ δϑὲ οἱ πη 5Ὸ . 

ατιεθ. ἀϊπη! ἴα 6Χχ ῬᾶΡΘ ΘΧΡΥΙ ΠΗ π,. δὲ ΕΠ ΠΟΥ 15 

Ἰασον ᾿πι}}}}15. Πα τιιντιθ. δὲ, δἱ νἱαΐου δ Ῥγοροϑι- 

ἔπη Ππ πὶ δὲ 6 ΘΟ ΘΕ π|{85 δι 0 Π 65 ΠῸῚ ΡΘυνο- 

ΠΟΙ. ῬΆΓΙΙΠῚ ΟΧ γΘΠαΠΙῚ ΘΔΡΟΙῸ., ἤθη) ὁδὲ ἃς 

ΠῚ] σαΡΟΙΟ; δὲ 411 ἴῃ 5.8 4115 ουα νη, ΘΕ Π]5ὶ 

ΒΌΘΡΠΠ15. 1170 απ χα  σΡ 5511: ρΟβίου Οὐ 5. ΘχϑεἊο- 

γΙη, Ιλ ΓιπῈ νἹοΓΟΥ ΙΔ ΠΊ. Τί ατι6 ΠῸ5 ΦΠΟΆ 16 {τι 
ΠΟΡῚ ΑΡΟΒΙΟΪΙ νου ΡΓΟΓΙ]ΠΠΠλτι5. ἴῃ ΤηΘα πη, 
Φαϊαιιθ ματιοῖ5. 5511} δὲ ᾿πι6}}ΠΠἸσοπ απ) δόγιιηι- 

θη} Ῥδιυβίγ οἴ Ὸ5 ΠῸ5 ΒΡΘΙΑ ΠΑ ΠΊι5., ἱΠγ ΘΠΠ 511- 

Π115 ΟΠ 66. Θ]τΠ ἃ “τᾶ πη ΕἸ χ  Πηῖι5., ΟΠ 51556 ; {π|ᾶ- 

ΡΙΓΟΡΙΘΡ ΠΘΟΘΘβΑ 1 (ΠΟΙ ΠΊ115... τ. ν Ὀ]5 ἄθροπ- 

ἄληηιι5 γ ]οία., οἵ Θχβοϊ γα πηι5. ΗΠ 8 θο Ἰσῖταν ΘΡαπξ 

ἈΡΟΒΙΟΙ νοῦρὰ: ϑϑηιρον σαιιοίθ., οἴμ᾽ ἐπίογ- 

τι δίοτ οΥαΐ 6, ἷπ οπισῖϑιι5 σταίϊας αρίΐ. ἘΠῚ 16.---ἰδ. 

αϊάθπι 6 Τπσὶ ἂς σομεπιο σαιϊο, οἰδὶ ΠῸΠ 
58 {15 «ΠἸοἴτι δϑὲ ΡΙῸ ἀΓΘΙΠΊΘ ΠΕ αἰσηϊαῖθ : ἂΓ θὰ 

[ἀπ] 6 4188 αἴθ Ποϑίθγπα αἰχ πηῖ15., δ Π ΘΡῸ ονθ αὶ 

Ῥοϑδιιηι. ἔΠεγιπὰ ἀπίθπι δὲ ορογίθδι ᾿π οϑί πη ΤΟΥ 

ΟΥ̓ΆΓΘ., Θἵ αὐνιιπ) ΠΟ τπηδηδῖπιπὶ σΟΠΠοὶ ροϑϑὶΐ, 

ἔπη] νῸ5. ΘΧΡΟΒΟΘΤΘ ΡΆΡΑΠ Θϑι15, [ΠῚ Θ5Ὸ ΡΓῸ 
νἱγη Πα]ιι5. 5ΘΠ ΘΠ 85. ΡΑΙΓΟΟΙ ΠἰτιΠ] 5115 118} 
δἴχψιιο ἀθ θμβϑίοπθπι. Ῥυθοδίίο δϑὲ Ροπὶ ρϑιτο, 

ἃ Ρ115 Πθο δχβιρῖία. ΡΘΕ ΠΟΘΙ ἀιι [6] ΠΟ ΟΠΊΠΪ- 
ΠΟ ἴπ γ 615 ΟἹ ΡΟΙ ΠΟΥ  Ὀ] Πη115, ΝΘ τι6 ΘηΪ ΠῚ ΠΘΙΙΠῚ 

ΡΒ  ΓΡα πηι} τη ΟΠ] ΓΟ ΠῚ νο66. ΡΓΟΪδίονιιπι ἱπ61-- 
ΘΘΙΟΣ [0 ΘΠ ΠΟ556., ΠΘ Ρείθη 15. «α] ΘΠ 
ΠΟΡΙ5., 4π|26. ΘΟΠ ΠΟΙ Β1]Π1ἃὰ πὶ. Οὐ]ὰ ἰσίτιν οϑὲ 

4ποά ἀἰϊοίπηιι5 ὃ ΝΊ ΠῚ ΡΥ ΘΟΔΙΙΟΠΘ ΠῚ ἴῃ 5011 015 
ΘΟΠΒΕΠΕ ΠΟ ΟΡΟΡ ΘΙ : 564 ν]πὶ ρΓΘοιι ΠῚ ἴῃ Ρ]Ὸ- 
Ῥοβιίο ἃῃΐπηῖ δὲ 1ῃ 115 Ὑ] ΡΠ 15. ΟρΟΓΙθιι5 4118 δά 

ΟΙΏΠΘΙῚ γα ΠῚ 5656 οχίθπήδπε, ΘΟ] σα Δ ΠῚ 6556. 

δυο δπῖπι, ἸΠΠ ΜῈ, τηαπαμοαί5., οἴυθ υἱψιιἰ5.,..,. ρον. το. 

ὁ Ἐ4ΠῚ εἰ ἔτεβ Νί55, συνηγορίαν τοῦ λόγου. ΑΙῈ χψαΐπ- 

416 συνηγορίαν τοῦ νόμου. [αι ἦτο 755., 5] ποῇ 

Ῥίανοθ, τῶν ἀγαθῶν. ΙΡίάοπι Ἀδρ. 5εοιιπάτι5 παρὰ τῶν 
εὐσεδούντων. 

ΤΥ δἴεγοβ φπαΐαον ΠΡ] προσευχὴν ἐκπληροῦν. [π| ἤτπιο- 

»ὲ5 Μίξ5. ῥρτὸ προσευχὴν Ἰοσίτιν εὐχήν. 

μἣὼπ 

Ἀε5 ἱπῖροσ - 
εεοιϊα ἀ15- 
Ῥ σε απς 

Βακιϊῖο. 

1. 776: 5 

ϑης 

ὯΝ 



Ὁ0 

οἷν ηιὶά [αοϊιὶς : οπαμῖα ἐπι σἰοτίαηι 1) οἱ βαοῖίο. 
ΛΟσαΠΊΡ6η5 δ ΠΠΘΠ5Δ ΠῚ, ΟΥ̓ ; Ἀ5ΘΙΠΠΘΠ5. ΠΔΠΘΠ], 
1ὰ]}06 σνατίαβ Ἰαυσ! ΓΟΥΪ : ν᾽ ΠῸ. ΘΟ ΡΟΥ 5 46} τα 6} 

5. 

ΘΟΙΤΟΒΟν Π5., 6715 αὶ μος ΕΠ} πλπιιβ5 δά ἘΠ: 
Ἰαναπάτι. οὐ δὲ δὲ Ἰοναηαϑ 1ηΠ Πλ]ταῖ65 θά}, 

τ Θ ΗΠ 115. ῬΥΘΙΘΡΙΓ ΟἿΌῚ δα 6 ΠῚ] Προρϑϑιίαβ ἢ 

Νοῖ ρεφίθυθαΐ [6 ΠἸΘΠΟΓΙἃ θΘΠΘΠοἱ ἰΔνΘΊ ΟΥ]5. 

Τιιπ] Δ 5] ᾿πιἀπιθυ]5., ἀα[ΟΥἽ σα 5 ἀσθ. ΡΆ]]1Ὸ 
ΟΠ ΔΠΉΪΟΙ 15. ἱπίο ἢ τπι5. Ποῖ. ἀΠΠ15 6... {Ππ| [ΠῚ 

Πγδπηὶ ἴπππὶ ἐρϑίατὶ ἀοοοπηηοάα Γθραμηθηϊα ΠΟ Ϊ5 

Ἰανρίτι5. 655) ἉΌΙΠ 15. νἱτὰ ΠΟϑεΡ 51 Π}1] ΒΘ ΔΓΕΓ , 
δὲ ταρρίταο σοοπίθρί ταν. Οοιηρ]οῖα ἀϊθ5. οϑὲ 9 
Οὐαιίαβ γθρθηα5 οἱ, 4] 1 ΟΡΘΙι ΠῚ «ΠΡ ΠΟΓῚΙΠῚ 

τη Πἰ5ἴ ον 1 ἢ] 5016} αυϊἀθιηὴ ΠΟΡῚ5. ἸΠΊΡΘΡΕΝΙΣ, 
Ἰρηθπε γΘΙῸ τ] Ραΐ: ἃ ποοίθπι {ΠΠπ|51 Δ Π4Δη} 5, οἱ 

αὐ ΤΟΙ 015. ν τᾶ ΠΟΟΘΒβιΓ }0115. Ἰηβουνίαῖ. ΝῸΧ 

ΑΠ1ὰ5. οατιδὰθ ρυΘθδας οὐαπάϊ. Οτιδπ10 5.15 ΡΟ ΧΘΙῚ5 

ἰπ ΘΘ τη, οἱ ἴπ ϑ᾽ ἀθραη ρα]ΠοΥ Πα ἰπθιὴ ᾿πΊθη Ὸ5 

Θου]ο5 Πα) το υ]5, ἀθρυθοαγο ΟΠ Πιι ΠῚ ν ἰ51 ΡΠ] π1 ΠῚ, 

Τλοιιμ 116 τι ἰν ΘύΒΟυ ἢ. ΟΡΙ σΘὴλ ΟΡ ΓΙ Πλτιηῖ , “πὶ 
ΟΠπῖὰ ἰπ ϑαρίθητία ἔθοϊς, δάογα. ΟΠΊΠ 6 ΠῚ ΔηΪ- 
τ] ΔῊ ΤΠ} ΠΑΓΠΓΑΠῚ ΟΠ ν᾽ Ον 15. ΘΟΠΒΟΡΙ ΔΠῚ . 

γιιγϑιι5. ἀἀονὰ διιπι., {πὶ ΠΟ5 Ψ6] ᾿Πγ]105 ἃ} ἃ551- 

ἀυιἷβ ἸΔ Ρουθ τῖ5 γϑαχαϊ θΡ61 ΒΟΠΊ ΙΗ 5. ΨἼΡ ΠΠ Π116 

νἰξονθπι ρΡ61 ρᾶννἃ 1 ΓΘ ΕΘ πὶ ΓΘ πίθρναῖ, 
4. Τοῖὰ ἰρίταν ποχ πὸπ 511 ναι ΡΘοι 1015 

υδάδηι ἃς ῬΡΈΡΟΙριιὰ 50Π1ΠῚ 5005 : ΠΘΊΊ6. ΡΔ ΠΥ 
πιο ἴάπὶ νἰτ8 Ῥαν το. ἐπα ΠΠ]Θ τα ΠῚ 6556. ΡῸ 50- 

ΠΊΠΪ 5ΒΟΡΟΥΘΩῚ : 564 αἰντἀαταιν Ε}0} ΠΟ 5 ΓΘΙΏ 115 [πὶ 

ΘΟΙΏΠΊΠΠῚ Οἵ ῬΓΘΟΔΕΙΟΠΘῺΙ : ᾿Π10 5ΟΠΊΠῚ15 056 Θχορ- 
οἰταῖῖο 511 ῥ᾽ δία 5. 5 06 ΘῃΪη ΘΧΡΡΟΘ5885 1 50ΠἼΠῸ 
ΒΡΘΟΙο5. ποϑοῖο “ΘΟ 40. νϑϑεϊρσία. περ}. ἂο 

γ ΠΙΖυιϊα» 6556 5016 πὶ απ ΠΆΥ ΠῚ Θα ΓΤ λη}. ΟἸΆ]1ὰ 

ΘΠ ὀχϑεουῖπὶ νἱϊῶ ποϑίρδ βιπάϊα., ἴα} πὸ- 

(6556 δῖ οἰϊαη 6556. ᾿πϑΟΙΠ]ᾶ. 510. ΟΥ̓Δ Π15. 5116 
ὉΠΠὼ ᾿π θυ βϑίοπ 6. 51 πηοο ΠῸη ἰπ νου} 5 ρ θοὰ- 

τ{ἰοπθπ ΘΟΠπο 5... 566] [6 ᾿ρ56. [)60. δοῃ]ιηχθΡ 5 

ΡΟῚ τοΐαμι νἱνπαϊ γι] ΟΠ ΠῚ ; 60 τ {1615 ἀ551-- 

ἀσάσαο μγθοαῖῖα νἱϊα τὰ 511. 564 δὲ 7πι οηιπδιι5, 

αἷτ, ρταίϊας ἀρίίο. Αἰ, ᾿πααϊαπι, «ιοιηοάο ἤθγὶ 

1ὰ γοῖοϑι , αὶ ἀμ ἸΠλἃ “1188 ΘΟ ἸΠΠ] Ἶδ ἃ 0 ΘΙ ΑΤΩΙΤΔΕ - 

Βλι5 δχογιοϊαῖαν, ἃ. ἀο]ΟΓα ΠῚ 56 ηϑιι νϑ]αξ σοπι- 

Ῥιιησίτα", 1 ΘΟΠΉΪ 5. Οἱ ἸΔΟῪ ΠἸἃ5. ΠΟΙ ΘΡΠΊΡΔΕ : 

ἀθ γϑριθ 4185 γοῖρϑα ἀδιθβδία πα 8 ϑηϊ, ρμουϊπάθ 
αἴθ ἀ6 ΒομΪ5. ΡΘύαραι βου δ185 9} Ια] ΘΗΪΠῚ αι 

ἸηἸπηοῖι5. ΠΏ] Πὶ ῬΡΘΟα5. ΠΟΥ , δὶ ἀοοιάδηϊ, 4πο- 

ἈΒος. 

νἈερ. 

τ Ὁ}}} τῶν ἀστέρων. Τ᾿ 6 πὰ πππ5 Οὐάδχ οἱ 61 ἀτε- 

Ῥυϊπλι5 ἄσχημον ἡμῶν. 
βεοιη τι ὑποθέσεις εὐχῆς. Μοχ Νί55. ποι- 

νίσῃς. ΑἸ αυΐπαιο Μί55. ἐνατενίσῃς. 

ς 1πὰ νοϑΐθνοβ βὲχ ᾿ἰρτὶ. ΕΔΠ δι᾽ ὅλου. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕΙ ΟΑΡΡΑΡΟΟ,. ΑΒΟΠΙΕΡ. 
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δίας, χαὶ παραμυθίαν ἀῤῥωστημάτων. Παρῆλθεν ἣ 

χρεία τῶν βρωμάτων ; Ἣ μέντοι μνήμη τοῦ εὐερ- 

Ἃ Ὑέτου μὴ παρερχέ ἔσθω. 'Γὸν χιτῶνα ἐνδυόμενος, 

εὐχαρίστει τῷ δεδωχότι " τὸ ἱμάτιον περιθαλλόμε- 

νος, αὔξησον τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην » ὃς χαὶ χειμῶνι 

χαὶ θέ ἔρει ἐπιτήδεια ἡμῖν σχεπάσματα ἐχαρίσατα 5 

τήν τε ζωὴν ἡμῶν συντηροῦντα, καὶ τὸ " ἄσχημον 

περιστέλλοντα. ᾿Επληρώθη ἢ ἡμέρα; Εὐχαρίστει 

τῷ τὸν ἥλιον μὲν εἰς ὑπηρεσίαν τῶν ἡμερινῶν ἔρ- 

γῶν χαρισαμένῳ ἡμῖν, πῦρ δὲ παρασχομένῳ τοῦ 

φύτιξειν τὴν νύχτα, χαὶ ταῖς λοιπαῖς χρείαις ταῖς 

χατὰ τὸν βίον ὑπηρετεῖν. Ἢ νὺξ ἄλλας ὑποθέσεις 

5 προσευχ ἧς προξενείτω: Ὅταν ἀναύλέψης εἰς τὸν 

οὐρανὸν, καὶ πρὸς τὰ τῶν ἄστρων ἐνατενίσης κάλλη, 

προσεύχου τῷ Δεσπότῃ τῷν δρωμένων, καὶ προσχύ- 

νει τὸν ἀριστοτέχνην τῶν ὅλων Θεὸν, ὃς ἐν σοφία 

τὰ πάντα ἐποίησεν. Ὅταν ἴδης πᾶσαν φύσιν ζῴων 

ὕπνῳ κατεχομένην, πάλιν προσχύνει τὸν χαὶ ἀχου- 

σίως ἡμᾶς διὰ τοῦ ὕπνου τῆς συνεχείας τῶν πόνων 

λύοντα, καὶ ἐκ μικρᾶς ἀναπαύσεως πάλιν πρὸς τὴν 

ἀχυὴν τῆς δυνάμεως ἐπανάγοντα. 

Ἡ οὖν νὺξ αἡ ἔστω ὥσπερ τις ἴδιος καὶ ἐξαίρετος 

χλῆρος τοῦ ὕπνου πᾶσα διὰ τῆς 

χατὰ τὸν ὕπνον ἀναισθησίας τὸ ἥμισυ τῆς ζωῆς 

ἀχρειοῦν - ἀλλὰ μεριζέσθω σοι τῆς νυχτὸς ὃ χρόνος 
Ν 4 δὰ ψ 9 ν᾿ Ἁ Ω͂ ΚῚ 

εἴς τε ὕπνον χαὶ προσευχήν ᾿ ἀλλὰ χαὶ οἱ ὕπνοι αὖ- 

: ; 
- μηδὲ χαταδέξη 

τοὶ μελετήματα ἔστωσαν τῆς εὐσεδείας. Πεφύχασι 

γάρ πως αἵ χαθ᾽ ὕπνον φαντασίαι, ὡς τὰ πολλὰ, 

ἀπηχήματα εἶναι τῶν μεθημερινῶν φροντίδον: 

Ὁποῖα γὰρ ἂν ἢ τὰ κατὰ τὸν βίον ἡμῶν ἐπιτηδεύ- 

ματα. τοιαῦτα ἀνάγχη εἶναι καὶ τὰ ἐνύπνια. Οὔ-- 

τως ἀδιαλείπτως προσεύξη᾽ οὐχ ἐν δήμασι πληρῶν 
ὌΠ ΕΉΜΕΕΝ, 

τὴν προσευχὴν » ἀλλὰ “ δι’ ὅλης τοῦ βίου τῆς δια- 

γωγῆς συνάψας σεαυτὸν τῷ Θεῷ, ὡς συνεχῆ καὶ 

ἀδιάλειπτον εἶναι προσευχὴν τ ζωήν σου. ᾿Αλλὰ 

χαὶ ἜΝ παντὶ, φησὶν, εὐχαριστεῖτε. Καὶ πῶς δυ- 
, 

νατὸν, φασὶ, τοῦτο γενέσθαι, Ψυχὴν χατώϑυνον 

συμφοραῖς, καὶ οἷονεὶ περικεντουμένην τῇ αἰσθήσει 
- ΕἸ - Υ Ν Ὑ' ΕΣ ᾿, δι δ , 

τῶν ἀλγεινῶν, μὴ πρὸς θρήνους ἐχφέρεσθαι, χαὶ δά- 
55} 0} ΠΣ ἐν ἐν ΤΡ ἘΞ ΥΓῚ “ “6. 

χρυα, ἀλλ᾽ εὐχαριστεῖν ὡς ἐπ᾽ ἀγαθοῖς τοῖς “ ἀπευ- 
, ν 3, ΄, «, ν ἊἌ 3 , ᾿ς 

χταίοις χατὰ ἀλήθειαν ; Ἃ γὰρ ἂν ἐπαράσαιτό μοι 

ὃ ἐχθρὸς, ταῦτα παθὼν, πῶς ἐπ᾽ αὐτοῖς εὐχαρι-- 

ἃ ἘΜ δυνατόν φασι. ΠΙὰ4, φασὶ, ἰπ Μξ5. ἄδεβί. 

εἰ είθγοβ. {αϊπάιο ᾿ριὶ τος ἀπευχτοῖς. Μοχ 61 

ἂν ἐπαράσατο. {Ππι|5 ὥοάοκ ἐπαράσηται. ΑΠΙ αυΐπαιιο 

ἐπαράσαιτο, 



ΠΟΛΓΑ 

“ ΓΝ ΄, 39 ἐᾷ ᾿ »" “ 

στεῖν δυνήσομαι; Ἀνήρπασται τὸ παιδίον ἄωρον ; 
ΩΣ ΄“« , , Ὁ ΄ 

καὶ ὠδῖνες, τῶν πρώτων χαλεπώτεραι, ὀδυνωμέ- 

νὴν ἐπὶ τῷ ἀγαπητῷ τὴν υητέρα κατατιτρώσχουσι" 

πῶς καταλιποῦσα τοὺς ᾿ θρήνους, εὐχαριστίας φω- 

νὰς ἀναλάδη ; Πῶς ; ᾿Εὰν λογίσηται ὅτι τῷ παιδὶ 

ᾧ ἐξ αὐτῆς γεννηθέ ἰχειό ὴρ ὃ Θεὸς τῷ ἐξ αὐτῆς γεννηθέντι οἰχειότερως πατὴρ ὃ Θεὸς, 

χαὶ φρονιμώτερος προστάτης, χαὶ οἰκονόμος τοῦ 

βίου. Τί οὖν οὐχ ἐπιτρέπομεν τὰ δ αὐτοῦ χτήματα 
ἈΝ Ἅν αν - Γ ͵ - ,’, , 

πρὸς τὸ δοχοῦν διατίθεσθαι τῷ φρονίμῳ Δεσπότῃ, 

ἀλλ᾽ ὡς οἰχείων στερούμενοι ἀγαναχτοῦμεν, χαὶ 

τοῖς ἀποθνήσχουσιν ὡς ἀδιχηθεῖσι συμπάσχομεν: 

Σὺ δὲ ἐχεῖνο λογίζου, ὅτι οὐκ ἀπέθανε τὸ παιδίον, 

ἄλλ᾽ ἀπεδόθη " οὐδὲ " ἀπετελεύτησεν ὃ φίλος, ἀλλ᾽ 
"» ᾿ . , » “ὦ “ὟΣ 
ἀπεδήμησε, καὶ μιχρόν τι προείληφε᾽ τῆς ὁδοῦ, ἣν 

καὶ ἡμᾶς ἀναγχαίως δεήσει πορεύεσθαι. Ἔστω σοι 

ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ σύνοιχος, οἷόν τι φῶς χαὶ διαύγειαν 

πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων διάχρισιν παρεχομένη 
»» ᾿ “ ᾽» ); --- τὰν 

ἀδιαλείπτως " ἥτις πόῤῥωθεν τὴν τῆς ψυχῆς σου 

ἐπιστασίαν προχατασχοῦσα, χαὶ τὰς ἀληθεῖς περὶ 

ἑχάστου δόξας προευτρεπίζουσα, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐάσει 

σε τῶν προσπιπτόντων ἀλλοιωθῆναι " ἀλλὰ " τῷ 
προευτρεπισμένῳ τῆς διανοίας, ὥσπερ τινὰ σχόπε- 

λον θαλάσσης γείτονα, ἀσφαλῶς χαὶ ἀσείστως τῶν 
͵ ο 

τε βιαίων πνευμάτων, χαὶ τῶν χυμάτων τὰς "ἐπι- 
᾿ ὙΠ χς ΄ , Η͂ δὰ ἃ Η - 
δρομὰς ὑπομένειν. Διὰ τί γὰρ οὐχὶ θνητὰ φρονεῖν 

περὶ τοῦ θνητοῦ προειθίσθης, ἀλλ᾽ ἀπροσδόκητον 
.- ἊΝ Ν , ΝΡ [} συς 

τοῦ παιδὸς τὸν θάνατον προσεδέξω ; Ὅτε σοι πρῶ- 

τον ἠγγέλθη τοῦ υἱοῦ ἣ γέννησις, εἴ τίς σε ἤρετο, 

ποταπὸν ἐστι τὸ τεχθέν ; τί ποτε ἂν ἀπεχρίνω ; 
5 Ἄ με . ᾿ 
Ἄρα ἄλλο τι ἂν εἰπες, ἢ ὅτι ἀνθρωπός ἐστι τὸ 

ΞΕ ΟΣ : : 
γεννηθέν ; Εἰ δὲ ἄνθρωπος " χαὶ θνητὸς δηλονότι. 

Ὑ οὖν παράδοξον, εἰ ἀπέθανεν ὃ θνητός ; Οὐχ 
-“,. ὦ - δρᾶς ἥλιον ἀνατέλλοντα χαὶ δυόμενον ; οὖχ δρᾷς 

΄ ν γ - τὴν σελήνην αὔξουσαν, εἶτα φθίνουσαν ; οὐ τὴν γὴν 
΄ με " ΡΝ ΞΕ 

θάλλουσαν, εἶτα “ ξηραινομένην ; Τί τῶν περὶ ἡμᾶς 
[. 

ἕστηχε ; τί ἀκίνητον ἔχει τὴν φύσιν χαὶ ἀμετάπτω- 
᾽ τω 

τον ; Ἀνάδλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ ἴδε τὴν γῆν. 
" -Ὁ- “Ὁ 

Οὐδὲ ταῦτα διαιωνίζει. ὋὋ γὰρ οὐρανὸς χαὶ ἣ γῆ 
, ͵ Ὁ - 

παρελεύσεται, φησίν - οἵ ἀστέρες ἐχ τοῦ οὐρανοῦ 

πεσοῦνται᾽ ὃ ἥλιος σχοτισθήσεται “ ἣ σελήνη οὗ 
,΄, χ , - τ 

δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς. Τὶ οὖν θαυμαστὸν, εἰ χαὶ 
“ Μ ὩὩ - 

ἡμεῖς, μέρος ὄντες τοῦ χόσμου,, ἀπολαύομεν τῶν 

ΓΆΡ. Ῥυίπιτιβ τὸν θρῆνον. 
8 ὕὅπι5 Οοάοχ εἰ δ τὰ αὐτοῦ χτίσματα, τες α 56 

φοπεϊίεα5. ΑἸ χυΐϊηιιε Μ55. τὰ αὐτοῦ χτήνατα. [0 ]- 

ἄδπὶ ἀπι5 ἃὰϊ Ἰτὸν Μ5, οὐχ ἐπιτρέπομεν. ϑιιθ᾽πῆς 

ἀπιι5 Οοάοχ (0]}. φρονίμῳ προστάτῃ. 
Ἀ ΑπΕαΙ 5ὸχ ΠΠΡνῚ οὐδὲ ἐτελεύτησεν. ἘΔῚΠ ἀπετε- 

λεύτησεν. ΠΡ᾿ά6πὶ οἰ μικρὸν προείληφε. Υ' δἴογο5 «ιεῖπ- 
46 ΠΡ γῚ μικρόν τι προείλ. 

ἃ Ἄερ. ρυΐπηιιδ ἀλλὰ προευτρεπισμένον τῇ διανοίᾳ. 

ΙΝ ΜΑΚΤΥΚΝΕΝ ΟἹ 

π]0 40 ΡΓῸ [58 ροίοιῸ συαῖθϑ γορθηάοιο 3 Εϑιὲ Π]Πι5 
ἐπι ΠῚ Δ ΓΗ ΓΕΙ5. ΘΥΘΡίμ5.. οἱ ἀΟ]Ο "65 ΡΥ ΠῚΪ5 ῬΈΘΓΡΟΓΙ 
ἀο] ον τι. ἀσου θ᾽ Ο 65. πηαίγθ πη 46 ΠΥ βϑῖπηο ἢΠ1Ὸ 

ἀο!οπίθμη ἀἸδογιιοῖαη! : ΖΘ πηΟ0., Π5515. 6} 1181 - 

ΌΠΠΤΤΑΝ. 

Ῥλυ15, νο065 σγα τ]  "Πν ΔΟΙΙΟΠΪ ΡΓΟΡΓΪ5 ἘΕΧΡΙΌπηδὶ ἢ 

Οὐ βου τᾷ ροϑβϑὶ! ἢ 51. ὁοσ! αν θυ! Τλϑυιὴ σΘηἶῸ 
6Χ ἴρϑα ΠΟ 6556 σ ΡΠ ΔΠΙΟΥΘ ΠῚ ῬΔΙΡΘΠῚ, ΨΘΙΊΟ - 

ΓΟΠΊΠΠΘ ; ΘΠ θη τι6 ΠΠππ|6. 6556. ἐπι "6... δὲ 

νἱτα5 ἀἸ5 ρα πϑαίογθηι θ᾿. ΘΠ ΠΟ 6 ΠῚ. τι" ΟΥ̓ ΒῸ ΠΟΙ 
51 Π]Πλ115. ΡΥ ἀθητθηι ΠΟΙ πιμ θοπᾶὰ 5ιὰ δὰ ἂν- 

ῬΙΕυ τι τη διαιι πὶ αἰ5 ΡΟ ΠΑ 6 7) 566 ᾿Πα Ἰ  ΠΔΤΩ [Δ 1}-- 
ἀπ πη ΠΟΒΓΡ15. 5ΡΟΠἸα τ ,. ΔῸ ΠΟΤ τιΟ5. ν 6] τ: 1Π] 1718 

αἰξϑοῖοβ σοτη πη) βγη ἢ ΠΠῚὰ ν 6] 1 πὶ ἐθοσ πῇ ΓΘριι- 

ἴ65., ΠΟΠ ΠΟ ΕΠ ΠῚ 6556 ΡΈΘΙΆΤΩ , 564 γϑ ἀ!ἔτιπῃ : 
ΠΟίτι6 ἃμηϊοιι πη. ἴατο [ποτ }., 561 ρουθσνθ ΡγῸ- 

[δοίαπι, θυ 40 δὲ ΠΟΡῚ5. ΠΘΟΘββαυο ΘΟΗ - 
[᾿οἰθπτιπη ουῖτ, αἰ απια πο ἀη θοσοιιρα556. 511 ΠΡῚ 

ΡΓῸ σοπίι ον πα} 1)61 τηαπάδίιπι., ΠΟΘ 1 “δ πη- 

ἄδιη δὲ ϑρίθπάογθηι ἱπθϑιηθπίον. αἰ θυθηβ δα γῈ5 

ἀἰβοθυπθηαϑ : “πο 5Ϊ ΘΠ πι5. ῬΥΘΘΟΙΡΓαΓ ΔΠΙΠῚΪ 
τ πα Ἰοίπη., νϑυῖβιιθ (6 αι οι 4116 ΓΘ ΟΡ  πἰο- 

Πἶθιι5. ΡΥ ΟΠ ΔΓ, ΠΤ] Πἰ Π16 5 Ποῖ [6 1}}15 τ Π τι πὴ 

σαί θτι5. ̓ πηπητταἴπιτη τὶ ; 564 οἰβοῖθε,, τιῦὶ πηθπίθ 

Ῥυδραραΐα οἱ ᾿πϑίνγιιοῖα , ΒΘ. 5. Δ0. ἱΠῚΠΊΟΓΠ5 » 

45] 56ορα]τ5. Ζυ ἀΔ ΠῚ} ΠΠΔΡῚ ΘΟΠ ΘΙ ΠΏ ΠιΙ5., γ6Π-- 
ΤΟΥ ΠῚ ν ΘΠ ΘΠ] Θ ΠΕ] ΠῚ ἀ6 Πιοπιτι πὶ ̓πηροίτ5. ρου [- 

γᾶ5. ΟἸΟΥΒῚΓΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠΟΠ ῬΥ 115 5516 1511 46 Π101"- 

[Ἀ}1} τηοῦία!θ φυϊἀἀαΠ) 56 ΠΕΡ, 566 πηογίθμῃ {ΠῚ 

5050  ὈἾσ.1 ῬΡΘΟΙΘΡ ΘΧΘρθοί ΠΟ Π 6 ΠῚ ὃ ΟΥ̓Ττ5 ΠΠ1 οὐ πὴ 

ὙΠ] Ρυϊπητιι. πιι πα ἴι8. 6517). δὶ {π|5 16 ΤΠ ΡΡῸ-- 
ΘΆθσοι. {πᾶ} οϑϑοὶ αιιοά παίππη οϑῖ, αα ἀπδπὴ 

ἴπ|πῸ ΓΈΘΡΟΠ͵5565 ἢ ΑἸ πιά πθ ἀἰχ 5565, πἰδὶ {πο 
Το πη 510 «τοι παίτη δι ὃ Οτιοα 5ἱ ΠΟμηΟ 5 Πα τι6 

οὐ τον δ 5. Οὐ] 1σῖ ται} ΠΪΓῚ 51] ΠΟΥ ἔπ1π|5 δὲ που ἕὰ- 

1159 Απποή νἰἀθ5 δοΐθπι οὐἱθπίθηι δὲ οοοι ἀθηῖθπη ἢ 

ΠΟῸΠ νἱἀθ5 ουοβοθηῖθηι [πᾶ Π} , οἵ ἀθογθϑοθηίθιη ὃ 

ΠΟΠ [ΘΥΓᾺΠῚ ν᾽ ΓΘ Πἴθη., ἀθὶ πα 6. ἀροϑοθπίθπ 9 Οὐ 
ΘΟΡΈΠῚ {1185 ΠῸ5 ΟἸΓΟῸΠησ[Δ Πΐ 5[8 0116 Θϑὲ δὲ ἤγτητιπὶ ὃ 

ΟὈΪ 5πᾶ πῃ γοὶ παΐπγα ἱπηπηοΐα δϑί οἵ πη Πα 40}15 ἢ 

Θιι5ρῖο6 ἴῃ οδο ππ|., δὲ δ ΘΓ ΠῚ ΓΤ ΘΡΙΟΘ : Π6 Πθθο 

«υϊάθπη Ὡοίθγ παι πὴ Ρ ΘΙ ΠΙΔ ΒΕΓ 5Πηῖ. ΝᾺΠῚ 5. 1Π- γ7,117,. χἦ- 

«αἷς, (αἴμπη εἰ όσα ἰγατισϊ διιτιῖ: οἰοἰ]α ἐαάοπι 35. 619. 

ΑἸ 5οχ Μ55. οἱ. δὶ προευτρεπισμένω. 

» Ἑδιηϊο Ῥατῖβ. χυμάτων τὰς προσθυλάς. ΒΠΊΠο Β5- 

511. εὖ φυϊπαπο Μ85. τὰς ἐπιδρομάς. ὕὕπιι5 οάεχ 

(ΟἹ. προύολάς, Ἐσάοσπι τοοϊατ βοπβι5. Νὸο 11 τππα]ίο 

Ῥοβί ἄπο 85, οἵ ἐπ ἡ γένεσις. ΑΙ Μ85. ἡ γέννησις. 

ς Μείονοβ φααίιον ΠΡ θάλλουσαν εἶτα ξηραινομιέ-- 

γὴν. ΑἸῈ ἄπο θάλλουσαν χαὶ πάλιν ξηραινομένην. ΑἸ] 

ἄπο εἰ δατι θάλλουσαν εἶται μιαφραινομιένην, Ἠαπα ἀἸ551- 

πα} βοπβι. Νοχ Ν35., ἔγοβ ἀνάδλεψον πρὸς τὸν. 

ἀς 



δ) Η 

εἰς οἷο : «οἱ οὐδοιισανίμ Σ ἰμπα πον εἰαὐτι 

ἱμηιοπ. σιιιηι. Οὐ] Ἰσίταιν" ΤΠ] .1Π} 5, 51 ΠῸ5 ΠΟ 4116, 

Οἴτπη ρα γ5 51 Πλ1|5 ππ ΠᾺ 1, ΘΟΥ ΠῚ} (π|80 ππι Π6}] διιπε, 

Ῥαυιοῖρο5. 5᾽ηλι5 ἢ ΠῚ5. ΟΠ! ἀΘρα 15... ἀ] 16 ΟΥΔ ΠῚ 

Δἀουίθίιι". ΘΟΠΊ ΠΕ ΠῚ ΠῚ ΓΘΡΕΠῚ θᾶ γ5. ΠΕΦΡΙΔΠῚ : 

[δι [ἀοῖτπ5 ἂς ΟΟΠΠΪν 6 Π5., ΠΟ 5ἴπὸ αἰδοῖα. 10. 

ἃπ1 56ηδιι: ( 4185 651 Θηϊπὶ ἱπαο] ΘΠ εἴδο. ΠΠΘΡ 6657) 

56 οαπη τπᾶσπο Δ ΟΥ 6, οἴμπὶ Πλ1Π 15. ΦΟ]ΟΥΊθιι5. 

Ὑουι πα οης. ΡΟ. γο αι διλθπατιθ. “150 18 ΠῈ 

ΔΙ Π]οῖα., αὶ φΌθι. ἂς [ΟΡ ΕἸ ἀἸπθη} ΠῸΠ ἴῃ 60 

50] πὶ Οϑί θη, {πο ρογοιται ἀν ΟΡΒΆΡΙΟ5 7 5664 

«ποὰ 1πΠΙΟΙα5. ΟυἸγὴ 5101 ἃ}0 10,515 θμ]ασαθ σοηβίδη - 

16 τΟΪονοῖ : ἰδ πὶ ἐα 181 ἈΠ14 1115 σα θυ παίου. 
«αἰ 5 65 511, ΘΕ Ργδρ τηασηα ΠΑν]σαΠα ΡΟ Π]ὰ 
᾿πραν άιι5., {πα 4υ6. Δηϊμηιι ΓΘΟΙΆΙΠῚ., 1Π]Π]Θ 58 - 
Ῥ]Θπι τι6., δὲ ἀιδοι πη τι6. Γι} σία θ. ΔΙ ΠΟΥ ΘΠ. 

βουνοί. ἘΠῚ. οἰ Πα Ι 551 ΠῚΪ 5. ΔῈ ΠΧΟῚῚ5 ΣΡ Δ ΙΓ Β5Ι ΠῚ. 

δαὶ ΔΙ ΓΘυἾαι5. οὐ 50] ΘΟΥΤΠῚ 4Ε] 511ΠῚ ἃ Π]]ΟἸ 551 -- 

"ΐ 9 οἱ οπμπὶ ᾿οπονοϊθητα. ἃ πθ. ΠΘΟΘσϑ τι {1 πὸ 

ΘΟΠ ΠΟΙ. Ρεναῖο, παι αι ταῦ. {ππ νὰ 6δι 
πΟἸοϑία οἱ σρανὶ5. ποι ηὶ ρυον 0, οἱ γθοῖδηι 
ὙΠ ΟΠ ἢ νἱϊαρ ἀτισθπὶ ΠΆΘΩ, ΠΟ ἃπθ } ΘΧ 

οοπϑαθιπάϊηο φιαάαπι Ἰπσοθάθηι!. Νὰ ΔΟΘΙ 551- 

ΠῚ Θϑὶ 6] ᾿ρ515. Ὀγα 5. ἀΠΊΠ Δ ΠΠ]ν15. ἃ ΘΟηβιι6- 

τἀπὸ ἀν }}1. Βα ἄθι οθὸ ἰρ56. νἱϊ αἰϊαιια πο 

Ῥόνθπι ἴῃ ΡΥ βΘθὶ ΠΠ ον Δ ΠΊΘΙ 5. ᾿άδιπι5. 0 }π|- 

ΟἹ 50010 του 510] ργθγθρίο. τη οεϊὰπὶ γἸἀθυ6 

ὁ51 το] {π|ὰ5. θ6]Πὰ5. σΟΠβαθΘιἀϊηὶ να]. δἠπιο- 

ἄτη. Δ Ππρουόθοογθ. Τιι νθῸ ΠΟῸῚ ἴΐὰ αἰ Ποἰδιῖ:., 

πθήπο ἴτὰ οἤοοίιι5. 65. Αἰταμηθη ἐπε] σου ΠῚ ΠΟ 

[ϑυὶ οχ ἰΙοπσῸ σΟΠΟΙΌ58511 δὲ απ π πὰ ΘΟΠδιιοίιι-- 
ἀἴπο Τπ1{{π|π τη οἰ 166. ἀππροι : 56 ἤο]ονὸ ἠ6 ἐΪ5- 

Ταποιΐοπο οἷν αἰ! πηι ΠοΟϑίγα ΠῚ. σΟΠγΘΓβατο-- 

ΠΘΠῚ 5 ῬΘΠΤτι15. ἃ θϑιι θά τι δῖ. 

δ. ΕΧΘΙΏΡΠ σραῖα, ΟὈΓΘΊ τ ΕΠ τὐχον νἱΐδο βοοίὰ, 
{πιῶ ΕΠ} ΟπλΠΘ 1} νἰζεθ νοι ρ ατοι ΘΝ 161. {π|0- 

4116 ΡΠ ῸΧ 651 Ἰφ τὸ. Θὲ ΘΟ ΠΟΙ τοῖν (ἀἰο] οἰ αν}, 

{{|20 ϑίπη] ΠΟ πὰ ἀπσθῖ οἵ ορο5., δὲ ἃἰΠΙοταστι μη. [6 

τηδχηγα Π]Ο] ΘΠ] ὰι 1 Ρᾶγ ΓΘ ἰονὰῦ; πο ϑα Ὀτο γνὰ- 

Ῥἴα ᾿πίουτ. Πὰς ἰδία αἰ ΠΙοιϊο πη Θ ΠΘ ΘΧΑΒΡΟΓΟΙΙΒ ; 
σᾶνο ἀἰσαβ ΘΟΥ ΠῚ {1185 Ππιπὶ [ἀττιπ 4 {1 6556 ᾿ 

ΤΟΠΙΘΡΑΤ ΠῚ... 1185] γϑοῖου Πα}}1|8. ᾿τιπο πλιι Πεἰτι ΠῚ 
δα θουποῖ ; πΘάτι6 ΠΆΠτ1Π} αιΘ πγ δ η} Ομ  ἤσθ ἢ οοη- 

5{{Π{π|5., ΘΧΟΟΘ 4 Π5. {ΠῚ ᾿ρ586. ΡΥδ5 ἱπη πο ἴοο τηο- 
τονΘ ἱἰπιρία ἀορηιαία : ΘΟΠΙΓ ,. ΠΟΙ 1ςς [ΟΡ ΠἸΪΠ 05 

δχοθάαθ. μἱοίατβ. ἘΠ ΟΠΪ ΠῚ οἴη} πιο ΟἸΠἾΠῸ ἴπ 
Θά πὸ ἀὰηα {ἸΠΟ 1115... ΑΙ ΤΟΡῚ αν ἰϑίοη θη ἃ0 ΘΟΠ]η-- 

ἃ Απεζαὶ ἄπο ΠΠονὶ οἱ δ γενναῖος ἀθλητής. ΑΠῚ 

Ξοχ Νἴ35. γενναῖος ἀγωνιστής. 

ὁ Μοίοτος ἄπο ΠΠΡεὶ οἵ οἴ χαταθυμίου. ΑἸΠ ααΐα- 

41ὸ χκαταθυμίας. 

. ΒΑΘΙΤῚΙ ΟΕΘΑΤΙΕ πὸ ΟΑΡΡΑΘΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ. 

᾿ ἘΦ κ᾿ - . ΠΣ ᾿ ᾿ 
ἐκ τοῦ χόσμου ; Πρὸς ταῦτα ἀπούλέπων, ὅταν χαὶ 
ΞΡ Ὁ ΟΝ το εἄρανὴψ ἐν ε οζὰ ᾿ , 

Ο ἐπὶ σε ἐλθη τῶν χοῖνὼν τὸ μέρος , ἐνεγχε μυσας. 

οὐκ ἀπαθῶς, οὐδὲ ἀναισθήτως " (τίς γὰρ μισθὸς 

ἀναλγησίας :) ἀλλ᾽ ἐπιπόνως μὲν χαὶ σὺν ἀλγηδόσι 

υυρίαις. Πλὴν ὑπένεγχε, ὥσπερ τις γενναῖος “ ἀγὼ- 

νιστὴς, τὴν ἰσχὺν χαὶ τὴν ἀνδρείαν οὐ μόνον ἐκ 

τοῦ τύπτειν τοὺς ἀντιπάλους, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ φέ- 

ρειν στεῤῥῶς τὰς παρ᾽ αὐτῶν πληγὰς ἐπιδειχνύμε- 

νος" χαὶ ὥσπερ᾽ τις χυδερνήτης σοφὸς καὶ ἀτάραχος 

ὑπὸ τῆς ἄγαν περὶ τὸν πλοῦν ἐμπειρίας, ὀρθὴν ; καὶ 

ἀθάπτιστον, χαὶ παντὸς χειμῶνος ὑψηλοτέραν τὴν 

ψυχὴν διασώζων. Πα!ιδὸς ἀγαπητοῦ, ἢ γυναιχὸς χα- 
ΕΥ̓ - , Η 

Ὁ ταθυμίας, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν φιλτάτων χαὶ χατὰ 
τ ν ες πρὴ δα 

πᾶσαν εὔνοιαν συνημμένων στέρησις, οὐδὲν δεινὸν 

τῷ προεσχεμμένῳ,, χαὶ τὸν ὀρθὸν λόγον ἡγεμόνα 
ἀρ τς ἘΣ ΘΛ ἐρίεν ᾿ ΕΑ ΤΣ 

τῆς ζωῆς ἔχοντι, ἀλλὰ μὴ κατὰ συνήθειαν τινα 
Σ Ξ ἵ Ε ρας μαόρομε 

πορευομένῳ. θους γὰρ χωρισμὸς χαὶ τοῖς ἀλόγοις 
2. Δ ὃᾧἅὄν , ἈΠ, “5 ..Χ -- ΕΒ 
ἐστὶ δυσφορώτατος. αἱ ποτε εἰδον ἐγὼ βοῦν ἐπὶ 

ΤᾺ ; πολ τς τ 
φάτνης δακρύοντα, τοῦ συννόμου αὐτῷ χαὶ ὅμο- 

δ, ᾿ ἢ - “7 

ζύγου τελευτήσαντος. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀλόγων 
δον τὼ , ΔΌΣ 5 ΠΑ δ. Ὁ ΎΡΑ τὰ πὶ 

σφοδρῶς τῆς συνηθείας ἐστὶν ἰδεῖν ἀντεχόμενα. δὺ 
ΠΣ "Δ 5 ἢ ἡ ΓῸς ΑΕ ΎΒΘΙ ἈΝ 

δὲ οὐχ οὕτως ἔμαθες, οὐδὲ ἐδιδάχθης. Ἀλλ᾽ ἀρχὴν 

υὲν φιλίας λαυδάνειν ἐχ μαχρᾶς δμιλίας χαὶ χρονίου 
- - , - , “Δ ΑΥ δ 

ἔθους, οὐδὲν ἀπειχός . ὀδύρεσθαι δὲ τὸν χώρισμον 
- ,“5.- - ᾿ Ν «ΑἹ 

ὰχ τὴν ἐπὶ πλεῖστον ἥνῖν γενομένην διατριδὴν., 

παντελῶς ἄλογον. 

Οἷον, γυνὴ συνεχληρώθη σοι χατὰ τὴν χοινω- 

νίαν τοῦ βίου, πᾶσαν ἧδονήν σοι κατὰ τὸν βίον πα- 

ρεχομένη, εὐθυμίας δημιουργὸς, θυμηδιῶν πρόξενος, 

τὰ χρηστὰ συναύξουσα,, ἐν ταῖς λύπαις τὸ πλεῖ- 

στον μέρος τῶν ἀνιαρῶν ἀφαιρουμένη " αὕτη ἐξαίφ- 

νης ἀναρπασθεῖσα οἴχεται. Νὴ ἀγριάνης τῷ πάθει" 

υηδὲ αὐτόματόν τινα εἴπης εἶναι συντυχίαν τῶν 

γινομένων, ὡς μηδενὸς προστάτου τὸν χόσμον οἷ- 
.“. ἃ χονομοῦντος " "μηδὲ χαχόν τινα δημιουργὸν ὑπόθῃ, 

ἐχ τῆς χατὰ τὴν λύπην ἀμετρίας πονηρὰ δόγματα 

ὑποτιθέμενος σεαυτῷ - ἀλλὰ μηδὲ ἐχπέσης τῶν ὅρων 

τῆς εὐσεδείας. ᾿Επειδὴ γὰρ ὅλως ἐγένεσθε οἱ δύο 

εἰς σάρχα μίαν, πολλὴ συγγνώμη τῷ τὴν διχοτο- 

ΓΆορ. Ῥυΐπιιβ πρόξενος" τῶν χρημάτων συναύξουσα, 

ἐν ταῖς. Νεο ἴϊὰ πιυ]ῖο ροβξὲ φαΐπχιιο Μ55. ἀγριάνῃς. 

ἃ Ψοίονοβ {ααΐπον ΠΡτῚ υυηδὲ χαχῶν. ἘΔ εἰ Μ55. 

ποῦ} χαχόν. Ηἰς Μαπϊολος ρουβ τ πρῖς Βασι ταπ. 



ΠΟΛΠΓΑ ΙΝ 

υἱαν χαὶ τὴν τῆς συναφείας διαίρεσιν μετὰ ἀλγη- 
μάτων δεχομένῳ" οὐ μὴν τούτου " γε ἕνεχεν ἢ δια- 

νοεῖσθαί τι τῶν οὐ προσηχόντων, ἢ φθέγγεσθαί σοι 
λυσιτελές. ᾿Εννόησον γὰρ ὅτι ὃ πλάσας ἡμᾶς χαὶ 

ψυχώσας Θεὸς ἰδίαν ἔδωκεν ἑκάστη Ψυχῇ τὴν τοῦ 

βίου διαγωγὴν, καὶ ἄλλοις ἄλλους ὅρους ἔπηξε τῆς 

ἐξόδου. ᾿Π[ὸν μὲν γὰρ ἐπὶ πλεῖον παραμεῖναι τῇ πα- 

ρουσίᾳ τῆς σαρχὸς ᾧχονόμησε " τὸν δὲ θᾶττον ἀπο- 

λυθῆναι τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος διετάξατο, χατὰ 
τοὺς ἀῤῥήτους τῆς σοφίας ἑαυτοῦ καὶ τῆς διχαιοσύ- 

νῆς λόγους. “Ὥσπερ οὖν οἵ ταῖς εἰρχταῖς ἐμπίπτον- 

τες, οἵ μὲν ἐπὶ πλείονα γρόνον τῇ, χακώσε: τῶν 

δεσμωτηρίων ἐναποχλείονται, οἱ δὲ ταχυτέραν εὗ-- 
ρίσχουσι τῆς χαχοπαθείας ἀπαλλαγήν " οὕτω χαὶ 

αἵ ψυχαὶ, αἵ μὲν ἐπὶ πολὺ προσχατέχονται τῇ ζωῇ 

ταύτη, αἱ δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς 

ἀξίας ἑχάστου, σοφῶς χαὶ βαθέως, χαὶ ὡς οὐχ ἂν 

ἐφίκοιτο νοῦς ἀνθρώπων, τὰ περὶ ἕχαστον ἡμῶν 
τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς προδλεπομένου. Οὐχ ἀχούεις 

Β 

Ο 

ΜΑΒΤΥΠΕΜ ΟὉΠΙΤΎΤΑΝ. 3) 

οἰτοηἶδ αἰνθηλ οπθι ΟΪΘϑῖα [ον ΕἸ ἀαπάα οϑὶ νὸ- 

πἶὰ τα] τὰ : 5664] τὰ π]Θ ἢ ΠῸΠ ΡΓΟΙΘΥῚΣ Π Ὶ Θὰπὶ ὁ}} 

Θαυβαπι ἃ ΘΧοορΊταΓΘ, 1} ΙΟα 1 αι! ἀᾶπ ἴπὸ- 
Ῥίππι. Νάπη ἔθοιπὶ ΓΘρυ 65. γ 6] πὶ, πο Πριιβ, 

4{| [Ὀγπηανὶϊ ΠῸ5 οἵ ΔῃΙ πηαν τ, ἀπἰτηδ5 ΟΠ 61 {υἸ- 

θεῖε ΡΓΟΡ Ια Φααπ ἀ 1} νἶτ86 ΠΠΟΓΆΠῚ,, δὲ Ἀ}115 

4]Π105. οχϊτθ. Του ΠηΪΠῸ5 ΡΓΘ ΠΧ. ἘΓΘΠΙ μη. ΘΟΡΙῸ 

αοααπὶ σΟΠβ "0. γ Ἱα ἀἸταπὶ «Πα Ππ|5. [ἢ ΓᾺΓΠΘ 
ῬΘΥΙΠΙΔΠΘΓΘ : 5ίαταε γῈΓῸ Δ]11Π| ΟΟΥΤΙ5. ὙἸΠΟῚ]5 

ΠΟΡΡΟΥΪ5. δχβοϊνὶ, Ἰαχία ᾿πο [0 }}65 βαρ ΘΠ εἴα ἂἱ- 
416 Τπ|5 1118 5126 τατοπο5. θη ἀπηοάτιηι [δ Ἴ τα: 
ΘΧ 15. 411 ἴῃ σαΡΟΘΓ ΠῚ ΘΟΠ] οἰ παπ τι", ΠῚ ἀΠπα Πτι5 

ἀεαποπίιν ἴπ νἱ που] γιὰ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΔΓ ι15., 411] Δ δὰ 

οα]ατηαΐο ρου πτιμ" ΟἾΕΠπ|5 : 56. δὲ ΔΠΙΠΊ85., 185 

ἀαϊ θη ἀἰτεῖπι5., Ἀ]185 γΘΓῸ πη Πτι5 ἴῃ πὰς νἱὰ (6 - 
εἰπϑηταν, ΡΙῸ οα]ιβα 16 πη θυ ἃς ἀἸση!αῖθ, Π)6ο, 

αἰ πὸ5. σομ Πα, γ 115 σα] 5 4116 ΠΟβίγα πὶ ΡγῸ- 
ϑρ᾽οἴθητθ ϑα ρθη οι", ΘΓ 116, 5166, Ὁ ΤΠΘη5 Πο- 

ΠΝΠΈΙΠῚ Αἰ Γ Πσ ΘΓ ΠῚ ροϑϑὶξ. ΝῸΠ απ 15 ΤΠλαυ θη] 

λέγοντος τοῦ Δαδὶδ, ᾿Εξάγαγε ἐχ φυλαχῆς τὴν “ψυ- 

χήν μου ; Οὐχ ἤχουσας περὶ τοῦ ἁγίου, ὅτι ἀπελύ-- 
θη αὐτοῦ ἣ ψυχή ; Τί δὲ Συμεὼν, ὅτε ἐνεγχαλί- 

σατο τὸν Κύριον ἡμῶν ; ποίαν φωνὴν ἀφῆκεν ; Οὐχ 

ὅτι Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα; Τῷ 

ἀϊσδθπίθμι,, ἤάϊιο εἰ οἰοιοάϊα ἀπίπιαπα πιθαπι ρια!. τήν. 

Νοπ Δι ν 5τῖ 6 σαποῖο, ἀπ᾽ Πα πὶ ᾿ρ5ῖ15. ΘΧ50]1ι- δε τ 

τὰ) [|556., οἱ ἀϊπηϊδϑαπι ἢ Οὐὰ ν6ΙῸ ϑΙΠΊΘῸΠ, 15. 
οαπι ΤΡ ΟΠΉΪ Πα ΠῚ ΠΟΙ ΛΠ} ἴπ τΠὰ5 ΚΘ ΟΡ ἢ “4 τι8 ΠῚ 
γΟΟΘΩῚ ΘΠ 5119 ποηπὸ παης, Λίιις εἰϊγι{{ἰ 561-- Τπτ 5 ς.2.2.. 

, Ἦ 

ἃρ ἐπειγομένῳ πρὸς τὴν ἄνω διαγωγὴν βαρυτέρα 
’ 

πάσης χολάσεως χαὶ δεσμωτηρίου παντὸς ἣ μετὰ 
Ὁ ᾿ὲ -- -» τοῦ σώματός ἐστι διατριδή. Μὴ τοίνυν τῇ ἑαυτοῦ 

τ τολαῦ Η , ἢ ὙΈΤΙΟΥ [τς κα Ν “" 
ἀπολαύσει ἐπιζήτει τὰς περὶ τῶν ψυχῶν διατάξεις 

ἀχολουθεῖν - ἀλλὰ λογίζου περὶ τῶν συναφθέντων 
δ Εἰ 

χατὰ τὸν βίον, εἶτα θανάτῳ διισταμένων, ὅτι πα- 
᾽, ,ὔ ν 

ραπλήσιοί εἶσιν δδοιπόροις μίαν δδὸν πορευομένοις, 
᾿ Ὁ 

χαὶ διὰ τὴν συνεχῇ μετ᾽ ἀλλήλων διατοιδὴν, ἕνω- 
- ᾿ Ὁ 

θεῖσιν ὑπὸ τῆς συνηθείας. Οἱ ἐπειδὰν τὴν χοινὴν 

ὁδὸν “ διεξελθόντες χαταλάδωσι, λοιπὸν σχιζομένην 
-᾿ Σ Ὁ» 2 ’ “ἣν 2 Ζ' γε « , 

αὐτὴν, τῆς χρείας ἤδη ἀναγχαίως μεριζούσης ἑχά- 
τερον, οὗ τῇ συνηθείᾳ προσκαθεζόμενοι ἀμελοῦσι 
τῶν προχειμένων, ἀλλὰ τῆς ἐξ ἀρχῆς κινησάσης 

αὐτοὺς αἰτίας ὅπομνησθέντες, πρὸς τὸ οἰχεῖον ἕχα- 
΄ ΄ὔ τ. 

στος ἀποτρέχουσι πέρας. Ὡς οὖν ἐχείνοις ἄλλος μὲν 
" ᾿ Ὁ - - 

ἦν ὃ σχοπὸς τῆς ὁδοῦ, συνέδη δὲ αὐτοῖς ἢ χατὰ 
Α Ἔ - τ 

τὴν ὁδοιπορίαν ἐχ τῆς συνηθείας οἰχείωσις - οὕτω 
Ἅ χα νον ,ὔ .Ὧ, ΚΑῚ , , 

χαὶ τοῖς ἐν γάμῳ ἢ ἄλλη τινὶ κοινωνία βίου συνημ- 

» Βορὶῖ ρυΐπηιις. εἰς (ογεϊιι5. οἱ αἰϊι5. Οοάοχ (ο]}. 

τούτου ἕνεχεν διανοεῖσθαί τι τῶν οὐ προσηκόντων ἀναγκαῖον, 
πον σοπνεπῖξ ψιζάψιαπι ἱπάϊδοονιαμ ἐασοκίίανε, πὲ- 

4πὲ εἴα. ΑἸ Μ55. εἰ θα αὐ ἴῃ σοπίοτίι. ΑἸ φαλπίο 

Ροβί ἐγ Ν5β, τὴν τοῦ βίου. δ οσιϊα τὴν ἀθογαΐ ἃ να]- 

βαῖῖς, 

“ ἙδιῸ ψυχήν μου, τῶν ἀνιχρῶν φισίν. 864 ΠΠΩ, 

τῶν ἀνιαρῶν φησίν, ἴῃ ποβίγὶ5 πον οπὶ 155. 
ἀπιθῖιπι «εἶπ ἀροσες ἄσθοαί. Νοιηΐηοπι 

ἄδξεξε : πος 

οπῖπι μι 

Ὀ 

ψίίπι {ππιπι, ΤΠ οπεῖτιο ἢ ΝᾺ ΠῚ 1 ΟΔΓΠΘ ἱΠῚΠΊΟΙΓῚ ν 

δύαν αβ φαΐ ἀλη οϑὲ 418} 500] οἴτιηλ ΟΠΊΠΘ 5 οἱ 
4αῖν 15 οαγοθι, οἱ {{1 δά βιιρονῦπδ νἱτ σαπάϊα [6- 

5{πᾶ|. ΟἸΔΠΠΙΟ ΓΕ π6 ΘΧ Εἰνῖτο., τ Ἰαο. ἀδ ἀη1- 
μα τ15 ἰθρῈ5. [0 56. πιϑιΐ δοσοπηηοάθηϊ δὲ [η56}- 

νἱδηΐ : 564 αἴ ἴπ πᾶς ν᾽ ΘΟ] ΠΟΙ 50η}, ἃς 

ἀδῖπάθ που ἃ 56 ᾿πυ] θη αἰ ν 6] ]Ππιπ τιν", 605 ν]αΐο- 

τἰθαι5 νἷὰ τιπὰ δὲ δαάθμι ἱποθἀθπεθι5., οἱ ΡΥΌΡ οι 
σΟπΠπᾶπὶ ᾿πἴδι 56. σΟὨ ἀα]αΠ] ΟΠ ἢ ΠΟΟΘβϑιίιι- 

ἀϊπο αἴψιιθ σοπϑιιθιι πο ἀδν] πε 15. 551 Π}1105 6550 
οορίία. ΗΙ ροϑβὲ δι μ Π 5111) ἰΓ6 1} ΘΟΠΊΠΉΠῸ 5 ΕΠ] 56-- 
οἴᾶπ) νἱὰπὶ ΓΘΡΘΙΘΥΪΣ, Ποοδϑϑιίαθ ἴᾷτὴ σΟρΘηΟ 
Π1ΘῚ ἃ]0 ΔΙΓΟΡῸ 5θραν αι, ΠΟ ἈΠΊΡΠἰτ|5 ἴπ σοηδβιιο- 

τά ϊπθ ρουβονθυδη θ5 πορ]ραπὶ {πο 6 5101 ργορο- 
ΒΘ Πΐ : 5611 οαυιβα πη 4186 56 1Π1Π10 ΘΟΠΊρΠ}Π, ἴῃ 

ἸΠΘΙΠΟΥ ΠῚ ΓΘ ΘΟ Π65,, δ 5118} 4 1Π|56116 116 ἴ8}}} 

οοαίοπάμππι. Οἰιθιμαἀπιοά πὶ ̓ ϑτἊτ" [15 ΑἸ 1π|5. ΘΓᾺ 

Υἱδθ ΘΟΟΡῈ5., ᾿ΠΙΘΙ  Οσ51 δι 6 ΠῚ ΟΧχ ΘΟΠϑιο  41ΠῸ 

ἰϊα οαουεῖνε, φαΐπ Ὑἱθθαΐ 1Πὰ, τῶν ἀνιαρῶν φισίν, 

ἀοοϊατγαιοπεπι Ἔθ58 νοοὶβ φυλαχῆς ; 516 τ 50] τὴ τηο- 

πόγὸ νοϊπογις ΠΡ γασῖμ5, νόσος φυλαχῆς πο. ἰοσο 41|ά5- 

οὐππάις. τὰβ. ἀἀνεγϑαβ βἰσηϊΠοαγὶ, Ηὰ ἀπέεπι υόοοσ, 

αὐ 1145. βῶρο, ὁχ οὐὰ ΠΡῚῚ ἴπ σομίοχίιπη ἴσγτορβο- 

γαηΐ, 

ἃ Τπις Οοάεχ (ἹΡ. ὑπεξελθόντες. Μοχ ἄιϊτιο Μες. 

χχταλάθωσι δὲ λοιπόν. 



54 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΑΒΑΒΕΑ ΘΟΕΡΡΑΡΟΟ. ΑΙΝΟΙΠΕΡ. 

ΤηΐΟΥ ἴρ505., ΟἴιΠῈ ἴδ [ΔΘ Ρ τ, ΠΘΟΘβϑι 10 ατι6- ΕΒ μένοις ἴδιον “ προέχειτο δηλονότι τὴς ζωῆς τὸ πέ- 
ἤδη ἃς [Δ Π}}]Π1Α} 185. : 510. ΘΙΠΔ ΠῚ 115 ΤΠ] ΠῚΙΡῈ115 τ 
Α}1ὰ «ααρίαπι νἱτα βοοϊθίαιθ οἰ] ΠῸ 1] διιη}., {π|1 
ῬγοοαΙ ἀπ ῖο. ῬἜΘϑΕΠππξπ|5. ῬΡΟΡΥΪτ5. υ ἀλη ν] 185 
ΤΟΥ ΠΉΪΠτι5 ; 564. [ΔΠΊΘ ΠῚ ἰρ505. ᾿Π[ΘΡ 56. ΠΟ] Ποῖο5 

γι ϑἤπίτι5 νἱϊεθ Π ΠΝ. ΠΘΟΘΒΘΑΡ]Ο 5θράγαν ἃ 56- 
7υπχῖε. 

6. Τίαιιθ σγατὶ ΔΗ ΪΠ}] ἔπι υ ΠΟ ἐο ΓΘ ἔθ υγ8 56- 

Ῥανδυ ΠῚ : 564 οἱ {πὶ Πυι)ιβοθ ΘΟ ΠΘΟΡ ΕΠ ΔΈΟΙΟΥ 
Γιδναῖ., σναταμ. ΟΡ ῬΥ ΙΔ ἢ] ΘΟΠΪΠΟΙΙΟΠΘΠῚ [Νὰ -- 

Ῥογθ. Τιι σοπίγα., ΠΘ6. ὈΧΟΡΟ (1 46Π| 51Πρ 6 5116, 
ἅτ ἀπλϊοο, ἀπὶ ΠΠ1Ο 5, ἀπ 4110 τιον ]5 46 {πὸ πτιπς 
(0165, δνατθ5 ἈΠὰ5 το ρθη ο 05. ὈΟΠΟΙ ΠῚ Ρ Ώ 56 η- 
{ὐππιπι ἸΔΡ ΡΊΓΟΥΪ : 1π10 ([6 ἈΡΒΟΠΕ 115 ΘΟ Π ΠΙΘ ΘΑ Ὶ5 
ἘΠ φυϊάθπι οἱ Πα τὰ} 05. ΟἸ1ΠῚ 5018 ΠΙΧΟΡΘ., 416 }6-- 
Πὰν φιιο Π]} 4πι}65. ἀθϑι ἀθυα5565., ΠΠ0} ΠΟ 65- 
561 : 51Πὴ διιίθιη. Πα 6} ὰ5. Π]105, ἀο] 6} ὰ5. “ποά 
ΠῸΠ ΔΙ Πιιονο5. αἰν 15. ἀπ διϊατη πο ἰηϊμἶοο5 

«ποβάδιη βθοιπάα [Ὀγηὰ π!6 Π165. ν] θν 65. ὕαγο 
Ἰδῖταν Π6 [Ὁ 6 ΟἸἸΑΡἸ551 ΠΟΥ 1 ΠῚ ΘΡΙ ν ΠΟ ΘΙ ΠΟΡΪ5 
1ρ515 πο άδιηιιβ ΠΘΟΘΒϑα ΙΔ ΠῚ 5 ΟἿ} ΠΟΙ ἃ ΠΟΙΆ τιν 

ΠΟΥ ΡΥ ΒΘ ΠΠᾺ 5, 564 ΔΠΊΪ5505. (ἰΘβἰ θυ θηηι15. 

Οἰιομϊα πὴ ΘΠΪ ΠῚ ῬΓῸ ΡΥ ΘΒ ΘΠ 115 ΒΟΠΪ5 ἃ 60 οο]- 

Ἰατὶ5 σναῖθϑ. ΠΟ ΘΟ ΒΟΪν Π11185 5 ̓ 460. ᾿ΥΙν ἃ ΡῚ ΠΟΒ 115 
ὭΘΟΘ556. 65, τιΊ αἰοοιιθ. Ποϑίθι ΟΠ ΠΟ ΘΔ}. 
Οὐθιηδηηοά πηι ΘΠ] ΠῸῚ γ᾽ θη: ΘΟΝ}}1 «το θ]115 
δήτιὸ Δα μηοἰτι πὴ 6ϑΐ 7 5641 σοΠϑ τη ἈΠ 110 5ραῖο 
᾿ἱπάϊσοηῦ : 1ἴὰ οἵ πον τθ. ἈΠ Π]88. Ρ6. ὈΟΠΟΙ ΠῚ 
Δ] μδΠ]οπθὴὰ ν᾽ θῆται (6 ΔΙ ΉΪ550. ἃς ᾿ δοίου το 
Ἰνοποῆοϊο αἀο]. Νάμη οἰιηὰ ἔθ υΘ π ται ΠΟ Π15., πι]-- 

Ἰλῃλ ἀπ συ δηλ ΠΙᾺ ΟΡ ηΣ ἸΑΥΘ ἸΓΟΥΪ, 56 τ}0] 
511Πη1 115 5ρο0] 1 αἴθ, ᾿ἀΠρδύπ ατ0 4 Θνά πα}, ἰδ αῃΐ 

Ὡοϑι πηληί 6. ῬΟΡΓῸ ΠΘΠ]Ο ΠΟΒΓΓΕΠ 1111 Π 15. ΘδΓ 
ἃ ΘΡΑΠανιιμὰ. ΔΟΙΟΠ 6. ΟἿ» ὉΠ]α τη. ν 1126. Πιι} 115 φουὰ-- 
ΠΙΠΔΠῚ ἃς ΘΔ [61]; 51 ν Π} 5 Πρ ιι]α ἀΠΪΠ1Ὸ Θπ0 
Ρουροπάθιο. Ἐπ νηΐὰ ὉΠ τΙ5Ου} 5116 ΠΟΒΓ ΕΠ 

παῖ ποῖ Ραιισὰ {1185 ῬΟΒΒΙΠΠ}115 ΓΘΟΘΠΒΟΙῸ, 4ι6- 

46 ἐπ] ποιὰ. ΠΟῚ δι, 5ῖ 040 γοϑρίσενο δά 

ΠΟ. ἼΟΓὰ ν ΘΙ ΠΠΏ115 5 5 Ο 116 ΟΧ ἰδία οἰ} 16 ἀοιθυϊουὶ 

ΘΟΒΙρΡΑΓΆΠΟΠΘ., 4 ΠΠῚ ῬΥΘΕΪ 00 ΠΟΒΓΓΙηῚ ΠΟ ΠΙΙΠῚ 
511 δχρϑπάδιηιϑ. ὅθυνιιβ 65} Αἄθϑὲ ἃ] 415 τὸ 46- 
Ἰθοιίου ; ΘΥ 15 τθρθηθ, {αα ππὶ ργρϑῖοβ, αιοά 
ΠΟΗ 515 δ άϊοει5 ρἰδίνίηο,, φαοὰ ΡΙασαθ ΠΟῚ δοοὶ- 

Ῥἷα5. Δο πὸ ἰπϊο Φαϊάθι. συ αἰϊανιιηι ἀροπ ἀγιι 

«ἰδ ττυιν δ. σα πι οαιιδθθ. ΝΘΈτι6. ΘΠ ἰθηοία ἴῃ 

9 Βδρ. βϑοιπῆμβ προσέκειτο, δία. πη πιι5 Δῖ5, ζωῆς 

πέρας ἐχώρισε, 
 Ὅπυς Οοάεχ ΒΘ. οἱ ὁ τὸ ἄγαν λαμπρὸν προσ- 

ναΐε ἐερίεπαϊάαιι μὲμς ὠψιιο αὐπιο- 
τάηι. Νοχ λαμπρὸν ἴπ Δ]11|5 βορίθιη Μίες, ἤδοβι ; πος 
1} 1.11} 51 «651, σα πομ [ἃ ΠΟσοββαγία οοεὸ νἰδα- 

κείμενον, γδ πηι 

ρᾳς" συναφθέντας δὲ ἀλλήλοις ἀναγχαίως τὸ προ- 

διατεταγμένον τῆς ζωῆς τέλος ἐχώρισε χαὶ διέ- 

λυσεν. 

- Ἢ .Ψ» , - “- 
Εὐγνώμονος οὖν διανοίας, οὐχ ἐπὶ τῷ χωρισμῷ 

᾿ τ τῇ 
δυσφόρως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἐξ ἀρχῆς συναφείᾳ χά- 

- ͵ Ν Ν ν σ' σω 

ριν ἔχειν τῷ συγχληρώσαντι. Σὺ δὲ καὶ ὅτε περιῆν 
᾿ , ΠΨΕῈᾺ , “Ὁ ἘΔ ΕΥ) ῳ κ σοι τὸ γύναιον, ἢ ὃ φίλος, ἢ τὸ παιδίον, ἢ ὃ τι οὖν 

ὧν ὀδύρῃ νῦν, οὐχὶ χάριν εἶχες τῶν παρόντων τῷ 
Ἂς ἐπ ρεστα δ εν 

δεδωχότι, ἀλλ᾽ ἐνεχάλεις ὑπὲρ τῶν ἐλλειφθέντων. 

Εἰ μὲν γυναιχὶ μόνη συνῴχεις " ὅτι μὴ παῖδες ἦσαν 
ἐδούλου εἰ ἜΣ, καὶ πεστδ Ν ΠΡΟ οἵους ἐδούλου " εἰ δὲ χαὶ παῖδες παρῆσαν " ὅτι 

ὑπερεπλούτεις, ἢ χαὶ ὅτι τῶν ἐχθρῶν τινὰς εὐημε - 

ροῦντας ἑώρας. Ὅρα τοίνυν μή ποτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς 
- “- " , 

ἀναγκαίας τῶν φιλτάτων τὰς στερήσεις χατασχευά- 

ζωμεν, παρόντων μὲν οὐχ αἰσθανόμενοι, παρελθόν- 
ΓῊ ΄ 

τῶν δὲ περιεχόμενοι. ᾿Επειδὴ γὰρ παραχειμένων 

τῶν ἐκ Θεοῦ ἀγαθῶν οὐχ εὐχαριστοῦμεν, ἀναγκαία 
δι - δ ϑ ,ὔ ΦιΝ ι ν Ὅ ,ὔ Ὧ 

ἡμῖν ἣ ἀφαίρεσις διὰ τὴν αἴσθησιν γίνεται. Ὥσπερ 
" 2 οὐ τα Ὁ ἃ , Ν “ 

γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ τὸ ἄγαν ὅ προσχείμενον οὐχ δρῶ- 
δ ΣΧ ὍΝ ᾿ 

σιν, ἀλλὰ δέονται συμμέτρου τινὸς ἀποστάσεως " 

οὕτω χαὶ αἱ ἀχάριστοι ψυχαὶ ἐοίκασιν ἢ ἐν τῇ ἀλλο- 
᾿ ᾿Ξ Ξτ ἫΣ Ν ᾿ 

τριώσει τῶν ἀγαθῶν «ἧς παρελθούσης χάριτος ἐπαι- 
; Ξ ΚΕ ΑΡΝ Ξ' 

σθάνεσθαι. Ὅτε γὰρ ἀπέλαυον τῶν χρηστοτέρων. 
γὼ ’ , -Ὁ , 

οὐδεμίαν χάριν τῷ δεδωχότι γινώσχοντες, μετὰ τὴν ἐ ᾿ ᾿ 
΄ Ἀ ΟῚ 

στέρησιν, τὸ παρελθὸν μαχαρίζουσιν. Ἀλλ᾽ οὐδεὶς 

ἡμῶν ἀποχλείεται τοῦ εὐχαριστεῖν ὑπ᾽ οὐδεμιᾶς πε-- 
ῇ Ξ Ξ 

ριστάσεως βίου, ἐὰν “ εὐγνωμόνως ἕχαστον ἐπιλογί-- 

ζεσθαι θέλῃ. Πολλὰς γὰρ ἀναθεωρήσεις χαὶ οὐκ 

ἀτερπεῖς ὃ ἑχάστου ἡμῶν βίος χέχτηται, ἐάνπερ 
᾿ 

ἄρα χαταδεξώμεθα πρὸς τὸ ὑπούδεδηχὸς ἀποδλέπειν, 
λ [2 -- - 

χαὶ οὕτως ἐχ τῆς πρὸς τὸ χεῖρον συγχρίσεως τὸ 

ὑπάρχον ἥμῖν ἀγαθὸν, πόσου τινὸς ἄξιόν ἐστιν, 
- - ᾿, - ν Ὁ 

ἐχμετρεῖν. Οἰχέτης εἰ; "ἔχεις τὸν σεαυτοῦ ταπεινό- 

τερον εὐχαρίστει ὅτι ἑνὸς ὑπερέχεις, ὅτι μὴ ἐν τῷ 
-“ Ν᾽ ἈΠ [ Χ δ ΄ 

υυλῶνι χαταδεδίχασαι, ὅτι μὴ πληγὰς λαμθανεις. 

Οὐχ ἐπιλείψουσιν οὐδὲ τοῦτον αἵ τοῦ εὐχαριστεῖν 
ΕῚ 7, Ε Ὁ ν᾽ ΄ Ψ ΤΩ ΕΣ ἩΡ' 

ἀφορμαί. Οὐ γὰρ ἔχει πέδας, οὐ δέδεται ἐν ξύλῳ. 

Ὃ δεσμώτης ἔχει τὸ ζὴν ἀρχοῦσαν ἀφορμὴν εἷς εὖ ἑσμώτης ἔχε: τὸ ζὴν ἀρχοῦσαν ἀφορμὴν εἰς εὐ- 
ΡΩΝ ἀρε νος Ν 

χαριστίαν' ἥλιον δρᾷ, ἀναπνεῖ τὸν ἀέρα, ἐπὶ τούτοις 
: ἘΡΕ Σ : παΝ 

εὐχαριστεῖ. ᾿Αδίχως χολάζη ; Τῇ τῶν μελλόντων ἐλ- 
ΣΕΥΡΕ ᾿ ὲ 

πιίδι χαῖρε. Διχαίως κατεδιχάσθης ; Καὶ οὕτως εὐχα- 

ΤᾺ}, 

Ρ ΆΘρβ. Ρυϊπλις δὲ ἰογίϊιβ ἐν τῇ ἀπαλλοτριώσει,, δα- 
«οὶ ΡΪάπο βθη!οη τα. 

ς ἙπΠο Ῥανὶ5. οἵ ἅπτις Νίς, ἐάν τις εὐγνωμόνως. 

Ἐπ ηο Βα5}}. εἰ ξορίοπι Ν55. ἐὰν εὐγνωμόνως. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΜΑΆΤΥΒΕΜ ΠΠ͵ΤΑΝ. ΠΗ 

ρίστει, ἐνταῦθα τὴν δίκην τῶν τετολμημένων ἀπο- σοπιροαίριιβ, πϑῆιιθ Ἰσᾶξιις ἴῃ Ἰίσπο εϑε. ϑαιἰ5 θϑὶ 
τιννὺς, ἀλλὰ μὴ ἐπ᾽ ἀχεραίοις τοῖς ἁμαρτήμασι τῇὟἠ Ὄοδιι586 νἱποῖο δὰ σγατ᾽α5 ΘΧΒΟΙ 6 Π ἃς ἴρβὰ υἱία. Ὑ]- 
αἰωνία χολάσει ταμιευθείς. Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λό- ἀδὲ 50]61η, 5ρ᾽ ἱτιι ΔΘ ΡῈ πὶ ἀπιοῖτ, ΠΟΙ ΠῚ σγαῖία γὸ- 

γον ἐπὶ παντὸς βίου καὶ πάντων ἐπιτηδευμάτων ρΘπαϊι ργαῖῖαβ. Ρ]Θοιθυῖβ ἱπηπιθυῖιο ἢ απ 6 5ρ6 ἔιι- 
ἔξεστι τῷ εὐγνώμον: μεγάλας τῶν παρόντων ἀπο- τὨγοτγιιπι, {π|Γ6 ΘΟ δ πηΠαίτιβ 657 516 δια πὶ σγαῖθϑ 

διδόναι τῷ εὐεργέτη τὰς ὅ χάριτας. Νῦν δὲ τὸ τῶν 886, 4ιιοά Πἴς ἀΘ6Γ15 56 θυ π ΡΟ πὰ5., ποπ δῖι- 
δυσαρεστουμένων πεπόνθασιν οἵ πολλοί " τὸ μὲν πα-. ἴδηι 515 ΟὉ ἱπηριιπιΐα ρεδοοαΐα 5 ρρ] οῖο φοίθγπο 
ρὸν ἀτιμάζοντες, τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιθυμοῦντες Οὐ δεγναίιι5. Ητιπο ἃ πιοήμιηι ρμοΐοϑὲ 41 σρδίτιβ δϑί, 

ἴπ ΟΠΊὶ νἹΐα δὲ πὶ Ομ πὶ ̓Π5Ε 0 ΡΥῸ ΡΡΦΘΘΘ ΠΕΡ ιι5 
τὴν ὑπὲρ ὧν ἔχουσι χάριν ἀποπληροῦσι τῷ εὐεργέ- Ε ΒοΠΪ5 ΔΠΙρΡ]45 ΒΡῈ ποίδοϊ πεῖ σγαῖϊαθ ρΘΡΆσοΓο. Ντιπο 
τη" ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ ὑπερέχον συγχρίσει, ὅσον ἀπο. διιΐθῃη, (πα πηογοϑ]5 ΒΟΠΊΙ ΠΙΠι15 δοοῖαϊξ, 14 οοη- 
λείπονται λογιζόμενοι, ὡς οἰχείων στερούμενοι τῶν ΠΠΡῚΕ Ρ] γίβααα ; ν᾽ 46] Ἰοθὲ πὲ ργαοβθηεῖα [αϑε ἀϊπιπε, 

γὰρ τοὺς ὑποδεεστέρους αὐτῶν ἀπαριθμούμενοι, 

ἑτέροις προσόντων, οὕτως ἀνιῶνται χαὶ χαταμέμ-ὀ τὰ ΔΡ5Θητα σοποιρίδοιπε. ΝΕ ΖΘ. ΘΗΪΠῚ ε05 4 
φονται. Ὃ δοῦλος, ὅτι μὴ ἐλεύθερός ἐστι, δυσγχε- 56 ᾽Ρ515 ᾿ΠίΘΟΥΙΟΓΕΘ 5ι1πῈ ΘΠτι ΠΠ ΘΡΔΠ 65.) Ἰἀγσ ΤΟΥ] Ρ6- 
ραίνει" ὃ ἐν ἐλευθερίᾳ τραφεὶς, ὅτι μὴ εὐπατρίδης, ὨΘῆοΟ ΡΓῸ 115 415 Βδθδπὲ, σγατίαϑ ρϑυβοϊ νηΐ : 

0. 6715 4101 μργδθϑίδεπι5. δϑὲ σΟΠρΑΓΑ ΟΠ 6, 
(πδΠἴ ΠῚ 511 ΡΘΓΕΠίτ ΓΘΡαϊαπίθ5., ἰἴὰ ΤΡ ΠῚ οἵ 

ΘΟΠΩΖδγ παν ΒΟΠΙ5. ΔἸ 16 5 ᾿υϊναῖ, ἃ δὶ 5115 

ΒΡΟΠ ΔΓ ΘΠ}. ὅθ γντι5 41] δϑὲ, ρουπηοϊθϑέθ [ογε 11- 

ΒΘΓτιη 56. ΠΟΙ 6556 : ξϑ51Ὲ δϑὶ εἱ αυἱ ἴπ Πθουταῖθ 
40 Θεπισλίιι5 [αϊ, φυοά σοπουῖβ ΠΟ Πα πῸπ ᾿π51-- 

ΑΙ σαΐϊαῖαν, απο ποῖ γΓθοθπβθαῖιν ἱΠΙΘΙ 605 41] πᾶ- 
ΤΆΪ πὶ 5ρΡΙΘπάογα σοπβρίου βιιηΐ., ΠΘῸ. ΠΙΙΠΊΘΓΆΓΘ 

ΡῬΟϑ51} ΓΘΕΓῸ ἅν 5 5θρίδθῃι, {1 δαί μ}} [πη Θαπο- 

ΡᾺΠῚ Π1 ΓΙΓΟΓΕΒ 5 ἅτ ΟΡ65 5115 1π σ᾽ δ Ἰαίογοϑ 1Π-- 

5ΕΠΊΒΘΥΠΕ. ΟἸΘΥ ΓΑ τπν 41} ΘῈ ΠΟΙ ΟἸΔΓῚΙ5 δϑὶ, φιοὰ 
ΠΟΙ ἀριπάθε αν} 15 : αἶνο5 αἰ ϊοΐδειν ἂς ἄο]θξ, 

Ζαρα ἀοιηϊπαίιηι πη ορρίάα δὲ 'π σθηΐθβ ΠΟ Πὰ- 
θεῖ : δχθιοίξιιβ ἀτιχ, {ιιοα γεβητπ πὸ Οσοιραῖ: 
ΓῸΧ διι6Π}., “πιο 51 π|}}} ἰΟἴΠΠ15. 411 58} 5016 εϑὶ 
ΟΥ̓ΡῚ5 ποπ Ροείδίτιν, 564 511ρ 51 ΠῈ ΘΟ ἢ 65 {{|88 5115 
5ΟΘΡ 5. ΠΟῸῚ 5ἰηΐ 51] εἴς. Ἐκ 4αΙθι5 ομηπῖθι5 

Β ΤΟΙ σηταν σνδιϊαθ ΡγῸ ΠΌΠ]ἃ τὸ θα ποἢοϊογιπη διι- 

ΟἸΟΥῚ γϑρεπάϊ. ΝῸ5. δι 6 ΠῚ ΤΠΟΡΓΟΓ ΘΙ ΘΧ 115 {1|85 

ἀεβαπε ΘΠ σ ΠῚ ἀπ πήδηίεβ,, ἰβοαπηια. ΟΡ 

ΡΓβθηϊα συ α5. Θχβϑοίνουθ. ΠΙΘΆΠΊῈ5. 5 ρΡΙΘ ΠΕ 
πΙΘάἴςο ἴῃ ἐν ϑιτου  τι5 σϑυτι τ 1Π ΓΕ Π 5 : 7π ἐσί- ἀπ διξι 

ῥιϊαιίοπε ρατνα εἰϊδοίριίσια ἔα πος. ΤῊ σα τητιβ : τ6. 

Βοπιεπι πιῖλιῖ., φιία μιπεαϑιὶ πιὸ. Ῥίολτηιιϑ - ται πος 

οπι κιισυὲ σοπαϊαη ρμαδίοτιθς ἤι}ει5 ἐοπιροτὶς απ ἢ πὶ. 8.18. 
μίιγαπι σἰογίαπι 6 γον αὐτί τὶ τιοϑῖς. Ὁϊοα- 

Πημ5 : Ῥαποα ΡΤ τἰ5 ψπ μεσεανίπιις ἀσοορίπητες 
φνέγϑόγα. ΟΡβθογθιητι5 ΠΟΠΜΪΠτιη] : (ἀϑίϊσα πο, 7εγοπι. το. 

Τοπιῖπθ., ογπιξαπηθτι ἐπι ᾿ιάίοῖο,, δὲ ποτὲ ἴτε {ι- "8 

μηδὲ τῶν περιδλέπτων ἐπ᾽ εὐγενείᾳ, μηδ᾽ ὅτι ἑπτὰ 

πάππους ἔχει ἀριθμεῖν εἰς τὸ ἄνω, “ ἱπποτρόφους 

λαμπροὺς, ἢ μονομάχοις τὸν πλοῦτον ἐξαναλώσαν- 

τας. Ὃ χατὰ γένος περιφανὴς σχετλιάζει, ὅτι μὴ 

ἐπὶ πλούτῳ χομᾷ" ὃ πλούσιος λυπεῖται χαὶ ὀδύρε- 
ται, ὅτι μὴ πόλεων καὶ ἐθνῶν ἶ ἐστιν ἄρχων " ὃ 

στρατηγὸς, ὅτι μὴ βασιλεύει ὁ βασιλεὺς, ὅτι μὴ 

πάσης ὁμοῦ τῆς ὅφ᾽ ἡλίῳ χρατεῖ, ἀλλ᾽ ἔστιν ἔθνη 

τοῖς αὐτοῦ σχήπτροις «ἡ ὑποχύπτοντα. Ἔχ πάντων 

δὲ τούτων συνάγεται τὸ ἐπὶ μηδενὶ τὸν εὐεργέτην 

εὐχαριστεῖσθαι. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἀφέντες τὰς ἐπὶ τοῖς 
ἀποῦσι λύπας, διδαχθῶμεν τὴν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν 

εὐχαριστίαν ἀποδιδόναι. Εἴπωμεν ἐν μὲν ταῖς σχυ- 
θρωποτέραις περιστάσεσι τῶν πραγμάτων τῷ σοφῷ 
ἰατρῷ, Ἔν θλίψει μιχρᾷ ἣ παιδεία σου ἡμῖν. Εἴπω- 

μεν, Ἀγαθόν μοι, ὅτι ἐταπείνωσάς με. Εἴπωμεν, 
ὅτι Οὐχ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν χαιροῦ, πρὸς τὴν 

μέλλουσαν δόξαν ἀποχαλυφθῆνα: εἰς ἡμᾶς. Εἴπω- 

μεν, ὅτι Ὀλίγα ὧν ἡμάρτομεν μεμαστιγώμεθα. 

Παραχαλέσωμεν τὸν Κύριον, ὅτι Παίδευσον ἡμᾷς, 
Κύριε, πλὴν ἐν χρίσει, χαὶ μὴ ἐν θυμῷ. ᾿Ελεγχό- 

τ γὰρ, ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ 
χόσμῳ χαταχριθῶμεν. Ἔν δὲ τῇ φαιδροτέρα τοῦ 
βίου διαγωγῇ ἐχείνην λέγωμεν τοῦ Δαδὶδ τὴν φω- 
νήν" Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν 

ἀνταπέδωχέ μοι; Ἔχ τοῦ μὴ ὄντος, εἰς τὸ εἶναι 
παρήγαγε" λόγῳ ἐτίμησε" τέχνας ἡμῖν συνεργοὺς 
τῆς ζωῆς ἐχαρίσατο" τροφὰς ἐχ τῆς γῆς ἀνίησι" 

βοσχημάτων ἡμῖν “ ὑπηρεσίαν δέδωχε. Δι᾿ ἡμᾶς ; 
ὄμδροι" δ ἥμᾶς ἥλιος" ἢ ὀρεινὴ, ἢ πεδιάσιμος ΤΌΓΘ. (ἰιπι ἐπίπη τϑαγσιιίππιιτ, ὦ ]λοπεῖπιο Θοττί- τ. ον. αι. 

ἡμῶν ἕνεχεν διαχεχύσμηται, ἀποφυγὰς ὅυῖν πρὸς Ὁ ρίππτιτ', τὶ τιοπὶ οππὶ ἤθο ἡπιιπεῖο εἰ αι τι ΘΊΠ 7. Αι: 

ὥον.νὅ.κτ 

ἃ Απεζαὶ ἄπο ΠΡτὶ τῷ εὐεργέτῃ τὰς εὐχαριστίας. ἐπι Μί5. εἴ δάϊ ἐθνῶν ἄρχει. ΑΗ 5ὲχ ἐθνῶν 

ε σΣίτγασαε βἀϊξο εἴ πὶ οάοχ (0]Ρ, ἱπποτρόφοις ἐστιν ἄρχων. 

λαμπροῖς ἢ μονομάχοις τὸν βίον ἐξαναλώσαντας. ΑἸΠ οοἴο 4 ψείεγες {αδίιον Πἰργὶ ὑπηρεσίαν ἔδωχε. 

55. τὰὐ πὶ σοπίοχτιι. 



Ῥξαὶ. τιδ. 
12. 

οαπ..τῆ. 

Ῥεαὶ 

12. 

ιτ5. 

δῦ 5. 

νον ἴῃ ἰτϊονὸ νἱτα δίατα. δι ἀπη115 ΠΠ]ὰπὰ Πᾶν 1- 

415 νοζϑηὶ : Οεΐά κοιρίϑιίαπι Τ)λομηιῖπο ῥΓῸ οπιπῖς- 

ὑιι5. ιια τοιγι νεῖ! παι Ἐς ποῖον οΧ μ1 1} }Ὸ 

ΟΥΤῚ σααπηιϑ ΟΥ̓ Πᾶν ᾿ξ ΠῸ5 ΓΆΠΟΠΘ : [ σ᾽ 5. ΠΟΡΪ5 

δϑι αὐίοϑ ν᾽ {πϑη 5 ̓ΠΒΟυν ἸΘη[65 : ΑΙ ΠΠΘη ἴα 6 

τουγὰ οὐπιοῖε : βου 0 ποδίῸ {πππθητα Δ αἸΧῚ: οἱ 

Ῥδοονα. ΡΥΟρίου ΠῸ5. ἱΠ}ὈῸ5.. ΡΙΌΡΓΟΙ ΠῸ5 50]: 

Δἀονπαία δϑὲ ποϑινὶ οατιδὰ ΡΟΡΊΟ ΠΟ ἴΟ88 ἐθ δ [ἃ- 

{π|6, οἴ ξιιστα αἴάιιθ γθοθϑδι15 μα ᾺΠ5. ΠΟΙΪ5 ἃ(} 511Π|- 

ταϊίαϊο5. πιοητίπιη νἱτα πη 85. ΡΙΌΡΙΟΥ πὸ5. Ππῖηὶ 

Πιυιπιΐπα : ῬΡΌΡΙΘΙ ΠῸ5. [ὉΠΓ65. ΒΟΔΓΙΡ ΠΕ : ΠΠΔ’Ὸ 

Ραΐοι ποθ δὰ τηθυοαια απ) Θχοροθπδηι : ο[ἴο- 

ἀϊαπίαν οχ τπθια ]ΠἸοἷβ. ΓΟ 5. ΟΡῸ5. : ππά6 06 ὲ 

οοιηπιοάα αἰἤαιιηΐ οὐ. ἀο]ϊοῖα ; Θοπ ουθπτο ΠΟ ]5 

τη ποιὰ οὐ δαί ἃ ΟΠΙΠΐ ΟἿ» ἸΟοΙ Ρ] ΓΘ τ] ΘΙ 110 

᾿δποίϊοὶ Τ)6ὶ ἴῃ ΠῸ5 ρα ΙΔ}. 

ΒΆΒΙΠΗΙ 

τ. 586 «14 ορὶ5 δδὲ ρᾶγνὰ γθοθη56) ὃ ΡΙΌΡ[οΙ 
ΠῸ5 νογϑατι5. Πη6115 δϑὲ πίον ΠΟΠΊΪΠ65 : ὈΓΟΡίοι 
ΘΛ ΠΟπῚ ΘΟΥΓΙρΡίαπι ἢ ἐγϑιίτη οα7Ὸ ἐαοίιηι ὁ51, οἱ 

παϑιίίανὶε ἐπ πιονὶς. ΟΟνηπιονγαῖαν Ομ ἱποΡα 5 
βοποῆσιβ : νϑηϊὲ ΠΠΡοναΐου αἱ σαρίϊνοβ : ΠΠΧῚῸ 
501 {π|5{Ππ|20 δο θη! θτι5. π΄ ΤΟ ΠΘΌΡΙ5.,. ᾿Πς ΟΥΙΟΘΠῚ 

τ ΟΠ] Π τυ. ἐπι ΟΠ ΠἾ5. ΡΙΡΌΥΒ115. ἀ]ΟΥ]5. ΘΧΡΘΙ5 ὁδί, 
νἰτα το αἰ ἀἸοίτιιν. Τὰῖχ ἀοβϑοθηή! δα ᾿Π [6 ΡῸ5 τ 

ῬΓΟΡΊΘΥ 605 «ιὶ ΒΊΟΥ οὐδ ῃΐ, γΘΘΠ ΘΟΙΟ., αὐο- 

ῬιΪΟΙΪ5 5ρ᾽υῚτπ|5., ἀΟπουιιηὴ εἰν 50 Π65., ΓΘΡΓΟ 5526 

ΘΟΙΌΠΡ : ἃ]1ὰ ἰΠΘΈΡΟ 40 ΠΘ ΠιΠΠΘΡᾺ 6 Πα] 461] 

ἴδοι !6. Γιουῖτ.. ααυ ] 15. ΟΠ Π ] 115. σΟΠσ α 11ὰ νὸχ 
ΡΙορ οι, μα τϑιτνειθιντι5 1) ογεῖτιο ρΓῸ οηιπὶ- 

θιι5 χιία τοιτίντιῖε τιον ὶς ὃ ΑἸ άτι6 θεϊδη πη ΉΪ Ποτιβ 
116 ποὰ ἀϊοῖταν ἐσ δεῖς 6, 564 τοίγι  ιιῖσδο,, ἴὰπι-- 

«πὰ δὶ ῬυΪον ΠΟῊ. ΘΟΠ ὌΡΟΣ σα Δ ΠῚ, 566] 115 {|| 

ῬΥΪτ5 ΟΠ α]Ἰ55θηῖ, γθ ἄθυθι : πἰπαΐ σαι ΘΎΕΙ Γ μὴ 
ΔΟΙΠΟΉΘΩΙ, 4185 410 ἀΟΟΙ ρΊΘ ΠΤ 115 ΓΘ ρΡ ΘΠ Π{ππ|ν, ’Ιθ6Ὸ 

Παϊνοῖ ποιοῖ. Οὐ οἵην ἀθάθυ! ΟΡ68., [Δ ΠΊΘη 

ΘΙ δ ΟϑΥ ΠΔ ΠῚ ἃ [6 θ 61 ΡΠ ΡΘΥΠῚ Π Δ Π115 ΓΘΡΟΒΟΙΓ : 
4{ὶ τἀ πθ βὶ ϑαιπι ἀΠΟΙ ΙΓ. ΠῚ τἀυθη. γ 6] 11} (τὰ 

ἄαπεὶ σνατίατη ἰπτθσναηι γον. Ομ Ἰσῖταν τείσὶ- 
ὑπιδηλῖις ΤΠ) οηλῖτιο ρΓῸ οπιτιῖ νι “τε τοἰτ διε πιο- 
μὲς Νοῖ Θηΐπὶ (ἰο5θ᾽Ὸ νοοθ ΠῚ] ΡΙῸΡΠ ἴδ, ΡΙῸ 6 

ἀἀἀα] 1 Π115., 6 ἸΠΟΡ Δ} 5018 1} ΟἿ ΤΟΙ] ἸΟΙ ΘΠ ΕἾ5, 

τα ]Θὰ ν᾽ ἀθ]οθι., οἱ αὶ ΠῚ Π}} διρροίθνοι. ἀπ τΠη 

»]ιὰ Ν85. βεχ. Εδϊτο Ῥαυὶβ, ἀνεῖται τὰ τρῦς. 

ὁ ἘΔ οἵ ἴτοβ. Μίος, χτίσεως δορυφορούσης, οπιπὶ 

οὐδαϊιρα πος δἰϊραπίο, νια]6. ΠΘΡῚϊ ρυΐαχιβ οἱ Του τὰς 

οὐ ἀπο] ιι5. (ΟἸ Βον τ η5. χτίσεως δωροφορούσιις, ογιγιὶ 

οὐ δαί α εἰοηῖς τ παιιδγδτις πο οἰπιιϊαπίο, προῖος 

4 Αμεᾷαὶ ἄπο ΠΠρεὶ οἱ οἀ1ι διανομαί. ΑἸ «{|π- 

41 Μ85. διανομνή. 
ὁ ΤΠΡΙ οἵ ἴπ δ 5 οὐ ἴθ Δῖος, οομῃβίδηίον Πορίται 

ὑπάρξαντας, 101] Ἰοροπάιιπι οδος ἀπάρξαντας Ῥατζαι 

ΟΕ ΒΑΒΕ ΚΑ ΘΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΠΙΕΡ. 

πα ὐὐ πε ΣᾺ ΔΥΣΣΟΝΣ 
τὰς ἐχ τῶν ὀρῶν ἀκρότητας εὐτρεπίζουσα. Δι᾿ ἡμᾶς 

ὙΦ 7) Ὁ ΥΞΟῖς εὐ κῶς, Δ ρου ον ϑδες τς ΤΟΥΘ 
ποταμοὶ ῥέουσι᾽ δι᾽ ἡμᾶς βρύουσιν αἱ πηγαί" ἢ θά- 

ΤΥ  ὙΓΕΤῚ 5» , ς "" 
λασσὰ ἡμῖν ἀνεῖται "ἢ πρὸς ἐμπορίαν" οἱ ἐχ μεταλ- ἱ μπορ ; ἐ ἢ ᾿ τς 
λων πλοῦτοι, αἵ πανταχόθεν ἀπολαύσεις, πάσης τῆς 

, σοὉ , Ἷ - ΓΑ " λ , Ἂ ᾿ 

χτίσεως “ δωροφορούσης ἡμῖν, διὰ τὴν πλουσίαν χαὶ 
ἀλστοοΣ ἀπ ὙΚΝΓΝ 

ἄφθονον εἰς ἡμᾶς χάριν τοῦ εὐεργέτου. 

Καὶ τί δεῖ τὰ μικρὰ λέγειν; Δι’ ἡμᾶς Θεὸς ἐν 
ἢ - » φ 

ἀνθρώποις" διὰ τὴν χαταφθαρεῖσαν σάρχα Ὃ Δό- 
Ν Ῥ»Ἥ:,. 5 ’, Ν 2 ᾿ - ς - δὴ 

γος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν. Μετὰ 
τς ἢ ᾿ 

τῶν ἀχαρίστων ὁ εὐεργέτης " πρὸς τοὺς καθημένους 

ν ἐν σχότει, ὃ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης" ἐπὶ τὸν σταυρὸν 
9 , ΠΗ κ , ς ΩΝ ΕΔ ᾿ “ν 

ὃ ἀπαθής" ἐπὶ τὸν θάνατον ἣ ζωή" ἐπὶ τὸν ἅδην 
“- δ , - 

τὸ φῶς" ἢ ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας" πνεῦμα 
᾿ 

υἱοθεσίας, χαρισμάτων 4 διανομαὶ, στεφάνων ἐπαγ- 
τ : ἸΡΕτΣ 

γελίαι" τὰ ἄλλα, ὅσα οὐδὲ ἐξαριθμήσασθαι ῥάδιον, 
πρν ἐπι αν Ξ δε , 

ἐφ᾽ οἷς πᾶσι πρέπουσά ἐστιν ἣ φωνὴ τοῦ προφήτου" 

Τί ἀνταποδῶμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀντα- 
- σ Μ Ὁ “ 

πέδωχεν ἡμῖν; Καὶ γὰρ αὖ χαὶ τοῦτο οὐχ εἴρητα! 
ΠΕΝΕῊΣ ΚΟ ΚΕ τὸ ὑπ ΠΛ. Ὡς ὌΝ 
δεδωχέναι, ἀλλ᾽ ἀντιδεδωχέναι ὃ μεγαλόδωρος, ὡς 

ϑ ΓᾺ ν 
αμειοομενος τοὺς 

5.1λι ᾿ ΣΡ, 5} 
οὐχὶ κατάρχων χάριτος, ἀλλ 
δ ἘῊΝ 3 Έ. ΩΝ Χ -»Ἢ . 6 , ἰ γνὲ ὙᾺ 
ὑπάρξαντας. τὸ γὰρ τῶν λαμδανόντων εὐχάριστον 

» , ᾿Υ, . " 7 ᾿ 
εὐεργεσίαν χαταλογίζεται. Ὃς χαὶ χρήματα δι- 

Ε δοὺς, αἰτεῖ παρὰ σοῦ τὴν ἐλεημοσύνην διὰ τῆς χει- ᾽ ῃ ἐν ὶ ϑ 
7. (Ὁ 

-υ 

. ν 

ρὸς τῶν πενήτων κἂν λάῤδη τὰ ἑαυτοῦ, ᾿ ἀκεραίαν 
φτ εν, » - νγπ ΝΥ 

σοι τὴν χάριν, ὡς ὑπὲρ οἰχείων, ἀποπληροῖ. ᾿Γί οὖν 

ἀνταποδῶμεν τῷ Κυρίῳ, περὶ πάντων ὧν ἀνταπέ- 
3 ΕΣ τὰ ΚΑ͂Ν ἀρρῷ 

δωχεν ἥμεῖν; Οὐ γὰρ ἀφίεμαι τῆς φωνῆς τοῦ προφί- 

του, καλῶς ἀποροῦντος, καὶ περισχοποῦντος ἑαυτοῦ 
᾿ , . ΝΑΌΝ, ΝΣ ΟΝ τ σῷ, » Ὁ 

τὴν πενίαν, ὅτι οὐδὲν ἔχει πρὸς ἀντίδοσιν ἄξιον. Ὃς 
ἀπ "ἐν , ν χβεύξις, ἐν ἐαΣ 
ἐφ᾽ οὕτω μεγάλαις χαὶ λαυπραῖς εὐεργεσίαις, οὐμεν- 
ἐᾷ ; Ὰ , Ν 
οὖν ἐχούσαις ὑπερόολὴν, ᾿ πολλαπλασίονα ἥμῖν τὰ 

9: {πγ 3:3 Ὁ 3 , 2 ΓΙ " 
εἰς ὕστερον ἐπαγγέλλεται" παραδείσου τρυφὴν, χαὶ 

4 

ΑΛ 

Ομ ἤβιιβ : 48] 51 βεια πη. ΘΟΠ] ΘΟ ἀγα πὶ Ὑοίου 5 8]1-- 

οὐ) 5 ΠΡΥῚ τοβεπηομῖο 58 1} υ]δδοῖ., πὸ5. π11}}0 πορο- 

τἰο «(ἀἰἀιιχῖσϑοι πὶ βοηο ΠΕ1ὰ ΠΔ 58 ΠΊ. 

ΓΟ οαϊοε5 αἰϊχιοί ἀκέραιόν σοι. 

ἃ Ἐπ το Ῥαγὶβ. πολλαπλασίονα σε. {{πιι5 ΝΞ. πολλα- 

πλασίονα. δέ. ΑἸτις πολλαπλασίονά, τε. ΑἸῈ 4ααίαοτν 

ἨΜ]}1ὰ στὸ ἰητου]εοία πολλαπλασίονα, ἡμῖν. Ηαπα Ἰοπρς 

γ5 Μ55. τρυφάς. 



ΠΟΜΠ ΙΑ 

δόξαν ἐν βασιλείᾳ, καὶ ἰσαγγέλους τιμὰς, χαὶ Θεοῦ 

χατανόησιν" ὅπερ τοῖς ἀξιωθεῖσι, τῶν ἀγαθῶν ἐστι 

τὸ ἀκρότατον" οὗ πᾶσα ἐφίεται λογικὴ φύσις" οὗ 

καὶ ἡμεῖς ἐπιτύχοιμεν, ἐκ τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς 
ἑαυτοὺς ἐκκαθάραντες. Πῶς οὖν, φησὶ, τὸ χοινωνι- 

χὸν χαὶ φιλόστοργον ( ὃ πρῶτόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν 

χαὶ τελειότατον, διότι πλήρωμα νόμου ἣ ἀγάπη) 

πρὸς τοὺς πλησίον ἐπιδειξόμεθα: ᾿Εἰππειδὰν πρός τι- 

νας ὑπὸ μεγάλων συμφορῶν χατεχομένους εἰσελθόν-- 
τες, μὴ συγχλαίωμεν αὐτοῖς, μηδὲ συνδαχρύωμεν,, 

ἀλλ᾽ εὐχαριστῶμεν ἐπὶ τοῖς γενομένοις. Οἰχεῖον 
μὲν γὰρ πάθος μετ᾽ εὐχαριστίας ὑπενεγχεῖν, ὕπο- 

μονῆς ἔχει καὶ "ἢ καρτερίας ἀπόδειξιν " ἐπ᾽ ἀλλο- 

τρίαις δὲ συμφοραῖς εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ, ἐπιχαί- 

ροντός ἐστι τοῖς χαχοῖς καὶ παροξύνοντος τοὺς λυ- 

πουμένους" χαὶ ταῦτα τοῦ ἀποστόλου ἐπιτρέποντος 

ἡμῖν χλαίειν μετὰ χλαιόντων. ᾿Γί οὖν ἐροῦμεν πρὸς 
ταῦτα; Ἢ πάλιν ἀναγχαίως τῶν τοῦ Κυρίου λόγων 
ὁ ὑπομνήσομεν ὑμᾶς, ἐπὶ τίσι χαίρειν προσετάχθη - 
μεν, καὶ ἐπὶ τίσι πενθεῖν; Χαίρετε, φησὶ, καὶ ἀγαλ- 

λιᾶσθε, ὅτι ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Καὶ πάλιν - Θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ 

ἐμὲ, ἀλλὰ χλαύσατε ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. Οὐχοῦν 
δικαίοις μὲν συσχιρτᾶν καὶ συναγάλλεσθαι ὃ ἀ θεῖος 

λόγος ἡμῖν ἐπιτρέπει, τοῖς δὲ ἐχ μετανοίας ἀφιεῖσι 

δάκρυον συμπενθεῖν χαὶ συνοδύρεσθαι, ἢ τοὺς ἀναλ- 

ΙΝ ΜΑΕΤΎΚΕΝ ὙΠ] ͵ ΤᾺΜ. ε 4 

404 γον θγθίιι". Ομ ητι5. ΘΠ] μοι Ρεποίι- 

οἷα αἄθο πιασπὰ 5016 π 1] ἀδάτι6., ΠπθΘο ἴἀΠη6Π ΟΠΙΠὶ 

θΘ ΠΟ Ργϑϑία πα, ΠΟΪ5 πὶ ΡΟΒΓΘΥΕΠῚ τη] πηὰ- 

ἤονα φρο!!! οθῖιν, ραν 15] ἀ6]1οἷα5., ἀὰπάδη ἴηι γὸ- 

800 5] ον απ, ΠΟ ΠΟΡΘ5 ΔΠΘΘΙΟΥΊΙΠῚ Πποπουῖθι5 παπὰ 

᾿πηράγθ5., ἀθηΐαιιθ Τ)6ὶ σοϑη!οποπι : 14 αιιοά 115, 
«πὶ ἀἴσηι Βα ΕἸ ϑιιπξ, Βα πη πλῖιπὶ θΟΠιι ΠῚ θϑι : ἰά 

«ποιὰ ομιμΐδ πᾶτανὰ ΛΑ ΟΠ 6. ΡΡδ 1 ΘΧΡΟΙΙ : 14 

44 τιῖπαπι δὲ ΠΟ57 10] ἃ ΟΡ ΠΪ5. ΔΙ ΓΘο 115. Π05-- 

ΠΊΘΕΡ505 ΘΧρ ραν θυ  ΠΉτ15..,. Δα ρΙδοδηλα. Οτιο- 

ποο ἰρίταν, ᾿π4αῖθὲ 4116 115... ΘΟΙἢ ΠῚ} ]ΒΘ. ἈΠ ΟΠΘῊῚ 
50 οἴα!ο πὶ αἴαιιθ ὁπαγιταΐθηι ( {πο Ροπονῖμι ρν]- 

Πλι1 ΠῚ 68: δὲ Ῥγίθου ἰβϑ᾽ πη ΠῚ. οα ἢ} Ρ] θη τιι40 1615 ἤονι. 19 
.ῶ ἴ0. 
1: ἀπ!θοῖῖο 51} Ῥυοχίπιο. ΠΟΒΙΓΟ ϑιιη}115. ΟΒ ΘΠΒ11Π' 

Οἰιοπίδμ οἱ δὰ δ] 4τι05 πη ΘῈ Ϊ5. ΘΑ] Δ ΤᾺ 115. ἃῸ 
ΦΥΠΙΠΠΠἾ5 ΟΡ ΡΥ Ό5505 ΔΟΟΘ Δ Πη115, ΠΘΕ ΙΔ ΙΙΆΠῚ ΟἸΠΠῚ 
᾿ρ515. Π οἴ πιτιβ., 11} σΟἸΠΔΟΡῪ πη  Πλι15. : ἴπ|0. 46 115, 
418 ἀροϊἀθυῖπε, ἀρ ΠΊι5 σ᾿ ΑΓ 5. Α΄ αι] 10 1} 5118}}} 
Ἰρϑῖτιβ ἃ ΠΙ οὕ οι Θὴ οὐμμη Θ ΔΕ] Υ 1ΠῚ ΔΟΙΟΠΘ ΡΟ ΟΡ", 

Ραιοη ἴδ 6δι ἃΐα 116 ΘΟΠΒΙ ΔῊ 185 ΔΥΒΙΠΊ ΘΠ ΠῚ : 5064 

ΡΥῸ ΘΑ] ΔΙ ΓΔ ΠΠΡτι5. ἈΠ]Θ Π15. Π)60. β Αι1Δ πὶ Πα θονο 

παι ἀπ εῖ5 οϑὲ πη8}15. Δ] 1615 δὲ ᾿ρυ τὰ Εἰ5 Αἰ ΠΊΟΙΟ5 7 

ΡΓΟΒΘΥ πὶ οὐπῖ ἃ] ΑΙ ΡΟΒΓΟΪΟ 70] Θ ἃ πλι11" Ομ {οη- 

Εθιι5. Πορο. Οὐ ἰρίταν δά παρὸ ἀϊοθηι5} Εδιπο 

γα ῦ5115 ΠΟΟθ55. γΟθΪ5 ἴπ ΠΘ Οὐ Ἰᾶπὶ Το ποουθ Πο- 

ταὶ γουθα., 4ἈΠθι15 1551 δυμχιτβ πὶ ἈΠ Π]γ115 σᾶτι- 

ἄογθ, ἴῃ ἀἰ α ] 5. Παρονο ἢ Οαιάοίθ, ἰμ αὶ, Θὲ αι. 5. 

ὀχοιίζαιο,, φιιοιΐαηι πιθτοθς ϑϑδίσα οορίοδα 65ι ἐπὶ 15. 

εἰοἴὶς. ἘΠ᾿ ᾿ζονιιπι, ΕἸ Χογιισαίοπι, τοὶ {1676 1, 53. 

͵ 
γήτως διαχειμένους ἀποχλαίεσθαι, ὅτι οὐδὲ ἴσασι 

πῶς ἀπόλλυνται. 

28. 

Οὐχὶ δὲ ἐπὶ θανάτῳ ἀνθρώπων χαταχλαύσαντα, 
“χαὶ συνεχδοήσαντα τοῖς πενθοῦσι, πληρωτὴν προσ- 

ἤχει νομίζειν εἶναι τῆς ἐντολῆς. Οὔτε γὰρ ἰατρὸν 

ἐπαινῶ, τὸν ἀντὶ τοῦ βοηθεῖν τοῖς κάμνουσιν, αὐτὸν 

τῶν νοσημάτων ἀναπιμπλάμενον " οὔτε χυδερνήτην, ἢ 

ἀντὶ τοῦ χρατεῖν τῶν ἐμπλεόντων, χαὶ τοῖς πνεύ- 

μασι μάχεσθαι, χαὶ διαφεύγειν τὰ κύματα, χαὶ πα- 

ραμυθεῖσθαι τοὺς δειλοτέρους, ναυτιῶντα χαὶ συνα- 

λύοντα τοῖς ἀπειροθαλάττοις. Τοιοῦτος γάρ ἐστιν 

ὃ πρὸς τοὺς πενθοῦντας εἰσιὼν, χαὶ μὴ τῆς ἐχ τοῦ 

οἰκείου λόγου ὠφελείας μεταδιδοὺς, ἀλλὰ τῆς ἐκ τῶν 
ἀλλοτρίων παθῶν ἀσχημοσύνης μεταλαμθάνων. 

»Ἔρςρ, Ξεοιηάιις χαιρτερίας ἀνάδειξιν. 

Ὁ Ν οίογο5. απ αι ΠΡΡῚ οὐ οὶ ὑπομινήσομιεν ἑαυ- 
τούς. ΑἸ ττο5. Μ55, ὑπομνήσομεν ὑμᾶς. Ῥιὸ ὑπομινήσο- 

5ΙΈρ6 1" πιθ., 5θεἶ Π|ε6 διιροτ Αίϊος υδδίτος. Τιλαιιθ 

ΡΡΟΡοΙρὶς ΠΟ 5. ΒΟΥ ΠΊῸ αἰ ν]Πτι5 5 τιῦ Ομ 5115 ας 

ἄδιη χϑυ]θπλι5. ἃ [δ ἔθηλι" : ΠΡ ΘΔ Πλ115. νΘΙῸ οἱ 

ΙΔ ππ ΓΘ Πλ11" ΟἰμΠῚ [15 4αὶ ὁχ ροπιτθητία εἰπέ απὶ 

ἸΔΟΥΎ ΠΙΔ5 : ἅτ [ΙΔ ΠῚ 605 4τιϊ ΠᾺ]10 ἀΟ]οΥ 5 5θηϑιι 

ταπραπειι", ἀρ! ΟΥΘΠλι5., 4104 μΘΥ ΓΘ 56. ΠΘ ἴπ|6]-- 

Ἰίσαπε φαϊ θη}. 
8. Οαίθυιπι ᾿ΠῚ0] 6 ν 1556. τηδπάδίιπι παι ατιὰ-- 

«πᾶμὴ ρα τα Πα τι5 ὁδὲ 481 Πομλ παι την θη ἄθρ]ο- 
γαϊ,. οὐ. οι Πρ Π 115. 61: οἰαιηονθπι. ΝΘάτιΘ 

ΘΙ πὶ απ ἀν θυῖπι π]Θ Ἰοιιη. ,. {τ ΟΠ]. ΟΡΘΠῚ 

ΦρΥΟ Δ ΠΕΠτι5 ἴον ἀθθ ΡΟ , ΠΊΟΥ]}15. ἴρ568. ΓΘΡ]6- 

για - ΠΘΖπ6. ΠΑΙΟΙΘΡτ ΠῚ 7 4] οἴη δ θονθὲ Πὰ - 

ἱρὰ ΠΕ 115. ΡΡΈΘ6556., δάνθιϑιιδ γΘηΪΟ5. Ῥ ΙΒ ΠαΡΟ., 

Πιιοίιι5. νἱϊαυθ ἂο ἘΠ ἸΟΡ65. 5010], ΠΔΙΒΘΑΡΘΙ 

ἰρ56., δὲ ὑπᾶ οἵϊπὶ 115 4αἱ τὶ παι οδθ 1π] ΡΟ Υἰ 

διιπι, απίπιο οοποίάογθι. Ἐ]ιβπιΟ] 65. {5615 

ΔΕ Ππισοπίο5., ΠΘῸ [Δ Π6Π ΓΆΓΙΟΠΘ Βι18 5115.» «υ|4- 

4π|ᾶπι οἷ5. ἱπηρϑυτῖς ΘΠ] πη Θ ΗΠ : 564. ΡΟΙτ5. 6Χ 

νιν πὶ Πυθα. Μ55. Ἰοσῖίιν ὑπομνήσωμιεν. 

4 Απεααὶ {γ65 ΠΡΥῚ θεῖος 

ὁ ΜΝ οοι]απι χαὶ ὁχ ἀπιϊ 5 {ὙἰΡι15. ΠΡῚΝ ἁἀάτάτηνιι5 
νόμος, δα αἰϊνίπα. 



τ ὃ 

ΑἸἸΘ πὶς. αἰδοιιι5. ἀθάθοιβ σοπίγαθϊτ. Ῥὰν ἰσῖταν 
{ἀϑυὶς θ᾽ ἈΠ16 η15. σα] τη" Π 115. ἃ ΘΟ. Π 15. αἷς- 

ΠΙοίανι. Νάπι πο. ᾿δοῖο Αἰ ΠἸοτου απ) ΘΟ ΠΟΙ Πα 11} 115 
ἘΠῚ 65 [ἀμ] Πὰν τα 6} ἃ 4116 θΘ πθν οἰ θη 4 Π|, ΠΟ 116 
ΒΠΠαρθαλ ἴθ οϑίθ πάθης οἷν δοῦιπὶ ἁἀνογϑιίαῖθϑ 9 

ΠΘάιι6. ΑἸ Ἰθηα πη. ΔΙ ΠΟΘ Πα ᾿πῸ ΠΡ θη τον ρου ο-- 
γ6η5. ΜΙΠΠΙΠ16 ἴα Π6η σΟηνΘηΪ “ΟΠ ἰτ1Π1} Π}]56 1115 

ΡΙὰ5. 10 ΘΟΠΙΠΊΟΥ ΘΙ 5. 516. πἰ ἅτιῖ ΘΟΠΟΪΆΠΊ65 ν 

ἀπ Ἰτσθὰϑ οὐ ἃΓΠΙοἴατο,, ἀπ} 4}11}5. 1π γ 5 πο- 

Π}Ϊ ΠΘΠῚ ἃ {Ἰ511{1ὰ ΟἸΟΘΘΟΔ ΤΠ} ἔπ] 6 }}5 85 Π] 1]. 546: 

ΘΧΘΗΙΡΙΙ Οατιϑὰ 5. 51 ΠΠἃ ΟἸΙΠῚ ᾿050. [6 'ρ56 ἱπο] ὰ5, 

δὲ ᾿πά τιν β αἴνα ναϑίθ, δὶ ῬΡ 6} Ἰάσθαβ. Πππηΐ, 
ΘΟΠΠ Δ ΠΉ[116 ΠΟΡΤ α5. ἘΧ 115. ΘΠΪΠῚ Τα 5 ]5 ΟΥΘβοΙΐ 
«πὰτ οἰ αν αἴτια σα] ΠΙΪ 85. ΑΠΠΌῸΠ ν᾽ 65. Δ ΟΥΪ 

ἀΟΙΌΡΘἢΙ,, 51 ἀπ θυ ΟΠ 65 να] θυ] θιι5., ἃα1 5ρ16- 

Π65. (Ὁ 1115. ἀοοράαπι 9 ΠΟΠΠ6. ΡΟΙ 5. πη ἰρὰπὶ 

ΤΏ Δ Πτ15. «Ο]Ο Θηι ἰΘ ΠῚ 8110. οοηίδοιι ὃ ΕῚ τὰ ἰρὶταν 

ΠΘ {πὰ θ᾽ ΘΟ ηΠ ἃ ΘΧΆΒΡΟΙῸ5. ΑΙ ΠΟ ΟΠ ΠῚ, ΠΘη 6 
σαἢὶ ΙΆΡ50. ΘΟ]] θα γ 6. ΝᾺΠῚ [ΔΘ η 6 Π) 4{ὶ θυρίς, 

ἈΠΠΟΙ ΟΠ ΠΪΠῸ [050 6556 ἀδθὲ : {αὶ γ6ΓῸ ρΑΓΙΓΟΥ 
ΘΘοΙάϊε,. ΠΠ6γῸ αι δυϊσαῦ ,, ΘΕ] πὶ ἴρ56. Οριιβ 
πὰ 6 ι. Αἰταπηθη ἃ}}5 6 ΠΟ [ἘΘΥΪ , 115 1186 ἀοοῖ- 

ἄσππι πρὶ, δὲ ἰδοῖῖο 46 δάνθιβὶβ αἰ Πϊοιϊανὶ, ἴτὰ 

αΐ χ ναι, αὶ σοριταοπθ ἀθἤχιιβ οἵ, ὀχ π6 

πιοάθϑιϊα {τι σγανΓαΐθη Δα Ἰποίαιι. Πα θας., 
ΔΠΙΠ}] ἉΓΓδοίτιη} δ᾽ 5 ἢ ἤσθ5 Φο ] ἁτιΐθπ. δα ο]}10- 

«αΐαμη νθητιιη δϑὲ, ΠΟῚ δα τϊπι ἃ ΟΠ ρα τ] ΟΠ65 
ἀονθηΐνο ἀθοθε, νο]ε 15 θη Ε 115 ᾿πϑα τὰ πο μ ἃς 
Πα ἀθη θη. Νὰπι ΟΡ ἈΠΟ Π 65. 115. ΦΙΟΥΊ ΠῚ ΔηΪ - 
115. ΡΥ δ5. Εν 5.11 ΟΥΙΙΟΙα 1... ΠΠΟἸ βίο διιπΐ οἱ 
ΒΡΆν 65 Σ 5] ] 1116. ΒΘ ΠΠΟΠΘ5. ΘΟΥῚ ΠῚ {|| Π1Π|0 
ῬΡΟΡΒι15 ἀΟ] ον 5 βθηβιι ἃ ΠΟ τι ἢ τα], ἐρτ αι Ππππὰν 
ἃ ΠΟΘ ΠΓ 15, δὲ δὰ δὺ5 σοπβοϊ πος. νηὶ ΠΟΠ 
Πα θοπὶ ρογϑιιδάθηήὶ. 56 οἱ δὸ5. δἰνουϊβ νὰποβ 
πο ΠἸσαοοϑα 16 ΟΙαΠΊΟΓ 65. οἱ δ] α]ατιια. θυ, πλιὰ ]ὸ 
7ατυ. ραιυυηῖ βθάαϊο ἀο ΓΘ ΠΉΪἶ550., {πΠΠῚ «6 ΠΠτ1 ΠῚ 
1] ᾿πη ρ θα αιιομΐ Πιι5. 605 ροϑ515 δοῖ το ἂς [δηΐου 
501γὶ. Νὰπι δὲ δαιιόγιιπὶ (ΟΠ Ογ 65. ΠῸΠ δία πὶ 
ΘΟ ρθη 5 Ῥι}}05 ἔρθη 5 ΘΟ 6 πὶ 5. ἃτ ΟΡ ἰ ππιηῖ 
(516 δηΐμπι ΡΟ γοσθθγο., δ δ 165 Θχοιίοσο δάο- 
ΘΘΏΓι1"}., 566 ᾿π|1|0 ἰγ0)515 σθθηΐοβ., ἃς ΘΟΓΙΠῚ 
πη ρθἔιι Π} 5 τι] 9. τ] ΘΟΥ ΔΡΟΡΘΠῚ ϑιιο Ρ50- 
ΤΠ Πρ 6 ῖι αἴθ. νϑΠθιηθη τα [Ραοίιι πὶ οἱ οχ- 
᾿ιατιβίιιη ἃ ΠΙδ ἀν θυ τθυη. ἴὰππὸ σα θαοίος ΔΡΡτε- 

Βιοπθηῖθβ., 1105 7ᾶ πὶ Ρ6Ὶ ἁγίθπι γθάαπιὶ ἐγαοία-. 

5. 

ΓΆΡ. τον τ1π5. δὲ 11 ἄπο Ν55. (ΟΠ εἰπεῖ συμφο- 
ραῖς τῶν πεπονθότων. Μοχ φυδίιον Μ85. οἰκειώσῃ. ΑΠῚ 
{γ65 οἰχειώσει. ἘΜΔ1 οἰχειώσεις. 

ἃ Οὐἤἴοο5 ἔγο5 χείμιενον ἀνιστάς. 

» Απεχαὶ ἄπο ΠΡνΪ οἱ οὶ αἱ 

4ηϊηήιο ἡ ἐπιτίμησις. 
ἐπιτιμήσεις. ΑἸΙ 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. ἈΆΘΗΙΕΡ, 

᾿Επιστυγνάζειν μὲν οὖν ταῖς ἐσυμφορχῖς τῶν πεν- 

θούντων, ἀκόλουθον. Οὕτω γὰρ ἑαυτὸν οἰχειώση τοῖς 

πάσχουσι, μιὴ χαθιλαρευόμενος τῶν συμφορῶν, μηδὲ 
ἐναδιαφορῶν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀλγήμασιν. Οὐ μὴν 

Ε περαιτέρω γε συνεχφέρεσθαι τοῖς λυπουμένοις προσ- 
ἧκεν, ὥστε ἢ συνεχθοᾶν, ἢ συνθρηνεῖν τῷ πεπονθό- 

τι, ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις μιμεῖσθαι χαὶ ζηλοῦν τὸν ἐσχο- 

τωμένον ὑπὸ τοῦ πάθους" οἷον συγχαθειργνῦναι 

ἑαυτὸν, χαὶ συμμελανειμονεῖν, καὶ χαμαὶ συγχαθῇ - 

σθαι, χαὶ χουρᾶς ἀμελεῖν. ᾿Ἔχ τούτων γάρ ἔστι 

μᾶλλον ἐπιτείνειν τὴν συμφορὰν, ἢ χαταπραύνειν. 

Οὐχ δρᾷς ὅτι βουδῶνες μὲν καὶ σπλῆνες, οἱ μὲν 

τραύμασιν, οἱ δὲ πυρετοῖς ἐπιτιθέμενοι, τὰς ὀδύνας 

συνεπιτείνουσι; χεῖρες δὲ τὸ ἀλγοῦν τῇ πραείᾳ ἕαυ- 

43 τῶν ἐπαφῇ χαταστέλλουσι; Καὶ αὐτὸς δὴ οὖν μὴ 

ἐξαγριάνης τὸ πάθος τῇ παρουσίᾳ, μηδὲ συγχατα- 

πέσης τῷ πεπτωχότι. Ὁ γὰρ τὸν ἣ κείμενον ἀνι- 

στῶν, ὑψηλότερος εἶναι τοῦ πεπτωχότος πάντως ὀφεί- 

λει" ὃ δὲ ἐξ ἴσου χαταπεσὼν, ἑτέρου καὶ αὐτὸς τοῦ 

ἀναστήσοντος ἐπιδεῖται. ᾿Αλλὰ δάχνεσθαι μὲν ὑπὸ 
τῶν γινομένων, καὶ ἡσυχῇ τοῖς λυπηροῖς ἐπιστυγνά- 

ζειν προσῆκεν, ἐν συννοίᾳ προσώπου, καὶ σεμνότητι 

βάρος ἐχούσῃ, τὸ τῆς ψυχῆς πάθος διασημαίνοντα " 

φθεγγόμενον δὲ, οὐχ εὐθὺς ἐπιπηδᾶν ταῖς ἐπιτιμή- 

σεσι προσῆχεν, ὥσπερ ἐναλλόμενον χαὶ ἐπεμδαίνον- 

τα τοῖς χειμένοις (φορτιχὸν γὰρ τοῖς ὑπὸ λύπης 

Β τὴν ψυχὴν χεχαχωμένοις αἱ " ἐπιτιμήσεις" χαὶ ἅμα 

δυσπαράδεχτοί εἰσι τοῖς χάμνουσι, καὶ πρὸς παρη- 

γορίαν ἀπίθανοι τῶν ἀπαθῶς παντάπασι διαχειμέ-- 

νων οἱ λόγοι), ἀλλὰ συγχωρήσαντα χενὰ χαὶ 

ς ἄπραχτα ἐχδοῆσαι χαὶ ὀλοφύρεσθαι, ἤδη τοῦ χα- 

χοῦ ὑπανέντος τι χαὶ χαλάσαντος, τότε ἐμμελῶς χαὶ 
᾿ ΣΕΥ 

εἰ χαι οἱ πράως τῆς παραχλήσεως ἅπτεσθαι. Ἔ 
Α : ὦ ἿΞ ἜΣ κος 

πωλοδάμναι τοὺς δυσηνίους τῶν πώλων οὐχ εὐθὺς 
; ἄμ π} τ κα ΓΞᾺ τὰν οι ; Ε 

χατάγχουσι τοῖς χαλινοῖς, οὐδὲ ἀναχρούουσιν ( ἀνα- 
ἢ τ » , ἣν Θ᾿ , 

χαιτίζειν γὰρ οὕτω χαὶ ἀποσείεσθαι τοὺς ἐπιβάτας 
Ἶ , 

διδάσχουσιν), ἀλλὰ συνενδιδόντες τὴν πρώτην, χαὶ 
- - νι ν᾽ ὰ τὰ Ἂς ἡρς Ξ 

συνεξορμῶντες αὐτοῖς, ἐπειδὰν ἴδωσιν ὅ ὑπὸ τῆς οἷ- 
ς - Ἀ “» , ᾿ 

α χείας δρμῆς καὶ βίας τὸν θυμὸν ἀναλώσαντας, τότε 
, ὃΟ᾽Ν , 9, 7 ΥΝ 

παραλαδόντες δεδαμασμένους, εὐπειθεστέρους ἤδη 
Ὁ εἶ Ν - 

ποιοῦσι διὰ τῆς τέχνης. Οὕτως ἔσται χατὰ τὸν τοῦ 
ἐπ᾿ ἘΠ Ἔ ᾿ Σ 

Σολομῶντος λόγον " ̓Αγαθὸν εἰσελθεῖν εἰς οἶκον πέν- 

θους μᾶλλον, ἢ εἰς οἶκον πότου" εἰ μέλλοι τις, 
ΡῈ " 

ὶ πράως τῷ λόγῳ χρώμενος, με- 
ἌΡ εἴ ἀν θνν δλλ᾽ 
ίας ὑγείας τῷ κάμνοντι, ἀ 

ὁ ἐπιστημόνως χα 
Ἂν ἘΡΣΝ ἈΣι 

ταδιδόναι τῆς οἶχε 

ς (οήϊοεβ ἄπο ἄπρακτα ἐμξοῆσαι. 

ἀ Τἴπι5 Μϑ. εὐ δ ἐκ τῆς. ΑΠΠῚ φαΐϊπαας ὑπὸ τῆς. 

Μοχ Βορ. Ρυΐμιβ θυμὸν ἀναλύσαντας, 56ηδιι ΠΟῚ 4ἴ591- 

τα 1}1. 

6. Ἀπεϊζαὶ τὸς Μ55, ἐπιστημόνως χαί, ΑἸῚῚ ἄιϊιο οἱ 

οὶ ἐπιστημιονικῶς ἡ. 
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οὐχὶ τῆς ἀλλοτρίας λύπης, ὡς ὀφθαλμίας, μεταλαμ- 

βάνειν. 

Ξ 
Κλαίειν οὖν μετὰ χλαιόντων. Ὅταν ἴδης ἐπὶ με- 

τανοίᾳ τῶν ἡμαρτημένων τὸν ἀδελφὸν ὀδυρόμενον, 

σύγχλαυσον τῷ τοιούτῳ, χαὶ συμπάθει. Οὕτω γάρ 
ε , Ἔ; ἘΣ τὶ ΄ , 53: " μὴ - 5» 

σοι ὑπάρξει ἐν ἀλλοτρίοις πάθεσι τὸ οἰχεῖον ἐπα- 
τ « ᾿ « ἢ ΓΩ Ὁ “ " , 

νορθοῦσθαι. “ὋὋ γὰρ ὑπὲρ τῆς τοῦ πλησίον ἁμαρτίας 
Ἄ " " Γ « Ἀπ, ομε Ὁ. θερμὸν ἀποστάξας δάχρυον, ἑαυτὸν ἐξιάσατο, δι᾿ ὧν 

τὸν ἀδελφὸν ἀπωδύρατο. Τοιοῦτος ἦν ὃ λέγων " 
᾿Αθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγχατα- 
λιμπανόντων τὸν νόμον σου. Ὑπὲρ ἁμαρτίας χλαῖε. 
Αὕτη ἀῤῥωστία ψυχῆς" αὕτη θάνατός ἐστι τῆς ἀθα- 

νάτου᾽ αὕτη πένθους ἀξία χαὶ ὀδυρμῶν ἀσιγήτων. 
3 νὴ ὶ ΄ . π,ἤ' , ι - , 

Κπὶ ταύτῃ πᾶν δάχρυον ῥέοι, χαὶ μὴ διαλείποι 

στεναγμὸς ἐκ 8 βάθους χαρδίας ἀναπεμπόμενος. 

Ἰἔχλαιε Παῦλος τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χρι- 
Ὁ . , “ 5. - 5» ἊΝ ’ὔ -Ὡ 

στοῦ. Ἱερεμίας ἔχλαιεν ἐπὶ τοῖς ἀπολλυμένοις τοῦ 

λαοῦ" " ὅς γε ἐπειδὴ οὐκ ἤρχει τὸ ἐχ φύσεως δά- 

χρυον, πηγὴν ἐπεζήτει δαχρύων χαὶ σταθμὸν ἔσχα- 

τον. Καὶ χαθήσομαι, φησὶ, καὶ χλαύσομαι τὸν λαὸν 

τοῦτον ἡμέρας πολλὰς, τοὺς ἀπολλυμένους Τὸ 

τοιοῦτον δάκρυον καὶ τὸ τοιοῦτον πένθος ὃ λόγος 

μαχαρίζει" οὐ τὸ πρὸς πᾶσαν λύπην εὐάγωγον, καὶ 

ἐχ πάσης προφάσεως εὐχατάφορον πρὸς τοὺς θρή- 
νη δ “νΝ - 7 ν.γ ς 

νους. Ἤδη δέ τινας εἰδον τῶν φιληδόνων δι᾿ ὗπερ- 

θολὴν ἡδυπαθείας ἐπὶ προφάσει τῆς λύπης πρὸς 

κραιπάλην χαὶ μέθην ἐχτρεπομένους, χαὶ τὸ ἀχρα-- 

τὲς αὐτῶν ἐχ τῶν τοῦ Σολομῶντος λόγων παραμυ- 

θεῖσθαι πειρωμένους, λέγοντος Δότε οἶνον τοῖς ἐν 

λύπαις. ᾿στι δὲ ὃ ὃς λό ὐχὶ υαέθ ς. παροιμιαχὸς λόγος, οὐχὶ υνέθης 
χὃ Ξ , ἀλλὸ »»: ΕἸ , 

ἄδειαν παρεχόμενος, ἀλλὰ συνέχων τὴν ἀνθρωπί- 

[Ὁ] 

νην ζωήν. Ἵνα γὰρ τὸ αἰνιγματῶδες αὐτοῦ " παρα- 
λείπω, οἶνον λέγοντος τὴν λογικὴν εὐφροσύνην, οὐδὲ 
ὃ πρόχειρος νοῦς μικρὰν ἔχει τὴν ἐπιμέλειαν, ἵνα 

μὴ τῷ σφοδρῷ τοῦ πένθους χαταποθέντες, τῶν τρο- 

φῶν ἀμελῶσιν οἱ δυσπαρηγόρητοι χαὶ βαρυπενθεῖς" 
ΦΛΧ᾿ ἄρτι ἀρης (ζι ς .“, Ὁ ρυλολύ 

Ὅτῳ μὲν ἢ" στηρίζηται ἣ καρδία τοῦ φιλολύ- 

που, οἴνῳ δὲ τὸ συμπεπτωχὸς τῆς δυνάμεως ὕπερ-- 

είδηται. Οἱ δὲ φίλοινοι καὶ οἰνόφλυγες, οὐ τὴν λύ- 

ΓΤπι5 Μ5. εὐ δα1| σύγκλσυσον τούτω. ΑἸΙΔ πλ] εἰ 
σύγκλαυσον τοιούτῳ. ΠΡΊομ Μ55. ποη Ραιιοὶ καὶ συμ.- 

πάθει. ΑἸτιι5 (οάοχ εἰ βατεὶ καὶ σύμπαθε. ΑἸ᾿α5 σύγ- 
κλαυσον τῷ τοιούτῳ χαὶ συυνπένθει. 

8 ὕπι5 Μϑ, οἱ δὶ ἐκ βάθους καρδίας, αὖ ἱπιο μο- 

ον. ΑἸτὶ αϊάσιιε ἐκ μέσης χαρδίας, ἐα πιρεϊίο ἐόν. 

ἴιτὰ δουρί α ψογὰ 51}, ποβοῖο : βοή αἰταπλ{π|6 ΤΘοΙρὶ 

Ῥόϑδο, πόπιο, ορίθου, «ΠΠΠΠ οὐ ταν. 

᾿ 
θυ 

ὈΠΠΟΓ65. 516. δυς [χα ΒΑ] ΟΠηΟΠἶθ. ϑθη θη δι : 
“Μεΐδις ὁδὶ ἱπστϑαϊ ἐπὶ ἀοηλιίην {μοίτι5.,). φιίαπι ἐπ Ἑοοὶε 7.3. 
«οηιιπι οοτυϊυϊὶ ; 5ἱ ατ|5,. ρΡΘΡ 6 Ἰθμ θυ τιθ 
ΒΘΙΠΊΟΠΘ 5115.) 51181}} 1Ρ51115. 58 Π|[4 [6] ξοσγοΟΐο 

ψ6]1 ᾿Π]ΡΘΥΕΡῚ 5), ΠΟ ΑΙΙΘ ΠΔ ΠῚ {Ὁ Ἰ5{1{181} γ ]αι 11ρ- 
Ρἰτμἀ πθὴι οΟΠ ΤΠ ΘΡΘ. 

9- Ορογίοε Ἰσίταιν θυ οὐμηὶ Π ΘΠ} ιι5, Ὁ} νἱ- 
ἀονῖ5. Γγαΐγθαι Πσοηίθη. Ὁ} ρϑοσαίονιιπη μα πὶ- 
ΘΠ] 8} 5 ἸΔΟΥῪ ΠΡ ΟΠ Ὑ]ΡῸ 6] ιϑιηοάϊ., ἃς 1]- 

Ἰ1πι5. ΘΟΙΏ ΠῚ 5 γ 506. Τὰ Θῃμ]πὰ {Π0Ὶ ΠΟΘΌΙ ΘΧ πηᾺ} 15 
Ἀ]Π1Θ Π15. τατιπὶ σον σον. Νὰπὶ 41] [Ὁγν 485 Ἰδονγ- 
185 ῬΙῸ ρϑοσαῖο ργοχίμιὶ οἰ απ 1}, ἀτιπ [ρα γ πὶ 

ἀεῇοε, τηθάθει 51] πηθιϊρϑὶ. ΤᾺ} 15 ρας 4αὶ ἀἴοο- 
θαι: 7) εγεοιῖο ατμπιὶ {θπιεῖς πιθ ργῸ ρεοοαίογίνιι5 

εἰογοἰἰπφμοηιδιις. ἰθρόηι ἱπαηι. Τλισθ ῬΘοσδΠ 
οαπιδα. ΑΠἰμη85. τον πο 65: ρϑοοδίιιηι : ΤΠΟΥ5. Θὲ 
ἀΠἰΠγ85. ἱπη ΠΟΥ [8115 : ΡΘΟΟΔΙΙΠῚ [τισι ἀἴί 6 ̓ρρο- 
αυϊθεῖβ Ἰαπιθη εἶθ. ἀϊσηιιπη 65ῖ. ΟΡ Ἰιος ἤπαηὶ ἰὰ-- 
ΟΥΥ ΠΙῶδ. ΟΠῚΠ65.5 Π6Ο Οοϑβθηΐ ἀ10] ΘΧχ ρθοίογ ἴῃ10 
ΒΕ 5ρ1 ἴα. Ῥαμ]ι5 ΘΠ θα: ἱΠῚ ΠΏ]005. ογτιοὶβ ΟΠ 511. 
Τογοπηΐαβ 6 Πὰν {τι ἐχ ρΡορι]ο μου] πε ; ̓ άθηι- 

4116 οἴχμὴ 510] πδῖιι "165 ᾿ΔΟΓῪ ΠῚ85 ΠΟΙ 5815 Θϑϑθῃΐ, 
ἸΔοΡυ πᾶν [Ὀπίθιη. ᾿π4 πο θα οἱ ΘΧΙΡΘΠΔ ΠῚ 
πιὰ Πϑί θη}. 11 σεάθυο, ἰπαχῖῖ, εἰ ρμίογανο ρο- 

μείμηι ἔπι αἰἰοῦιι5. πιμἰιδ., 605 φηὶ μεγοιιπί. 
Βουρίαγα ᾿πίθυ θϑαι τἀ] 65. ἰΔΟΡῪ ΠΙἃ5. δὲ ΠΟ 1} 
ΕἸπβιιο γοροηΐε, ποη ῬΓΟρΘΠδίοπθμὶ δα {υ]5ι1-- 5: 
τὰ ἢ ΟΠ ΠΘΠῚ ,) ΠΟ ῬΡΟΟΠ ν᾿ θπὶ ἃ4 ἤθει 5, 4] 

Ομμπὶ Οοσαδίοπο οἰθαπαν. Νοὸπ ἴα ἀπάϊιη νἱάϊ 
ἀαοβάλῃι. ψο]ρίανοϑ., 48] ἱπηηοάϊοο νο]ι- 
Ρἰατῖα ἁποῦ ρΘ]!Θοιΐ .. ρ6ι ϑρθοίθπὶ Θχρο]]θη- 

(20 {ὐἰβει 5. δα οὐαρι!απι 5656. ΘΟ θυ θυθηΐ., 

οἱ δα δθυιθία θη ; 51 116 ΘΟΠΑ ΘΠ 1 ΘΧΟΙΙΒΔΙ 

Ἰπ ΘΠ ρου τα πὶ. ὙΘΥ}}}5. ΒΔΙΟΠΙΟΠΪ5., “πὶ αἱξ : 
7)αιθ υἱπιιπηι τὶ ψεὶ ἐπ {τὶ δι{{π σιετι. Ἐδὶ υιῖθ πὶ 
Ἰιας βθπίθπίῖα ἴῃ ΡγΌν ΡΟ, πθὸ ἰάθη ΘΡι]6- δ: 

ταΐϑ Ἰϊοϊα πὰ γϑ αι, 564 παμηδηδθ νἱΐϑ Θοη- 

5.1. Ἐιδπΐμν τὰς τθοο πα  τιπὶ ἢαι]τι5. 56 ΠΓΘη[185 
ΘΘΏΒ11) ΟΙΏΪ [ΠῚ]. .,) 400 νἱπῖι ἰϑ ΕΠ |ὰ ταῖϊο- 

ΠᾺ]}15. αἸοίτιιν ς πὸ ΟΡ ἶτ5. «6 ΠῚ) 56 η5ι15. μᾶς 
τη Πα 6. ρυον  ἀθπ δ ἀὸ οὐγ5. 7), π6 ν]ἀο]ϊοοῖ 

53. 

1: φαΐ στα σΟΠβο ΠΟ πο πὶ Δα πηἰ τπη1, οἱ σαν! 

Ποῖα ΟΡ υιιαητιυ, οἶθο5. πορ]σαπὲ δὲ ΔΙ ηθηΐὰ., 

" Ψρίονος ἄπο ΠΡτὶ εἰ δα λαοῦ, ὅς γε. ΑΙἸῺ {τὸ5 

λαοῦ ᾧ γε. διαιτπι ἄτιο Μ85. πυγὴν ἐζήτει. 

1 ἘΠῚ παραλίπω. Αὐ Μβ5. 5εχ παραλείπω. Μοχκ 

ἀπ Οοἶοχ (ΟΙΡογι, εἴ δα τὴν νουτὴν εὐφροσύνην. 

ΑΙΠ βὸχ Μ85. τὴν λογικὴν εὖφρ. Τάοπη 65 56 η8118, 
υ ψοίοτος αἰΐψαοι ΠΡρνῚ εἰ οατι1 στηρίζεται. ... ὑπερ - 

εἰδεται. ΑἸ1Ὶ ἀααίιον Μ55. στηρίζηται. .- ὑπερείδυται. 

Ῥεαὶ. τιδ. 

Ῥλμρ. 3. 
ι8. 
υεγέπι. α..τς 

Πυϊάεπι. 

Δαιεμ. 5. 

Ριον, 31. 



7πς . 

ι8. 

12. 

00 

Ῥογατα νϑ θη ΘΠ ἸΟ6 ἀθ5ΟΡΡΕ : 5664 ραν τ  ΡὰΠ6 

60" Πποξιιοϑὶ ΠΟ ΠΊ]Π15. ΠΡ ΠΊΘ αι", αν ΠῚ νἱη0 60]- 

Ἰα ρ5:5. νἱνθ5 δι Γ] οἰ απ τιν. (δοτουιι πὰ νἱποϑὶ ΠΟμη1- 

ΠΟῸ5 6 ΘΌΡῚ ΠΠΟΟΡΟΙ ἢ] παι “θη ]οθηΐθα, ϑοὰ 

Νὰ Π 65. Π]Δ]ὰ Π]Δ}15.,. ἃ0 ῬΓΔνἂΠῚ “Δ Δ ΠῚ 

5. ΒΑΘΒΙΠῚῚΙ 

ῬΔοΠοηθ. [ΔοΙ ΘΠ 65... ΘΟΙΡΟΥ5. ΠΠΟΥῸ5. ΠΙΟΡΡῚ5 

ΔΠΠῺΙ ΠΆΠΠΕ .9. ΘΟΒ 16. 1] {ὐπΠΠ1Πὰ ΠΟΙ Θὰ 
ὀχφαδηΐ, ᾿π] τ 165, Τὰ πττι) ΘΙ τι Π ΓΙ 5Γ|20., 

«αδηταπι. ἁ άπης νοἠαρίαι, Ἐχίβιίϊμο «46 ΠῚ 

Τπναπά δ 6556 ὙΠῸ ΠΑΓΙ ἍΠῚ : 564] ΤΠ] Π6. Ρ0}- 
ΠΝ ΓΘ ἀτιπὶ δϑὲ ΠΊΘΥῚ ἴα ΠῚ ΟΟρΙ πὶ ᾿Π[ππ 6]. 

ἂΠῚ γα ΓΟ ΠΙ ΟΠ] σίπθπὶ οἰ ππά αι. ΝΘ 116 ΘΗΪΠῚ 51Π18] 
ἢ] γἷπο ΟἰΠπιθὲ {5 ἘΠ} 1ὰ, 564] δου θεαεῖϊθο Πγ] 11 ΠῚ 

ἀπίηιο ἀσοθάθε, Οποά 51 γΆ 110 π]ΘἸοι5 Θϑὲ {1511- 
τἴδθ.. [που] ΡΙαπθ ον οῖα5. ΠΟΥ ΙΓ ΠΧ Ί ΠΉΤ1ΠῚ 

οἵα πο] απ). ἱπηροάἸὰ! ἃπῖηϊ. 5641 Τὰ δι πσι]α 
δ ἀἸοῖα ϑιιη, ΔΠΠΠΠΟ ἸΌΡΘΙΘ ; ἰἴὰ ΘΟΙ ΟΡ ]05 οἵ 

ΘΟΠΠΟΪ ρΟΞ56 οἵ α{1|6 6556 ΔΡΟΒΓΟ]Τοῖιπὴ τη Πα 111. 

ΤΉ] σ 65, Φαοτηοο μΡο5515 σϑιιίθνο 5ΘΠΊρ 6}, 

51 ΤΠ ΟΠ ΠῚ. Γδοία πη 56 ταν }5» Φποιηο 0 ἸΠ665]- 

ΠΘΗΪΘΙ ΟΥ̓ΑΡΟ.. ΖΙΟΘΙΊΟΔῸ φσνατα5. ΘΟ ΙῸ π΄ ΟΠ] ΠΪ- 
Μθι5., φιομιοίο ἀθηϊητι6 να ]θὰ5 ἀΓΠΠοῖο5. ΘΟ ΒΟ] αν, 
αι ΟΠ ΘΧ Ρᾶν 6 ἰπίοσου 515. δὲ. ρϑυίθοιιιβ., 5ρ1- 
ΕἾ τι5 ϑα ποι ΟΡΘ.,. ἀἴαιθ ᾿πΠα θ᾽ τἀ πτὸ σνατῖα 1)0- 
ΠΝ ΠΪ ΠΟϑΕΡῚ {651 ΟΠ γ 511 σαὶ σ]ονῖα. δὲ ἐπ} 6 11 ΠῚ 
1Π βέθοι!α ϑθου]ονη. ΑΠΊΘΗ. 

ὁ Ἀδρ. ῥυίπλιβ τοσοῦτον ἀφαιροῦσιν. 

ἃ ὕπαυβ Ν5. οἱ δὶ παραχαλέσεις τοὺς θλιδομιένους. 

ΑἸΙΙ βερίοπι παραχαλέσεις τοὺς λυπουμένους. {πὰ 41- 

σΥΒΑΒΕΣ ΟΛΡΡΑΌΏΟΘΘΟ. ΛΕΟΘΗΠΙΕΡ. 

πὴν χαταπραὔνοντες, ἀλλὰ καχὰ χαχῶν διαμειθό- 

Β βένοι, χαὶ πονηροί τινες γινόμενοι συναλλάχται, 

νοσήματα, ψυχῶν διαμείδουσι νοσημάτων " οἷ τοὺς 

ἐπὶ τῆς τρυτάνης τὰς ῥοπὰς ἐπανισοῦντας ψμιυού- 

μένοι, τοσοῦτον “ ὑφαιροῦσι τῆς λύπης, ὅσον αὔ- 

ξουσι τὸ φιλήδονον. Ἀλλ᾽ οἶμαι χρῆναι βοήθειαν τῇ 

φύσει παρέχειν τὸν οἶνον" καὶ μὴ τοσοῦτον ἐπιτρέ- 

πεῖν ἐγχεῖσθαι τὸν ἄκρατον, ὥστε σχότωσιν 

λογισμοῖς ἐμποιεῖν. Οὔτε γὰρ συνεχρυήσεται τῷ 

οἴνῳ τὸ λυπηρόν " χαὶ τὸ τῆς μέθης χαχὸν τῇ ψυχῇ 

προσγενήσεται. Εἰ δὲ λύπης ἰατρός ἐστιν ὃ λογι- 

σμὸς, ἔσχατον ἂν εἴη τῶν χαχῶν ἡ μέθη, τῇ ἰα- 
5. 7. 

τρείᾳ τῆς ψυχῆς ἐμποδίζουσα. ᾿Αλλ ἀνάλαδε τῷ 
- Ψ ᾿ ͵ , 

λόγῳ τῶν εἰρημένων ἕχαστον, χαὶ εὑρήσεις τό τε 
ἔτ ΟῚ 

Ὁ δυνατὸν τῆς ἀποστολιχῆς νομοθεσίας χαὶ τὸ ὠφέλι- 
ΤΑ ες ἐδ; , τας μὴ ας τὴν ; 

μον " πῶς υὲν πάντοτε γαρήση τῷ ὀρθῷ λόγῳ ἑπό- 
ΠΡΟΣ ΡῈ εὐξῇ, ἀδίαλει πα ΚΟ Ξ μενος" πῶς δὲ προσεύξῃ ἀδιαλείπτως " πῶς δὲ ἐν 

ν ἢ 
παντὶ εὐχαριστήσεις " τίνι δὲ τρ ὅπῳ ᾿ παραχαλέσεις 

4 να , ΠῚ 5» , “ ΕῚ Η 
τοὺς λυπουμένους. ινὰ ἐχ πάντων ἄρτιος Ὡς χαι 

; τ ΟΡ, , 
χατηρτισμένος, τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 

τς ἐᾷ πραγ ν Ἐξίθρυ 
χαὶ τῇ ἐπισχηνώσει τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

-Ὁ 7 - κ᾿ »: , ν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ - ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 
ὅτῳ “ -" ᾽ , 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δ᾿μήν. 

ἄδαα Ἰοοίῖο Ἁ]Πτογὰ πιο] ον ποῖ οϑῖ ἢ (α1ᾳ Τὰ πηοη ΠΡ Ὶ 

γοΐουοβ α] Εἰ πηα ἔα νοπ!, δᾶπι ΘΟ ΖΌΠΕ 1 διιπητιϑ᾽ 

ΙΝ ΠῚ ΒΙΟΤΌΝΜ ΕΥΑΝΟΈΠΙῚ 

δϑομπάπηιν Ποαπι : ΤυΘϑίλ π) Πουγθα πηθὰ, οἱ 

τ] ἃ δ ἀΠΠ|6ὰ}0Ὸ : ἐξοπιη το εἶδ αὐυαγίία. 

ι. Ῥιρ]Ὸχ ὁδὶ το πη δι οπιι σόπιϑ. Δα ΘηΪπι 

οονἄα γα ἁυιγιιηι ἴῃ ὈΓΠᾶ0 6 ΡΥΟ Δ ΦουἹἸΠ} 85, 

Οἵ Ρ6. ῬαΓ ΘΠ πὶ 1Πίο νὰ 16} ΘΟΡῚἢ οοαᾶν- 
ϑαπηΐ., ἴσιο θΟηἰΓαΐθηι : ατιΐ δια ΠῸΠ ΓΙῸ 
᾿ρϑὰ νι ῬΓΟΒΡΘΙ 5. [ΘΠ Δ ]ΟΠ5. ἰοοῸ οϑὲ οοιη- 

ῬΙΆΝΙΡιι5. Ἰλαιιθ πηι νάπη Θϑὲ ἴῃ σοθιι5 ἀΠΠΠ|-- 

ΟἸΠΠθῖ15. ΒΡ ΑΙ ΔἸ ΠΊΔ]Ὶ 511} Π} 6 6. πα 6] οίδηι, 

ὁ Πια]ορσίξιν ἴῃ (Ο]Ρ. τουῖϊο, Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ ῥητὸν 

τοῦ ἐυαγγελίου κατὰ Λουκᾶν, περὶ πλουτούντων. Π)ωδάδηι 

ἐπ εἰτοιιι Τὴν απ 5 οἰ ϊὶ σϑοιοϊάίιιοι ΤΓαιοανι, εἶς αἰϊνίνιις. 

Λάδην ῖη Ἀδρ. γῬυῖηιο, καὶ χατὰ πλεονεξίας, εὐ οοπ- 

ΕΙΣ ΤῸ ΡΗΤῸΝ ΤΟΥ ΚΑΊΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ 

Ξ- Ε τς ᾿ ᾿ 
Εὐαγγελίου - Καθελῶ μου τὰς ἀποθήχας, καὶ 

ὙΟΝ ᾿ 
μείζονας οἰχοδομιήσω ᾿ χαὶ περὶ πλεονεξίας. 

“- Ὁ - “- Ἂ τὶ 
Διπλοῦν τὸ εἶδος τῶν πειρασμῶν. Ἢ γὰρ αἵ 

Η τ ΤΑ 
θλίψεις βασανίζουσι τὰς καρδίας, ὥσπερ χρυσὸν ἐν 

χαμίνῳ, διὰ τῆς ὑπομονῆς τὸ δοχίμιον αὐτῶν ἀπε- 
“7 ᾿ ΕΥ . ͵ ΤΉ, ΣΟ ἘΡ ῃ γε: 
λέγχουσαι" ἢ καὶ πολλάκις αὐταὶ αἵ εὐθηνίαι τοῦ 

7 “ ν , ΓΣ - - « , ἿΞ 

βίου ἀντὶ πειρατηρίου γίνονται τοῖς πολλοῖς. Ὁμοίως 
; 

γάρ ἐστι χαλεπὸν, ἔν ἴτε δυσχολίαις πραγμάτων 
Α Ν »» ᾿ - 

ἀταπείνωτον τὴν ψυχὴν διασώσασθαι, καὶ ἐν ταῖς 

γα ἀναγ ίείαπι. ΓΝ οὐϑιοποιι Ἰατπαπὶ Βαμα Πα]ρὸς ἴῃ- 

γα. τῶ: 
ΤΕ ὙΣ το, 

ΓΆΡΕ. του ῖις ἐν τῇ δυσκολία 



ἩἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ 1 

ὃ περιφανείαις υμἡἡ ἐπαρθῆναι πρὸς ὕόριν. Παράδει- 

γμαὰ ὃε τοῦ μὲν προτέρου εἴδους τῶν πειρασμῶν, ὃ 
΄ὔ ᾿Ιὼξ ὃ τ᾿ ΕΣ , ἀθλητής" ὃ ΓΞ υέγας Ἰὼδ, ὃ ἀκαταγώνιστος ἀθλητής " ὃς πᾶσαν 

τοῦ διαδόλου τὴν βίαν. ὥσπερ χειμάῤῥου φορὰν, 

ἀσείστῳ χαρδία καὶ λογισμοῖς ἀτρέπτοις ὑποδεξά- 

μενος, τοσούτῳ " μείζων τῶν πειρασμῶν ἀνεφάνη, 
Ρ , , ὦ τὰς θυ, 557 ἢ “ 
ὅσῳ μεγάλα αὐτῷ καὶ δυσέχλυτα ἐδόχει παρὰ τοῦ 

ἐχθροῦ προδεδλῆσθαι τὰ παλαίσματα. Τῶν δὲ κατὰ 

τὴν εὐημερίαν τοῦ βίου πειρασμῶν ὑποδείγματα 

ἄλλα τέ τινα, χαὶ οὗτος ὃ νῦν ἡμῖν ἀναγνωσθεὶς 
΄ ΕῚ Ν Δ μον “ π κ ΝΛ ΟΣ ΓΡΑΝΝ 

πλούσιος " ὃς τὸν μὲν εἰχε πλοῦτον, τὸν δὲ ἤλπιζε 
ἐᾷ ᾿ ον ον ον πος 

τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν ἐπὶ τῇ ἀγνω- 

μοσύνη τῶν τρόπων μὴ " χαταχρίναντος, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
τῷ προὐπάρχοντι πλούτῳ πλοῦτον ἕτερον προστι- 
θέντος, εἴ πιὺς αὐτῷ χόρον ἐμποιήσας ποτὲ, πρὸς 

τὸ χοινωνιχὸν χαὶ ἥμερον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐχχα- 

λέσαιτο. ᾿Ανθρώπου γὰρ, φησὶ πλουσίου " ηὐφόρη- 
, λ᾿ ΄ ᾽ , , , 

σεν ἣ χώρα, καὶ διελογίζετο χαθ᾽ ἑαυτόν" τί ποιήσω ; 

Ἰζαθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, χαὶ μείζονας οἰχοδομή- μ ηχᾶς; μη 

σω. Διὰ τί οὖν ηὐφόρησεν ἣ χώρα ἀνθρώπου μη- 
δὲν ἀγαθὸν ἐκ τῆς εὐφορίας ποιήσειν μέλλοντος ; 

Ἵνα μᾶλλον ἣ τοῦ Θεοῦ “ μαχροθυμία φανῇ, χαὶ 

μέχρι τῶν τοιούτων ἐχτεινομένης αὐτοῦ τῆς χρη- 

στότητος. Βρέχει γὰρ ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους, καὶ 
-} » διὺ "“ ἧκαι "8. δ Ν ΕῚ ἀνατέλλει τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγα- 

ὑούς. Ἢ δὲ τοιαύτη τοῦ Θεοῦ ἀγαθότης μείζονα 

συνάγει τοῖς πονηρευομένοις τὴν χόλασιν. Ἤνεγχε 

τοὺς ὄμδρους ἐπὶ τὴν ὑπὸ τῶν πλεονεχτιχῶν χειρῶν 

γεωργουμένην γῆν " ἔδωχε τὸν ἥλιον ἐχθάλπειν τὰ 

σπέρματα, καὶ πολυπλασιάζειν τοὺς χαρποὺς διὰ 
τῆς εὐφορίας. Καὶ τὰ μὲν παρὰ Θεοῦ τοιαῦτα, γῆς 

ἐπιτηδειότης, ἅ ἀέρων εὔκρατοι καταστάσεις, σπερ- 
μάτων ἀφθονίαι, βοῶν συνεργίαι, τὰ ἄλλα, οἷς 

᾿ ’ τι - “Δ χ τ 5» 

γεωργία πέφυχεν εὐθηνεῖσθαι. Τὰ δὲ παρὰ τοῦ ἀν- 

θρώπου; οἷα; Τὸ πικρὸν τοῦ ἤθους, ἣ μισανθρω- 
ἡ ᾿ ΄Ν τω - Ὁ , Ξ- 

πία,, τὸ δυσμετάδοτον. Ταῦτα τῷ εὐεργέτη ἀντε- 

πεδείχνυρο. Οὐχ ἐμνήσθη τῆς, κοινῆς φύσεως " οὐχ 

ἡγήσατο χρῆναι τὸ περιττεῦον τοῖς ἐνδεέσι χατα- 

μερίσαι " οὐχ ἔσχε τινὰ λόγον τῆς “ ἐντολῆς " Μὴ 
ΕΥΞΑΑ ΒΝ “ ΤΟ ΣΥδΕΩ 5 ι Ἔλ , " ἀπόσχη εὖ ποιεῖν ἐνδεῦ ᾿ χαὶ, εημοσύναι χαὶ 

, 5, ΄ , , 

πίστεις μὴ ἐχλειπέτωσαν σε" χαὶ, Διάθρυπτε πει- 

85. ἢδρ. βδοιαπτι5. οεἢ 611 περιφανείαις τοῦ βίου μή. 

ΑΗ ααΐϊπαιιο 5᾽ πιρ οἴ τον περιφανείαις μἡ. οχ περι- 

φάνεισ, νἱἀοῦιν πος Ἰοθο πιϑιτραϊα ἔιιῖθθε ἃ ΒΆ51110 ῬγῸ 

τΌθιι5 βθοιιη 15, οατη θᾶτῃ ΟρΡΡοπαΐ γοοὶ δυσχολία, 40 

τὸβ αὐγονβθα 5 σπιΠοαπίατ. Ῥοίοϑί ἴαπιθη, 51 πηανῖβ, δα 
σουθιιπὶ ᾿πίογρυοιαν!, ἐπ ὁρίεπα ον δι, ἐπι γοδιις ορίεπ- 

αἰαϊς.. 
" ΟΟ]}. τουεῖαβ μείζων ἐκ τῶν. ΑἸΙΦυααπίο μοβὲ 16 πὶ 

Οοάοχ ὁ νῦν ὑμῖν. 

4 ἘΦΠῚ χαταχοίνοντος. Αἴ Με5. τὰ α]ε1 χαταχρίναντος. 

ΓΌΟΞ, ὈΕΒΤΕΟΛΝ, ΟἹ 

αἴπαιθ ἴῃ ΓΘ ]τι5. ΡΓΌΒΡΟΡΙ5 δα ᾿π]αγίατη. λοι ἀδπὶ 

ΠῸΠ ἀθγΙρὶ. Ετ ρυϊουβ φυ θη ἐπ το Πιιπὶ σ6Πη6- 
ΓΒ. ΘΧΘΠΊΡΙ11ΠῚ δϑὲ 10}0., τηᾶσπιι5 116 δὲ ἰηνϊοίιιβ 

ΔΙΠ]οία., 41] νἱ πὴ ΟΠ ΠΘ ΠῚ ἴα 00 }1 ψϑἰτας τορυ ἢ 15 

ΤΠ ΡΘΕ ΠῚ ̓ΠΟΟΠΟΙΙ550. ΡΘΟΙΌΓΘ 86 ᾿πηπηοίο ριΌρο- 
5110 ΘΧΟΙΡΙΘΠ5 5 [ΠΟ 5106 10} ΘΧΘΕΓΠΕ ΓΘ η α ΟΠ Ϊ- 

Ῥιι5, Ζιαπῖο 1Πὰ ἃ 5101 ἃ ποβίθ σθυ απ} Πὰ ΠΔ] ΓΤ 
γ θα πη αι", αἴ ι16 ᾿ποΧ ΡΠ ογὰ. Αἱ γθνῸ ἴθ π- 

ΤΑἸ ΠΟ Πα ΠῚ πὶ ΓΘΡῚ5. ΘΟ Π 15 ΘΧΘΠΊΡΪα. ΟΠ 8]}1ἃ 
Πα σι π|. ἴππὶ Πἰς ππιπο ΠΟΡΪ5 ἰδοίι5 ἄϊνοϑ: 

41 παρε ραὲ ἅ}1ἃ5. αιμάθηη. αἰ ν" 85... 4185 γΘΓῸ 
ΒΡΘΡΆ θα  : ΠΘῸ [ΠΠΘ ἢ ΘΠ ΡΠ 551 Πητ|5. Π 6115. ΘΙΠΠῚ 
ΟὉ ἱπρναίαιη. ᾿πάο] 6 πη. ̓πίτῖο οΟπθιη παν, 56 
5ΘΠΊΡΘΙ ΟΡ65 ]185 Δ 7 θοῖε ρου θιι5 ; 51 {πιὸ πιοίο 
ταπ θη ἀσοθάθητο βαϊτθίαϊθ, ἈΠ Ι ΠῚ1ΠῚ 6115 μΟϑ5θῖ 

ἃ ΠΟΥ Ια Θ. αἰ π|6. τη πϑιθιπ ϊπθηι ρονο- 

σαν. ΑἸ ϑηΐπὶ: Ποπιὶηὶς αἰυϊιῖς τοῦς {τ οἴτις Τμς τα. 
ρον αἰ{εἶϊ, οἱ οοσίίαναὶϊ ἱπίγα 56: Οἰιϊά {α- 
οἴάπι ἢ ])δείτσιιαπι Ποῦ τα τπθα, οἱ πια͵ονα «αι {1- 

εανο. (αν Ἰσίταν ΓΘ ΕΠ]Π15. ΘΧΘΠΠΕ ἈΘΘΥ ΠΟΙΗΪΠΙ5 ν 

411 Π1}}} δορὰς Βοπὶ ο} [Θυ α]᾿ταΐθ πὶ [αοίαγιιβ ἢ {Π| 

5010 6 ὲ πιᾶσὶθ ἔα] σουθὲ Τ)6ὶ το]θυα μα, οἰ] 15 
Ῥοηϊία5 δά ἴὰ}65 διϊαμη 56 δχίθπάδξ: {αῖρρο ϑμρεν 
Ἵιι5ίος δἰ ἱπγιδίος μίμι!, ἐαοίίθ πὶ 5οἱ διε 

οΥἑαἰμγ σιρ 6 ἡπαῖος εἰ ὕοπος. ἘΠ) αβπιοϊ δυιῖθπη 

Τοοὶ βοηὶταθ. ΒΡ] οἰ τὴς πιὰ} 115. πάτο! ἴπ 5606- 
Ἰοϑίοβ. ΕΠ αἾ: ῥ᾽ ανταβ πὶ ΓΘΥ Δ ΠῚ ἀν ΑΥ 5. ΠΙΆ ΠῚ ΠῚΙ5 
οὐ] πη : ἀθά 1 5ο]θπι,, 1 ἔονθαί 5θ πη πᾶ 5 ἃ0 ΡῸΓ 
πον αΐθιη [μιιοῖτι5. πλ Πρ] 166 ι. ἘῸ φα! θη ἃ Π 60 

ἀοοϊρίαπίαν θοποἤοϊα δ] ϑηηοαϊ., ἴθργα Ἰάοπθα, 
ΔΘΡΙ5. [ΘΠ ΘΓ 115 51Δ 115.) 56 Π}Ϊ Πα] ΘΟρὶα 5. ΒΟΙΙΠη 

ΟΡοΡα , ἃ]1ὰ 144 σθπιβ., 4 θιι5 5016[ ἀρν]ου] γα 

δα που αΐθηη ρθουν τοὶ, αἴαιιθ δα οορίαπι. Οτια]ϊὰ 

γΘΡῸ ἴῃ ποὺ Ποιηΐπθ ἀθρυθμθπ οθαπίι ἢ ΜΙΟΡῸ5 

ἀΠΊΔ ΡΘΗ, οὐ πὶ ποι ΪΠτι πὶ, ἀηΐΠηῖ5 ἴπ ἄπο 

Ῥανγοϊβϑίηγιβ. απο 116 θοποίϊοο ἰαυσιτουὶ νυ] θ 
ΤΈΡΘπάδραι. ΝῸΠ νθηῖς ἴπ ἸΠΘΠΙΘΠῚ ΘΟΙΠΊΠΊΠΪ5 

Πδίιγδθ : ΠῚ μαίαν ̓ς σα ρου ἤπτιὰ. ὈΟπουῖπ ἴπ 
ΘθΘΠῸ5 αἰβευ πο πτιπὶ., γα] ΟΠ ὴι ΠΏ]]ὰ πὶ παι 
Τνπι} 5 Ρυοορι : ὅἴ6 αὐ ϑιϊγιθας θη θά σ6Γ6 ὀσότιο; 

ἴθ πὶ, Εἰ δεπιος τ οἱ ἤάος τι ἐἰδδογατιῖ 6; οἱ, 

ΤΩ χλ] 15. Νῖ55. πἴο οἵ ᾿ἱπῆα ΡγῸ υὐφόρησεν ἸΘσἸΕΓ 

εὐφόρησεν. 

« Βορ. ΡῬυΐπηιιβ θεοῦ φιλανθρωπία καὶ μακροθυμία. δια- 

φανῇ. 
ἃ βρσ, ρυΐπιιβ ἀέρων εὔχαρποι χαταστά 

Μὸοχ (0}}». ἐογεῖι5. βοῶν γεωργίαι, καὶ τ᾽ 

δόονιις οἰ. 

ὁ Βερ. Ρυίπιις ἐντολῆς λεγούσης. 5[αἴπὶ (οἤοχ 
(ομμθοῖ, οἱ ()0}}ν. τουῖις εὐποιεῖν ἐνδεεῖ, 

δ 
σεις, τη8]0. 

ἄλλα, ααστὶ α 



Ἑ-αὶ 58.7. 

02 5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΡΌΟΟ. ΛΕΚΟΗΙΕΡ. 

Ἔγαπρα δειισίοπὶϊ ματεθηὶ {πεεηι. ἘγΘπΐ ιι6 ργορἢο- 
[ἈΓῚΠῚ ΘΠ ΠῚ ΠῚ, ΟΠ] ΠΏ 116 ἀΟοΙΟΥ ΠῚ ΠΟῚ ἅτι- 

αἴθθαζιν οἸα πον : 56 Πουγθὰ σθοοπαϊογτιη ἔττι-- 
πΙΘ ΠΟ ΠῚ Π. ΠΕ ἀπὸ ἀπ σιβἕατα ἀἰτι ρ απ, 

πο ἰὰΠΊ6 Π ΘΟΙ" ἀνΑΡΙ. ΘΧΡΙΘθατιν. Ναὰπι ποΥὰ 
νδ θυ θιι5 σι ρον 465 ΒΘ ΠΙΡΕΓ, ΘΓ ἀππαῖ5 Δ461- 

ταππθπεῖβ σορίαηι αἀαπσθηβ., ἴπ πᾶπς ᾿ΠΘΧΊΡΙοαΒ] - 

Ἰδπὶ ΘΟΠ51Π| ἱπορίαπι ἱποῖ εξ, τ Ρ τ ἀνα ΡΊΕὰ νθίθσα 

5] πο] ποπ σἰπογθῖ,, πθο ρΟββθὲ πονὰ 9} Ορ δ πῃ 
τϑοοπάθγθ. Οπαργορίθι ἱπϑ ποδοῖα βαπὲ ΘΟΠβΠ α 
1Π|π|5 δὲ στα ἀποὶριι65. Ουὐή βαοίαια 5 Οὐ ποπ 

τη Ἰβουθαξιν ΠΟΙ Πἰ5 τὰ ΟΡ βθϑϑὶ" δ]156} 65: ΟΡ ἔον- 
ΕΠ τατθ πὶ, τ βου  ΒΠΠ15 οἷν ρανγῖα θοπᾶ., Ὁ} δχβρθ- 

οἴατα Π} ΙΒ Ρ ὈΠ]Πον. ΝΟ δπὶπι αἴοτε οἱ ἔθυσα Ρ᾽Ὸ- 
νϑηξιβ ἃς γϑα ειι5., ἴρϑὶ ραν ϑαβρίγια : δἰ θη ΠῸπ 
ἀσσουϊς σορίαπι ἔγσπιιΠ}., ΘΟ ΠΟΙ αξ ΘαΡα5 , τπὸσ 

᾿δϑε!αβάιιθ δὲ συανθπὶ δηχίθίαϊθπ). ΤΑΊ ΘΠ ἴδ ΕΠ 
Ρϑυϊπ δ αὶ ρα ρθΡθ5. ἀπ ΠῸ ἢ ἴα] 6} ΝΌΘΘΠῚ ΘΗΛ, 

«πΆ]Θ πη 15... οἵ ΡΓΟΡίθ' ἱΠΟρ ᾽ΠῚ ΔΠριιδῖεΒ ΓῸ5 
διιπηε3 Ομ ἐαοίαπι ὃ ΑἸϊπιθητα τπάθ ὃ ἀπάδ τη- 
ἀππηθπίὰα ᾽ ἢ φοο δεδπι ἀἶνο5 Ἰοχαῖίν. ὈΙβοστιοῖα- 
ἔπ ἃΠΪ ΠΟ, Οσαγῖ5. Θχθϑιι5. Νὰ πη ἥιιοα 4}105 αἰποις 
᾿Ἰοεμεῖα., τὰ ἀνάγαπ σοπῆοῖτ. ΝΘ 16 ΘΠ1πῈ ᾿δθ αι". 

ΟΠ 66}185. ΟΠΊΠ65 ᾿ἱπέτι5 ΓΘΡ ΘΠ τα : 564 ΟἸγοιιηι- 
Πυθπίθα αἰ ἶοθ., ΘῈ 4126 1Π ῬΓΟΠῚ ΓΑ γ115 ΘΟ ΠΕΙ-- 
ΠΘῚῚ ΠΟῚ ΠΈΘΕΠΕ , ΔΠΙΠΉΙΠῚ 6115. σΟΠΙρΡαΠσιηῖς 

πὸ ἴογίθ δὲ θχίθγοβ. π56π|6 οἴ ιιβεθ, ᾿θνα 6 ΠῈ 

Δ]Ἰου} 5 ἴα πὲ οσοαβῖὶο Θσθπεθιι5. 

2. Ῥογγὸ νἱ πη} 41|ὸ πὶ πηα {ΠΠ|π5 Ἰαθογαξ,, ὙἹ 0 
ΘΙ Πα πτι πῈ πὶ νἀ θ μιν 551 116. 11] τη] ππῈ ῬΓῸ 
παλιν ἀἰϑυιιηιθὶ., 4118 πν Θ ΘΠ ΕΠ τι5. ΓΘ] ἴα 5 ἴπ|- 
ῬΘΡΕΡΙ. Ασποϑοθ, ὁ ποηιο, ᾿ἀγο τογθπι. ΔΙ οιηἶπο- 

Υ]5. {ΠῚ ΡΒ πι5., 4ἰδ 515. ΦΠ ΟΡ τη. [01 Ογθ τὰ αἴ5- 

Ῥδηϑδῖῖο 5]Ὁ, ἃ 71ὸ Δοσδρουβ., οαασ [θυ ὶβ. πη] 15 
ΔΠ ΡΟ τι5. Δ ΠΙ5[61" δ θοῖιβ. 65. δὶ ορτῖπη!, δά- 

ΤῊ ΠΝ ΓΟ ΘΟΠΒΘΓΨΟΓΙΙΠῚ ; ΠΘ. ΘΧΙ ΒΕ 5. γΘΠΕΓῚ 

ἴ0 Ῥγδραγαῖα 6556 ΟΠ Πἰὰ : 564 46 115 {1185 ἴῃ τηᾶ- 
πῖθτι5. Πα ΡῈ 5. Τὰ πη πιᾺ η1 ἰδ Ἀ]16 Π|5 βίατιιθ. Ῥαχιμη-- 
ΡΘι ἴ6 οὈμ]θοΐαπε, ἀθπάθ οἰ πεῖα οναπθβοθηξ, 
δὲ ἀθ 15 ἀΠΠΠ σοπῖο ἃθ5 τὸ οχίσοπᾷα σατο δϑξ. Τὰ 

ΓΟυοάϊοος (Ομ οββϊαπὶ εἰ δα. Ρυΐπνας εἰς τὴν ἀδιεῖ- 

ὄδευτον ταύτην. ἙΔΙΕ δὲ ΟΟ] Βογ τη ῥυῖπειις δὲ θυ ϊιι5 

εἰς τὴν ἀδιέξοδον. Μοχ (0]}. τεγίϊα παλαιοῖς τῇ πλεονε- 

ξία. 
ε ΠΙα, μιὴ γὰρ προσόδους... μιὴ γὰρ χαρπῶν, Ἰεσὶ ἀε- 

Βόγὲ οὰπὶ ποῖα ἱπέουτ σα ]οπἷβ ρυταῖ ΤΠ σεοῖιβ : 4 ᾶπὶ 
πιοῖαπι το] ϊοϊο πα πη 6556 (τα Βαβι αἰῆσπηαξ. (οπ- 

βἴατ ο] αππηοάϊ ποΐαπι ἴθ ἸΙΦαθιις. Δία, σορουῖτὶ, ἴπ 

αἰτὶς ἄδοσβο. Ὑ 1 δ γατῃ 4ηαπιὶ 5οπἴο Πα πὶ βοΐ πα], 

᾿ 0 0}}». ἰδυῖα διὰ πτωχείαν καταπονούμενος ; τί. 

ὶ ἵὕπυ5 Δ. ἀλλὰ λυπεῖ τὴν ψυχήν, σοι πιοίδςίίαπε 

Ὀ 

- σι 

νῶντι τὸν ἄρτον σου. Καὶ πάντες προφῆται, χαὶ 

πάντες διδάσχαλοι ἐμδοῶντες, οὐχ εἰσηχούοντο " 

ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἀποθῆχαι διεῤῥήγνυντο τῷ πλήθει τῶν 

ἀποχειμένων σεε ο τρουμεναν; ἡ δὲ φειδωλὸς χαρ- 

δία οὐχ ἐνεπίμπλατο. ᾿Ἀεὶ γὰρ τὰ νέα τοῖς παλαιοῖς 
Σ ἸΔΈ Ὲ 

προστιθεὶς, καὶ ταῖς χατ᾽ ἔτος προσθήχαις τὴν εὖ- 
β 3 

πορίαν προσαύξων εἰς τὴν ᾿ ἀδιέξοδον ταύτην ἀθη- 
Ἔ 

γχανίαν ἐνέπεσεν, δποχωρεῖν μὲν τοῖς παλαιοῖς διὰ 

τὴν πλεονεξίαν χὴ συγχωρῶν, ὑποδέχεσθαι δὲ τὰ 
΄, “«" κ - ᾿ τῷ - . -- ΕῚ ’ 

νέα διὰ τὸ πλῆθος ἡ ἐξαρχῶν. Διὰ τοῦτο ἀνήνυτα 
᾿Ὶ 5» “ὦ ᾿ ; ", Ν᾿ ,“,“{Ὁι 

μὲν αὐτῷ τὰ βουλεύματα, ἄποροι δὲ αἱ φροντίδες. 

Τί ποιήσω ; Τίς οὐχ ἂν ἐλεεήσειε τὸν οὕτω πολιορ- 

χούμενον ; Δείλαιος τῆς εὐφορί ας. ἐλεινὸς τῶν πα- 

ρόντων ἀγαθῶν, ἐλεεινότερος τῶν προσδοχωμένων. 
ΣΦ ΜΔ ωΣ “ν᾿ ᾿ξ ἐπ ρ ς - ἑὲ . ξ Μὴ γὰρ προσόδους αὐτῷ φέρει ἣ γῇ, στεναγμοὺς 

πο τ ἐξ 
αὐτῷ φύει" μὴ γὰρ χαρπῶν αὐτῷ εὐφορίαν συνάγει, 

τίδας ὶ λύ Σ ΦΙΛΥῚ ἔ δεινήν. φροντίδας χαὶ λύπας χαὶ ἀμηχανίαν δεινήν “Ὅμοια 
Ξ' ; δ Ἶ 

τοῖς πενομένοις ὀδύρεται. Ἢ οὐχὶ ταύτην ἀφιήσει: 
Σ ἿΝ , 3 

τὴν φωνὴν χαὶ ὃ διὰ πτωχείαν ᾿ στενοχωρούμενος: 

Τί ποιήσω ; Πόθεν τροφαί; πόθεν ἐνδύματα ; Γαῦτα 
δ 6 ᾿ , 3, Ν φ-͵ Ἁ »"Σ» αἱ 

χαὶδ πλούσιος φθέγγεται. ᾿Οδυνᾶται τὴν καρδίαν ὅπὸ 
- 9 . 

τῆς υερίμνης διεσθιόιενος. Ὃ γὰρ τοὺς ἄλλους εὖ- 

ἔχτην. Οὐ γὰρ χαί- φραίνει . τοῦτο τήχει τὸν πλεο 

δι πάντων αὐτῷ πεπληρομενονι τῶν ἔνδον - ἀλλὰ 

᾿ νύσσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περι ὀῥέων ὃ πλοῦτος; χαὶ 

ν ταμιείων ὑπερχεόμενος, μιῇ ποὺ χαὶ πρὸς τοὺς 

Σου π παρακύψας . ἀγαθοῦ τινος ἀφορμὴ τοῖς ἐν- 

ς 
τ πὸ ὐμξολτίτα α ἐμόνται, ̓  τῶν ἐὰν ἢ 

) 
μεταδοῦναι τοῖς ἐνδεέσι. Σύνες, ἄνθρωπε, τοῦ δε-- 

δωχότος. Μίνάσθητι σεαυτοῦ, τίς εἶ, τί οἰκονομεῖς, 

παρὰ τίνος ἔλαδες, διὰ τί τῶν πολλῶν προεχρίθης. 

Ἀγαθοῦ Θεοῦ γέγονας ὑπηρέτης, οἰχονόμος τῶν 

δμοδούλων - μὴ πάντα οἴου τῇ " γαστρὶ τῇ σῇ πα- 

ρεσχευάσθαι. Ὡς περὶ ἀλλοτρίων βουλεύου τῶν ἐν 

χερσίν - μιχρὸν εὐφραίνει σε χρόνον. εἶτα διαῤῥυ- 

ἕέντα οἰχήσεται, τὸν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς λόγον ἀπαιτη- 

θήσῃ μετὰ ἀχριθείας. Σὺ δὲ πάντα δμοῦ θύραις χαὶ 

εγεαπὲὶ απῖπιδ. 

ἃ Ἀπεῖζαῖ ἄπο ΠΡτὶ τῇ σῇ γαστρί, Μοχ (ὐοάϊοες (οπι- 
Βεββιαπὶ εἰ ΔΕ} εὐφραίνει. ἘΘΤΕ εὐφρανεῖ, οὐἐεοίαδειπι. 

ϑαρῖπάς μεσ. Ρυΐπιις διαῤῥυέντα οἴχεται Απιθτοβῖτα 

αΐ᾿ ]1α Ῥογπλ!α εχ 4] 115 ΒΑΚ] γα ΠΟ πῖθιι5, 1ἴὰ εχ 

μας σας πὸπ Ῥᾶποα τη Δ ἴτι5 65. Ἐχεπιρὶς σάπια, 

τοῖαπι 1Ππἃ χιο πιὸχ βοχυϊξιτ, μεμήσομιαι τὸν ἴω- 

σήφ εἴο., ἴζὰ ὀχργοϑεῖς ΠΡ. ἄς ΝΡ μ 6 9εζγαοιῖτα 
σαρ. 7, π. 33 : {πεϊέαΐοτ' σανιοίμσιε ]οσερ ἢ Ἠτιπιαπὲ 

ἑαιὶς ργααϊοκείοπε. Οἰαπιαῦο τοοὲ τπᾶσπα : ἢ επὲϊε, 

Ραιρεγος, εὐϊίε ραπες. 

“-ιὴν 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΤὺΥΘΕ, ΒΕΒΘΤΚΟΛΜΝ. 

μοχλοῖς ἐναποχλείσας ἔχεις" καὶ χαταδήσας σφρα- Β 

Υἵσιν, ἐπαγρυπνεῖς ταῖς μερίμναις, χαὶ βουλεύῃ 
χατὰ σαυτὸν, ἄφρονι συμδούλῳ σεαυτῷ χεχρημέ- 

-ἤ ΄ σ ϑ, 3 - [ 2 ΄ 
γος. Τ( ποιήσω; “ἕτοιμον ἦν εἰπεῖν, ὅτι ἐμπλήσω 

τὰς ψυχὰς τῶν πεινώντων, ἀνοίξω τὰς ἀποθήχας, 

χαὶ πάντας χαλέσω τοὺς ἐνδεεῖς. Μικήσομαι τὸν 

Ἰωσὴφ τῷ τῆς φιλανθρωπίας χηρύγωατι " φθέγξο- τον πε ῷ βσπταθ ΣῆρΟΤΙ φύξγς 
μαι φωνὴν μεγαλόψυχον “ ὅσοι ὑστερεῖσθε ἄρτων, 
ἔλθετε πρός με΄ τῆς παρὰ Θεοῦ δεδομένης χάριτος 

τὸ ἀρχοῦν ἕχαστος, οἷον ἐχ κοινῶν πηγῶν, συα- 
᾿ ᾿ 

μεθέξοντες. Ἀλλ᾽ οὐ τοιοῦτος σύ" πόθεν : Ὅς γε 

βασκαίνεις μὲν τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀπολαύσεως, 
ὃν δὲ βουλευτήριον ἐν τῇ Ψυχῇ συγχροτήσα πονηρὸν δὲ βουλευτήριον ἐν τῇ ψυχῇ συγχροτήσας, 
ΖΥ͵ 8 2 .“ Β δ δῷς ε« ᾿ Χ ν᾿ Α φροντίζεις " οὐχ ὅπως " διαδῷς ἑκάστῳ τὰ πρὸς τὴν 

΄ χρείαν, ἀλλ᾽ ὅπως πάντα ὑποδεξάμενος, πάντας 
τῆς ἀπ᾽ αὐτῶν ὠφελείας ἀποστερήσης. Παρέστη- 

ἜΤ “ τος ι 
σαν οἱ τὴν ψυχὴ" ἀπαιτοῦντες, χἀχεῖνος περὶ βρω- 

διῥγε , ἢ ἘΞ Ἔ 
μάτων τῇ, ψυχῇ διελέγετο. “ Ταύτη τῇ νυχτὶ παρε- 
λαμδάνετο, χαὶ εἰς ἔτη πολλὰ τὴν ἀπόλαυσιν ἐφαν-- ᾽ Ἷ ῃ τ 

τάζετο. Συνεχωρήθη πάντα βουλεύσασθαι, καὶ φα- 
νερὰν ἑαυτοῦ ποιῆσαι τὴν γνώμην, ἵνα ἀξίαν τῆς 

προαιρέσεως δέξηται τὴν ἀπόφασιν. 

Ὃ μὴ πάθης σύ. Διὰ τοῦτο γὰρ γέγραπται, ἵνα 
φύγωμεν τὴν ὁμοίωσιν. Μίμησαι τὴν γῆν, ἄνθρω- 

πε΄ χαρποφόρησον ὡς ἐχείνη, μὴ χείρων φανῆς 
--.΄ 5.7 3 ΄ ᾿ 5“ ᾿ " 3 τὶ 

τῆς ἀψύχου. ᾿Εχείνη μὲν οὖν τοὺς καρποὺς οὐχ εἰς 

ἑαυτῆς ἀπόλαυσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν σὴν ὑπηρεσίαν 

ἐξέθρεψε. Σὺ δὲ ὃν ἂν ἐπιδείξη τῆς εὐποιίας χαρπὸν, 

σεαυτῷ τοῦτον συνάγεις, διότι τῶν ἀγαθῶν ἔργων 

αἵ χάριτες ἐπὶ τοὺς “ διδόντας ἐπαναστρέφουσιν. 

ἜἜϑωχας τῷ πεινῶντι, χαὶ σὸν γίνεται τὸ δοθὲν Υ Ε 

μετὰ προσθήχης ἐπανελθόν. “Ὥσπερ γὰρ ὃ σῖτος, εἰς 
δι - - ΄ 

τὴν γῆν πεσὼν, χέρδος τῷ ᾿ προεμένῳ γίνεται" 
κε : τ τ᾿ ΕῚ - Ξ- - 6λ θεὶ 

οὕτως ὃ ἄρτος εἰς τὸν πεινῶντα χαταδληθεὶς,, πο- 
ζ ε δ ΕΣ εὐ - »Ν Ὑ 

γύχουν τὴν ὠφέλειαν εἰς ὕστερον ἀναδίδωσιν. ΓἝστω 

οὖν ὅοι τὸ πέρας τῆς γεωργίας ἀρχὴ τῆς ἐπουρανίου 

σπορᾶς" Σπείρατε γὰρ, φησὶν, ἑαυτοῖς εἰς δικαιο- 

σύνην. Τί οὖν ἀδημονεῖς, τί κόπτεις σεαυτὸν, πηλῷ 

χαὶ πλίνθοις τὸν πλοῦτον ἐναποχλεῖσαι φιλονειχῶν 

Κρεῖσσον ὄνομα χαλὸν ὑπὲρ πλοῦτον πολύν. Εἰ δὲ 

θαυμάζεις τὰ χρήματα διὰ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν τιμὴν, 

σχόπει πόσῳ πρὸς δόξαν λυσιτελέστερον, μυρίων 
παίδων 8 πατέρα προσαγορεύεσθαι, ἢ μυρίους ἔχειν 

στατῆρας ἐν βαλαντίῳ. Τὰ μέν γε χρήματα χκατα- 
λείψεις ἐνταῦθα, καὶ μὴ βουλόμενος" τὴν δὲ ἐπὶ 

» Ὁπυς5 Οοάοχ Βδδ. εἰ 6ἀ πὶ μεταδῶς. ΑἸΤι ἔτεβ Μ55. 
διαδῶς. 

ς Ψείονεβ ἄπο θυ] αὐτῇ τῇ νυχτί. 
ἀ Τππιις Μ5. φανερὰν αὐτοῦ. Μοχ αἰϊις Δῖ5. δέξῃ 

τυν. 
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γΘΓῸ οποία ΡΟΥ 5 δὲ η}}} δὲ ΓΘραρτ!ς οςοῖπϑα τ6-- 
Π6Β ; ΘΕ {Δ ΠῚ 8} 5151}}15 ΟΡ β γιιχουῖβ, Δάν] 5115 
ΔΗΧΙΌ5., ἀΓΠΤ6 ΠΟ Π5ΠΠῚΠῚ σΟΠΙΓὰ ΕΠ" Θ ρϑηιηι 1Π|5, 

ἀδμπθπέθ ΘΟ Π5 Π]αυο [οῖρ5Ὸ πϑιι5. (μά ἐαοίαηι 
Ῥγομηρέιμ πὶ ερὰξ ἀἴσενθ : Ἐβανὶθπτϊατη. ἜΧΡΙΘΡῸ 

Δ ΠΙΠΙΔΒ 7 ΔΡΘΙ]ΔΠῚ ΠΟΥ ΓΘα, ΟΠ ΠΟΘ 116 ΘΡΈΠΟΒ ἃσσου- 

588}. Γπ|ϊὰ Πον ΤΌΒΘΡἢ ἱπ ρτεάϊοσαπάα ἀθοϊαγαπάα- 
46 απιαηιζαξθ ς Θὰ μηδ σ πἰ ἤσαπη γοσθπι: 

Θαοίασιιοξ πε ἴθ 5. ραπηῖθιις., γθη 6 δ ππθ, 5ἷπ- 
5.Π εχ σΟπη πη ΠῚ 115 {ιαϑὶ [ΟΠ Π]Ριι5 Γαταρὶ ρανεῖ 
οἶρ65 δ αι ἃ Πδὸ Βοπϑίοῖ!. 564 ἔπ [8115 ΠῸῚ 65; 
απά69 Οἱ 56 1166 ὲ ὈΟ ΠΟΥ ῊῚ τιβιιπὶ ᾿πν ἀθὰ5. ΠΟΠ,ΐ- 

ΠΙΡτι5., ᾿πρΡ ΡΟ ΡΟ 116 ἔθοιιτὴ ᾿Π|0 ΘΟΠ51110 50]]Π]οἰτι5 

515, ΠΟ “Ζυοιηοο ἱπηρ γε α5 πῃ] οι] 4τπ|6 πθοθϑϑαῦία, 
56 φυοπιοάο Ομ π θει5. ἀ5Θ ἘΠ Γ5.., ΟΠ] Π65. ἔποῖα 

ΘΟΡΊΙΠ. ἀΐ 1.6 ὉΠ] 16 ρΥῖνε5. Αἀβίαθαπε αὶ δηϊ- 
ΠΙᾺ ΠῚ 6115 τϑρϑίθγθηςξ, δὲ 11|6 δϑοιιπὶ ἀἰββουοθαΐ 46 
ΑἸ ΠΠΠΘΠ 115. Ηὰο 'ρϑα ποοίθ ρυὶρίθθαῖαν, δὲ δὰ 
μα] ΓΟ 5 Δ ΠΠΟΒ ΓΘΓΕΠΠῚ ΡΟ ΟΒΘΘΘΘΙΟΠΘΠῚ ἀηΐμη0 5,8 ὲ ἤη- 

σεραξ. Του ΗΠ1 δ Ομ) ηθιι5 6]! θΘΡαγ 6, ἃς πη6η- 

ἔδυ ϑιιᾶ πὶ ἃρθΡὲθ ἀθο ραν, τι 5απθ πε ϊδ η} ρΡΟρο- 

5110 5110 ἀἴσπδμι ΔοοΙρογοῖ. 

3. (ἀνε πὸ ΕΒ Ὶ Γάδ πὶ τιϑιι νοπῖαξ. 1460 δπὶπὶ μεθα 
βου ρίᾷ βίη, τι 51 Ππ|} 16} ἀσθπαϊ Γὰ ΠΟΠΘ ΠῚ ν] ΓΘ η115. 
Τπλϊταν 6 ἔΘΓΓΆ ΠῚ, Ὁ ΒΟΠΊΟ : ἔγτιοῖτ ἢ ΡΓΟΐου νο]τιξ 

1, πὸ γὸ παπιπηαΐα ν᾽ ἄθανο ἐδίθγιον. Ηφθς δ1ι-- 

ἴθ ἔγιοῖαβ. ΘΠ ΠΓΡΙΥ, ΠΟ δἷ5 ἔγινα, σϑά ΠῚ 

᾿πϑουνἐταγοβ. ΤῸ νΘΙῸ (ΠΘ ΠἸΟυΠΠ 7π|6 ΒΕ ΠΟ ΟΘΠΠ185 

ἔγιισξιι πη οϑίθ 15565, ΘΟ θρῖββεβ ἤπης ἘΠ Ρ5], 

ΟΠ ΒΟΠΟΓΙῚ ΟΡΘΡΙΙΠῚ ΓΑ τἃ ῬΓΟΘΙΩ ΠῚ τ16 ἴπ 
Ἰαγ ΊΟΓ65 γεν ουταῖιρ. Τ᾽ ΘΟ Ἰ511 σα ΓΙ ΠΕ, δὲ ἔππ|ΠῈ 

ἔτ φιοά ἀδέιπι 6ϑῖ, ἂς εἴαπὶ δ Ἰταπηθηῖο δὰ [6 

Ῥονθγ εν. Οὐδπιδηηοάτη ΘΠΪΠῚ {Γι ΘΠ ΠῚ, 

4υοά ἴῃ ἴθργαμη δ τ, ἴῃς ᾿ποῦιιπὶ οϑάϊε ΓΟ] }-- 
Εἰ ΠΕ : 1ἴὰ ῬΑ ΠΙ5 ΘΘΌΓΊΘ ΗΠ] ΟΡ] δ οτι5, ᾿π ῬΟΒΓΘΓΕ ΠῚ 
πη τὰ ΠΡῚ αἰογθε δι ἢ πη θηΕ]. 518 Ἔυσοὸ Εἰ 
ΔΟΥΤΟΌΪ ΙΓ. ἢ ΠῚ5. 1ΠῚ ΕΠ ΠῚ ΟϑΘ 65 115. ΘΙ ΘΠ 5 : (36- 
ταϊπαἴθ, ΘΗΪΠῚ, ᾿Π Ὲ}, νοὶς ἐρϑὶς ἐπ ἐδ ἐξίαπι. 

Οὐά ἰρίταν Δ ΠΧ] 5 657} συϊὰ οερ 5 [6 'ρ56, ἰαἴὸ 

ὅεη, ἤ7. 

Οτ:εα. το. 
12. 

δὲ Ἰατθυῖθιι5 ἀν τ85 σο πο ον σομ θπάθηβ) 16- ριον. 55.1. 
{πι5 ὁδὲ πόπιθπ ϑοπιιι ἡτπαπι εἰϊνίι5 πηιιέω. 
Οιοά 51 Ορθϑ ΠΉΙΡΑ ΓΘ ΟὉ ρΥΟΥ ΘΠ Θ ἴθ ΠῚ ΘΧ εἰ ἢο- 
ΠΟΓΙΘΙῚ, σΟΠβι ἀρὰ 810 511 δαὶ σ] γα πῃ σοπάι-- 
ΟἸΡΙΠ τι5, ᾿Π ΠΤ ΘΡΌΤΙΙ ΠΩ ἢ ἢ ΠΟΥ ῚΙΠῚ ρα ΡῈ ΠΏ ἈΡρΘΙασὶ, 

“πᾶ πι ἸΠΠΕΙΠΙΘΙΌΒΘ. 1Π ΠῚ ΒΙΠρΡΊ0 5ἴαιθιο5. ΠΆΠΘΓΘ, 

6. (1}. ῥυΐπιιιβ διδόντας ἐπαναστρέφουτα', 
ΓΟ οάοχ φαϊάαπι (οπηθοῖ, δὲ Ἀθα. βοοιπάιις τῷ 

νω. ΑΠῚ αυϊπάιιο Δῖ85. δὲ δαϊ ποοϊεμένω, 
Ν ες 1ξὰ τα αϊῖο Ροβὲ ὑπὰ5 Νς, σπεί 

5 (ΟἹ. ρῥυῖπειβ πατέσα σε, 



Ῥεαὶ. 111. 

ΟἹ 

Ἐπ φυϊάθην γ]ϊοΐανιιβ ᾿ς 65 ῬΘοιιΠπἰα5 γ6] ΠΥ 5 : 
οοηῖνα., ραν απ 0} ΒΟ Πὰ Οροῖὰ σ]ονίαπη θχρογίας 
λυὶ5ς. ἡ Τ)ΟΠΙΪ ΠΙΙΠῚ, ΟἸΙΠῚ 50] ]Π1οθὲ ΟἸΓΟοι βία 5. ἴθ 

ΘΟΥ ΠῚ ΟΠ ΠΉ ΠῚ ΠπΈ4 166 ΟΡ] 5. Ομ] Π5, ΠΌΓΡΙϊΟ-- 
ΤῸΠῚ οἱ Ρϑποῆσιιπ Δ ΟἹ ΓΟΥΘ ἢ] ἴδ ΡΡΘΙ]ΆθΙ., ἃς 

ποηλΐπα ΟΠ Πἶὰ Πα] Δ Π] ΓΘ 1 ΘΠ ΣΤ ΘΠ 116. 5]-- 
ΘΠ ΠολπΕα {Π0Ὶ {τ θὲ. ΑππῸη ν]ἀ65 605, 4πὶ ἴῃ 
1Πθα 15 βοάθης, ἴπ ρα ΠογΑ ]ἀϑ[αβ., ἴπ ΠΠΪΠ]05., ἴπ- 

41 ἀδοθυιαπιθβ Ομ [θυὶβ ΠΟΙ Π 65, ΦΌΟΓΙΙΠῚ γε] 

ἀϑρθοίτιηι {ἶν15 ἀθεθϑια ὈἸ τι, ῬΓῸ ὈΓΘΥῚ ΠΟΠΟΓΘ, 

ἀἴχαθ ΡγῸ δίγθρίτι. ΡΟΡῸΪ 6. ΡΪατιϑιι Ῥ ΘΟ Π]ὰ5 
5185 ἸΠ511Π|616 9 ΤῊ ὙΘΙῸ ΡΆΓΟΙΙ5 65 1 ΒῈΠΊΡΓ τι 
(Δ οΙ ΘΠ 15, ἀπ4 6 65 σ]ου απ ἴα ΠΙᾺ ΠῚ ΠΟΠΒΘΙπ|{π|-- 

Ται5 ἢ (ΟΠ ΡΙΌΒΡΑΪ τα Πδιι5, σοἸ] αι αθτιπὶ ΔΠ 6 6}}, 

«ποιαιοι ἃ} οὐ θ6 ΘοπάἸτο ΠΟμΉΐ 65 [ΘΓ 6, θα πη 

ἴθ γι ἸσαΡιιπ : σ᾽ ΟΡ ΠῚ το ΘΥ ΠᾺ ΠῚ , ΘΟΓΟΠᾺΠῚ {π|-- 
510, Υ ΘΟ ΤΙ ΠῚ ΟΘΘΙΟΥ ΠῚ ῬΓῸ ΡΥ ΘΡΠΠΪΟ ΤΘΙῚΙΠῚ ΘΟΓ- 
ΔῈ. ΗΠτιπ γθοῖθ αἀἰβ ρΘ πβὰ [} Ὶ1ΠῚ ΓΘΟΘΡΓΠῚΙ5. 65. 

Οὐτονῖιπι ΠΙΠ1] ἘΠῚ οἰ οϑῖ, θὰ ἤπ|8 ἴῃ 5068 τὸ- 
Ῥοβίτα βδιπὶ. θΟΠὰ Ὁ ῬΓΘΘΘΘ ΠΕ 11ΠῚ 5 ἢππὶ σ0η-- 
τομὴ πθη]. Ασθ Ἰσῖταγ, αἰν! 5. νὰν ]6. ἀἴβρθπβὰ : 
ἸΠ]ΘγᾺ}15 οϑῖο δὲ βρ᾽ πα άτι5 ἴπ 5 πη ρ ]Ρι5 ἴῃ οσθ- 
ΠῸ5 ἱπηρΘπ 6 Πα415. ΤΙσαῖιν δεϊαπη 6 ἰδ : 7) βρετ- 

5. 

οἰί, εἰδαϊξ ραιιρογίϑιι; Ἱειδιϊτα 6} 1ι5 ππατιθὶ ἐπὶ 
ϑδιδοιίπηι. ΝΟΙῚ τπηᾶσπο γ ΘΠ ἤ6ΡῸ., ΠΘΟΘββι ΓΕ} 115 

Ῥ᾽ὰ5 Παβίο ᾿πιθπίτβ. αν 6 ΘΟ βρθοῖθθ ἈΠΠΟΠδ ΟαΡῚ- 
ταῖθηι αὦ Ππουρθὰ ἀρουϊθπάα. δίώηι ιῖ αἰιρεί ρτό- 
{ἴπιπι ατιποτιθ, μοὶ εςὲ ἐασθογανϊς. ΝΟ [ἈΠῚΘ ΠῚ 

ΔΝ οατιδα, ΠΘ ᾿ΠΘἸὰ ΠῈ ΘΟΠΊΠΙΠΘΠῚ Ὁ ὈΥΪν ἴα ΠῚ 
ΟΡ ΠῚ {ππᾺ ΠῚ ΟΡ Δ ΠῚ ΟΡρΘυ ΓΘ. ΝΟΪῚ ΠΘΡῚ σᾶπρὸ 

ἘΠΊ ΠΑΡ ΙΠῚ ΘᾺ] ἈΠ] Γα Π1Π} : Π6 ᾿Ρἂπὶ Π δὶ Θσοαβῖο-- 
ΠΘΠῚ [δΟΘ 5 Ἀσσογ Πα δο ρΘοι Π180. αν θ ΘΧ α] ΘΓ 65 
να] πον Ποῖα σεϑογπ. Τὶ γ6ΓῸ ΘΟΠΊ]ΘΟΙ5. ἴπ 

ΔΌΣΕΠῚ ΟΟΙ]15.. ΠΟΠ ΓΟΒΡΙοἱβ δὰ [γαῖγθιὴ : δὲ πιι- 

5] 15. Φαϊάθη ποίη ἈΘΠΟ5015, Θὲ ἃ 5] ΠΟΘΙῸ 
Δα] ΟΡ Ι Πα πὶ αἰἸβΟ ΘΠ... {τα θη ὙΘΙῸ [ΘΙΠΡΟΙΘ 
ΠΘΟΘΒΒΙ ΓΔ ΕἸ5. ῬΙΌΥΒΕ5 ἸσΠΟΡΆΒ. 

ἀν. Α΄ φυϊάθπι ΠΙᾺ 115. Δ} ΘΟ]ον να! δ αἀτηο- 

ἄπιπὶ ἴθ Ομ] θοῖαι: 564. “ποῖ δὲ ΖιΆ ΠῚ ΘΟ ΠΟΙῚΙΠῚ 
ΘΘηλ τπ15. ἴθ ΡγΟϑο Δ Π 1}. ΠΟῚ γδριΐαβ. Οποιηοο 
ἘΠῚ Ῥαι ρου 5. σα] απ] ταῖ65. ΡΟ Πα Ὁ" Οοι]ο5 9 116 

γὙ6. [ἈΠΜ]]Π1ΑΥῚ ΟἰΓοιηβρθοῖα., υἱάδε ἁαγιιπ 5101] πθο 

δ46556, πθο ἘΠαιδιη αἰ αγιιηι : ν᾽ ἀ6ι βιιρο]]θοῖῖ- 
Ἰ6 ΠῚ ἃς νϑϑεϊξα πη ἴαϊθβ., “1 18165. σθυῖθ βοϊθηΐ 6556 

ἃ Νοἴογοβ αἰ χιοι ΠΡΥῚ τοὺς 

πι8]ὸ. 

Ρ  οαῖοος ἄτι προϊεμένους ; σὺ δέ, [146 Αἀ446μη4α.] 
ς ἈπΕχαὶ ἄπο ΠΡγὶ ὧν οὐδενὸς τούτων. 

ἃ Ἐδ1 μενεῖ, πιαποδὶς. Αὐ Μ' 
ποδί. 

55. ΤῊ] μένει, πεα- 

ὁ ΠΙμᾺ, Ῥυουουθίιπι 11, 36, ὁ γὰρ τιμιουλχῶν σῖτον, 

ΒΑΒΙΠΙΙῚ ΟΕΒΑΒΚΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΈΆΘΗΙΕΡ. 

ἔργοις φιλοτιμίαν ἀποχομίσεις πρὸς 

46 τὰ Δεσπότην, ὅταν δῆμος ὅλος ἐπὶ τ ῦ 

ἀγαθοῖς 

οὗ κοινοῦ χρι- 

στ ἄντες σε, τροφέα χα ξργετην χαὶ πάντα ἡ εὖ 
τος 
χῷ « φιλ λανθρωπίας ἀποχαλῶσιν ὀνόματα. Οὐχ 

ἐν τοῖς θεάτρ 

ομάγοις 
δι 
οειν » ὑπὲρ τῆς ἐν ὁλί τῷ τιμῆς, 

ὩΣ ροις) παγχρατιασταῖς ; χαὶ 
ΤΥ ΓῚ ΄ Α Ρ 

τισιν ἀνθρώποις, οὺς χᾶν 

πε ου θρεύθον χαὶ χρύτων τὸν 

ΣῈ νους : Καὶ σὺ ἐἰβαπρεῖὴε εἰ περὶ 

ΤΣ, 
μοῦντες " οἱ ἀπὸ χτίσεως ἃ 

ΑΝ 
ἄνθοωποι ἈΞΕΠΣΣΞΣ ᾿ θ 

αἰώνιος ̓ στέφανος διχαιοσ' 
Ε, 

σύνης " βασιλεία τῶν 

, ἃ0λά σοι ἔστα! τς ὥ 
, 

τῶν ν δοθαρτῶν τούτων 

ἜΩΙΣ τὰ σπουδῇ τῶν ἌΣ μένων ὑπερορῶν. Δεῦρο 
{- 

- ΄ 

δὴ οὖν, ποιχίλως διάθου τὸν πλοῦτον, φιλότιμος 

χαὶ λαμπρὸς περὶ τὰς δαπάνας τῶν δεομένων γενό- 

᾿Εσχόρπισεν., ἔδωχε 
ἃ 

μενος. Λεγέσθω χαὶ περὶ σοῦ" 
- ,ὔ Ν , “ἢ -Ξ ’ὔ » “Ἢ 

τοῖς πένησιν: ἣ δικαιοσύνη αὐτοῦ “ μένει εἰς τὸν 
»"».ω- ν - ’ “Σ, " “ 

αἰῶνα. Μὴ βαρύτιμος. ἔσο ταῖς χρείαις ἐπιτιθέμε- 

νος. Μὴ ἀνάμενε σιτοδείαν, ἵνα ἀνοίξης σιτοδοχεῖα. 

Ὃ γὰρ 
ΡΝ ᾿ ; 
λιμὸν ἐκδέχου ὃ διὰ χρυσόν" 

“- 
“ τιαιουλχῶν σῖτον, δηποχαταραςος: Μὴ 

-- 
μὴ χοινὴν ἔνδειαν . δι 

Ό εὐπορίαν ἰδίαν. Μὴ γίνου χάπηλος συμφορῶν ἀν- 

θρωπίνων ᾿" υὴ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ χαιρὸν ποιήσης 

περιουσίας χρημάτων. Νὴ ἐπιξάνης τραύματα χε- 

χαχωμένων ταῖς μάστιξι. Σὺ δὲ πρὸς μὲν τὸν χρυ- 

σὸν ἀποδλέπ πεις, τὸν δὲ ἀδελφὸν οὗ τ προ οσδλέπεις - 

καὶ τοῦ μὲν νομίσματος ἐπ᾿ τἰκῦσευς τὸ χάραγμα: 

χαὶ τοῦ δοχίμου διαχ ὌΠ ς τὸ χίόδηλον, τὸν δὲ ἀδελ- 

φὸν παρὰ τὴν χρείαν παντελῶς ἀγνοεῖς. 

Καὶ ἡ μὲν εὔχροιά 

δέ σοι ἀχολουθεῖ τοῦ ἐνδεοῦς 

γίζη. Πῶς σοι ὑπ᾽ ὄψιν ἀπάγοι τὰ ὑπεθὴ τοῦ σξτ 

νητος ; ̓Ἐχεῖνος περισχεψάυ. 

Ὁ χρυσὸς μὲν αὐτῷ οὔτε ἐσ 

τε" σχεύη δὲ χαὶ ἐσθὴς, 
5. 5 κπ “- , ψ" 

πτωχῶν χτήματα ᾽ ὀλίγων τὰ παντὰ οΌύλων αζια. 

δυμοχατάρατος, γατῖδ ἀρ νατῖος Ἰπΐογργεῖος Ἰεβιεων : ὶ : 
{ιᾶπι ἀἰξογεραπεϊαπι 5ὶ φαϊβρίαπι στἰάεσα οαρῖῖ, Ἰεσαξ 

Ἠοχαρϊα. 
κ᾿ 

ΓΆΈΕρ. Ῥυϊπιιβ ἐπ᾿ ὄψιν. 
ξΞ (ΟἹ. ρῥυΐπιιιβ τοιαῦτα ὁποῖα. ΠΡ᾿ἀ6πὶ οὐϊα ἂν 

νοῖτο. Νὶ' εἴθε. φαυΐπιψας ΠΡΥῚ ἂν γένηται. 

γέ- Ὶ 



ΠΟΜΊΓΙᾺ 

Ὑί οὖν ; ̓Επὶ τοὺς παῖδας λοιπὸν ἄγει τὸν ὀφθαλ- 
ι ΠῚ Ἦν ν. "5 ᾿ αν , 3 

μον .ς ὥστε αὐτοὺς ἀγαγὼν εις τὸ πρατῆριον, Ἐν» 

τεῦθεν εὑρέσθαι τοῦ θανάτου παραμυθίαν. Νόησον 

ἐνταῦθα μάχην ἱ ἀνάγχης λιμοῦ, χαὶ διαθέσεως πα- 
- « Ν ᾿: Υ ΄ - - ς 

τριχῆς. Ἢ μὲν τὸν οἴκτιστον θάνατον ἀπειλεῖ, ἣ 

δὲ φύσις ἀνθέλχει, συναποθανεῖν τοῖς τέχνοις πεί- 

θουσα " χαὶ πολλάχις ὁρμήσας, καὶ πολλάκις ἀνα- 

χοπεὶς , τελευταῖον ἐχρατήθη ὑπὸ τῆς ἀναγχαίας 
δ 5 ΄ ἘΑΨΕΝ ΞΟ , ΧΟῊΝ ΝΣ τὸ , 

καὶ ἀπαραιτήτου χρείας ἐχόιασθείς. Καὶ οἷα βουλεύ- 

εται ὃ πατήρ; Τίνα " 

δὲ ἡδέως ὃ σιτοπώλης ὄψεται ; ̓Επὶ τὸν πρεσθύτα- 

τον ἔλθω : ̓Αλλὰ δυσωποῦμαι αὐτοῦ τὰ πρεσθεῖα. 
Ἀλλὰ τὸν νεώτατον : Ἀλλ᾽ ἐλεῶ αὐτοῦ τὴν ἡλικίαν 

ἀναισθητοῦσαν τῶν συμφορῶν. Οὗτος ἐναργεῖς σώ-- 
“-᾿ Ὗ ω Ὁ 

ζει τῶν γονέων τοὺς χαραχτῆρας " ἐχεῖνος ἐπιτη- 
δε! ν κ᾿ Η͂ 9 ΤΡ Ος Φ βυσε τς ΠΕΣ 
δείως ἔχει πρὸς τὰ μαθήματα. Φεῦ τῆς ἀμιηχανίας! 
ΣΝ ἂ, , , , , 

Τίς γένωμαι; Τίνι τούτων προσχρούσω ; Ποίαν θη- 
᾽ - -Ὁ » 

ρίου ψυχὴν ἀναλάδω ; Πῶς τῆς φύσεως ἐπιλάθω-- 

μαι; ᾿Ἐὰν πάντων ἀντίσχωμαι, πάντας ὄψομαι 
δαπανωμένους τῷ πάθει. ὰν ἕνα ἃ προῶμαι, 

, Ἕ - Ν , ΄Ν [2 

ποίοις ὀφθαλμοῖς τοὺς λειπομένους προσίδω, ὕπο- 

ποδρλδς " τῇ 
πρῶτον ἀπεμπωλήσω ; Τίνα 

ΕῚ μα. ἡ ἊΡοΝ, ᾿Ξ Φ' 35 ΕῚ , “- τὶ πτος αὐτοῖς ἤδη γεγενημένος εἷς ἀπιστίαν : Πῶς οἷ- 

χήσωτὴν οἰχίαν, ἐμαυτῷ χατασχευάσας τὴν ἀπαιδίαν; 
--- Υ λὶ 

Πῶς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἔλθω, ἐκ τοιαύτης προφάσεως 

“τὴν εὐπορίαν ἔχουσαν: Καὶ ὃ μὲν μετὰ μυρίων δα- 

κρύων τὸν φίλτατον τῶν παίδων ἀπεμπωλήσων 
Ε Ὦ Ξ ἈἾ δὲ ἫΝ " 7 χ ξ 3 ΝΥ 

ἔρχεται " σὲ δὲ οὐ " χάμπτει τὸ πάθος, οὐ λογισμὸν 

λαμθάνεις τῆς φύσεως. Ἀλλ᾽ ὃ μὲν λιμὸς συνέχει 
᾿ 

τὸν ἄθλιον, σὺ δὲ ἀναδάλλη,, χαὶ εἰρωνεύη, μα- 
χροτέραν αὐτῷ χατασχευάζων τὴν συμφοράν. Καὶ 

᾿ -- νν 

ὃ μὲν τὰ σπλάγχνα προτείνεται τιμὴν τῶν τροφῶν, 
Ὁ ᾿ -Ὁ- σοῦ δὲ οὐ μόνον οὐχ ἀποναρχᾷ ἣ χεὶρ ἐχ τοιούτων 

συμφορῶν ὑποδεχομένη τιμήματα, ἀλλὰ χαὶ ζυγο- 
μαχεῖς περὶ τοῦ πλείονος " χαὶ ὅπως ἂν πολὺ λαθὼν 

ἔλαττον δώης φιλονειχεῖς, πανταχόθεν “ βαρύνων 
Α .- 

τὴν συμφορὰν τῷ ἀθλίῳ. Οὐ δάχρυόν σοι ἐλεεινὸν, 

οὐ στεναγμὸς καρδίαν μαλάσσει - ἀλλ᾽ ἄχαμπτος 

ἂ Απ φαΐ ἄπο ΠΡ ὥστε τούτους. Μοχ (01. ἰεν- 

{λπ|5 ἐντεῦθεν εὕρασθαι. 

Τα, νόησον ἐνταῦθα εἴο.,, ἴπ δ 15 Ἰδραπίιιν οὐπα 

υἴσσιϊα μοβὲ γοσθτη ἀνάγκης : 4 νγσαϊα πὸπ 1ῈρΡ6- 

τῖταν ποία ἴθ (01}.. ξθοιπάο, ποήτθ ἴθ Βορ. ἴον- 

εἴο, πϑάιιθ ἴῃ (οἶ5]. ᾿ πὸο χὰ ῃϊ Φαβθίιιπι ἐϑὲ 4 πιὸ- 
15 51}. 

ἘΘΟΙΒ. βοδιπάιι τίνα πρῶτον τούτων. (015. τον εἶτ5 

τίνα τούτων. Νδο ἴζα τλλ]το ται] ἱπῆνα (1Ρ. ἔουίϊις 
τὸν νέον. 

ἃ ἘῸΊΠα γατνῖς πα ϊβουσῖ παῖ Θχοιη θ᾽ τι ἸΘρίτιν ἀρια 
Απαθτοόβίαπη οοίθπ Πἰργτὸ 6 ΑΒ 6 Τοζγαοιῖξα οὰρ. 
δ.  εῖία. αὐτὶ σοπίοχαπίαν: ατῶοα οαπα Τιαϊτηῖς, 
{πιὰ εχ οοἸϊαϊίοπ οοπδία ὈΪ: ΑἸ γοβίτιπι αἰϊα οχ Βαϑὶ- 
Ἰῖο ἱπιϊξαΐιιηι, ἃ]14 ὃχ δὸ ἰἀπίτιπν ποὴ δα γουθηι 

ΤΟΝ, Π|, 

ΙΝ 100 τὺ 

:- Ὁ] 

» 

ΠΕΒΤΕΛΜΝ, ΕΤΟ. ὑὃ 

Ῥαιρουι. [ἀου] τὰ [65., ομμΐα θαιιοἷδ ΟΡ] 15. οϑι1-- 

πιὰ ηα. Βοχαϊά Ἰσῖταν 2 Ταπι ἀθηλιη σοπνου τς 

ΘΟα]05 ἴπ ΠΡ Ροβ, τ ἰπὶ [Ουιι πὶ ἀϊιοῖοβθ ν ΘΠ 4165 6χ-- 

ῬΟπΘη5, πὲ ΠΙΟΡΕΪ5. ᾿Π Ο Π 6 ΠῚ 15. 50] τηθη ἃ]}-- 

ἀιιοα ἱπνοηϊαξ. ΗΟ πιγθθπ 15. [ἀπ ΡΟ Θ Πα ΠῚ Θ0η- 
51:46 γῸ5 ψϑ! πη. , Θὲ ῬαΐθυΠΙ ἃ ΠΟ} 15. ΕΆΠΙ65 4461} 

{γα 1, δια ἀθίσιιθ αξ ππὰ οππὶ [106 015. πιο] δίτιν : 
ΘΕ 5:506 1} 1|5115, δὲ 585 06. ΓΘΙΘΠ τΙ5 5 [ἃ πάθη} 5ῖ10- 

Β.ΠΡ1, παοθβϑιαΐθ αἴαιιθ Πρ] ΟΡ} Θαθϑίαίθ 
σοδοῖτ5. 564 {1188 ἴΠ ἈΠ Π1Ὸ ΘΟΠΒ1Π1ἃ νοῦϑαΐ ραῖθν ἢ 
Οτιθιὰ Ῥυϊπλτὴ ϊνθπάαπῃ ἢ Οἰιθ μη ΠΔ ΠῚ {γι ἢ 

γΘ Πα Ποῦ Πα ΘΠ ἶτ|5 οΟπβριοῖο ἢ Ασοθάδμῃ δ τηᾶχὶ- 
μλ11ΠῈ παῖ 3 ΑἹ φοίδεϊβ Παρὰ γον ουθου. Δπ δά τη1- 
πἰπηῖηι παία ἡ ΑἿ Π16 Π]βθύθὲ 1ΠΠ|π|5 ϑοίαιῖθ., οὰ- 

Ἰαπηϊταῖθα. πϑοάτιηλ 1Π 16 }}Π ΘΠ ι15. ἩῸ Ρ αν Πα} 

ΘΧ ΙΡθοε οανᾶτη οἰ σίθηι : 116 Ἰἀοποιιβ οδὶ δά ἐϊ- 
501} 1 Πὰ5 ἀἰδοθηα5. Η θαι ΘΟ Π511 ἱπορίαπι  ΟτῸ 

τη6 γϑυίδμι 7 [π {4 πθηὰ Πουαπη ἱποϊάαμι " Οτια]θὰ 

Ῥθεβίϊοο απϊηγιμ ᾿πάπαπ ἢ Οπομηοίο παίαγε 9}}}1- 

νίβοαν 7 ΟἸΏΠ65 δὶ δθῦνο, απ υἱά 600 σΟΠϑιιηὶ 
οἴηπ65. {{π||πὰ 5] νϑπϊάθγο,, {πᾶ} 1115. ΟΟι 15 το - 

᾿ΐψιιοβ. ἀϑρίοῖϑηι, ααϊ πὶ 1158. 71ὰ πὶ νἀ] άθνο 
Ρου Πα ἂς ργοα ἸοἢἾδ5 ββρθοίμπμη " Οτοπιο ὁ Πὰ- 
ΘΙ ο ἀΟμλΠὴ 5,. 411} παῖ πὶ 056. 51π| δπιοῖον Οὐ Ϊ-- 

τἀ 152 Οιομηοο δοοθήδπη. ἃ ΠΠΘΗΒΔ ΠῚ, οἰ 115 
θυ πα απεῖα οαιιβᾶπη. δ] 501 πὰρ ι ἢ Πρηϊπιιθ 

πλ  εἶθ. οἵη ἰΔΟΡ ΤαΪ5 γΘ ΠῈΣ ΡΑΙΟΡ ΟΠ 551 Πη 11} 
ΔΠΪονιιτα γ θη  αχὰι5 : [6 [ἈΠ] 6 1ΠΠ1π|5 αἰ ΠΟ Ϊο πὸ π 
Πφοῖῖτ, πΘάτι6 ἈΠ  Πλι1 ΠῚ ἔτι} 51.011 11} Πα τιγεθ 

οοριαιῖο. ΑἸΧῸΙ [ἈΠγ65. τη ]ΒΘ 1 1ΠΠ 11} ὈΥΓΘΙΏΪΕ , 

τὰ γΘΙῸ οποία ν]5. δὸ Ππ|4||5.,. σα!αμηϊαΐθιη οἱ 

τ ἀθη5 Ιοπρίουθην. ΕἸ 116 φυϊάθηη νἰβοθγὰ διὰ 

Ῥυθα τ Αἰ ΠΘ ΠΙΟΥ ἢ ΡΟΡΡΙΘΊΓ : [πὰ νΘΙῸ ΠΙΆ ΠΙΙ5 
ΘΧ δ] αϑιηο αὶ οα] πη τα ἘΠ 0115. θυ ϊα γΘΙο Ὁ Π5.). ΠΟᾺ 
πηοο πο ϑ[προῖ, 566 ἐδ Ῥυθῖϊο οεΐϊαπι σομ ΘΠ 5, 

4αϑὶ οἾτι5. 58 115. οἴ θυΡα5., δίαιιθ βεπιάϊιιη ᾿π 60 

φοπγουῖθβο, ΕῸ φυϊάθμι πιι]ία Ρὸπ : 56 Π]π4, οὲ 

τὐγετασηε τυ αεΐαπι, πιιίδτι5 οοιϊς αϊείενο οςρί6 "05 εἶδ πιϑα 

ἐπιρίοίαϊο σιιδρεοίοδ, πα αἴϊος ψιοψιθ υϑπείατε, ποπι 

ἴτα {οἸἸοῖτον ὀχ ρυθβδαση. ὙἸΔΟΥῚ μοίοϑι. ΝΘ ὁπῖμ ογαΐ 

ον ραΐοι ΠΠϊῸ5. Βα γοῖ βαιβρθοῖοβ ἐς ἱπιρϊοίαξε βιὰ, 
«παβὶ ὁ]15 ἅΠ πὸ το Ῥαγ ]Ορ65. 6556 Ροββοηΐ : 5οή 

οαἰονῖ ΠΕ ραΐτομη. Παθαγο Ροϊοναπε βαβροθοῦιπι ἴπι- 

Ῥἰεαλῖα, πὸ, τιπὸ γϑηα το, δὲ ἰρδϑὶ Ζαοίιθ γνεπάθγοπ- 

τιν. Μαρῖς ονσο μασοπί Βαβ]ϊαπα, {{π|0, τὖ ὁ. ἅτνα- 

οἷ Ῥουϑρίοι ροῖοβε, τὰ ἱπίουργοίανι Πο6ὲ : ἔγεμε σὲ 
φνεπάϊάθνο, πιῖδιις οομϊς γοἰΐψιιος. ἀϑρίοίαπι, ψιιῖ πα 

εἰς ͵άπι γε ἀϊά δ εῖπι σιιδρεοίλισπε Ρεναϊω αἰσιδ ριο- 

αἰϊεϊοπῖς ὃ 

» Βοα. Ῥυίπιιβ οὐ χάμπτη τῷ πάθει. 
(9. ρυΐπεις ἐπιδαρύνων. 

ἉΠΊΟΥ5 

- ᾿ Ε τεγαὶ 
ΤΠΙΒΘΥ ΠῚ ΠΏ ΠΊΟΙ ΘΠ] ΠῚ] Π δ ἴτι:, Πα ΥΘΓῸ Γ6- 8πα. 

Ἐλπιῖβ εἰ 

γα- 

Βπο 



Ῥεαί. ὁι. 

8.4} 

οὐ 

ῬΟΉΪ5, τιῦ θ] 115 ἀοο ρίθη5, ΠΔΪΠῚ15 (165, ΠΪ5ΘΙῸ τΠ- 

ἀοΙΠνοι ἀροιιμ]αη5. οΑ] απ Γαἴομι. ΝῸΠ δου 1:6 
ΘΟΙΠΠΠΊΟΥ ΘΠ ΤῊ ΒΘ. ΠΟΙΟῚ, ΠῸΠ ϑ6ηλϊττ|5. ΘΟΥ 

ΘΠΊΟΠΠ απ} : 566 ᾿Π|Π6 Χ 1}}}}}5 65. ἀῦητι6 ᾿πηρ] Δ Ά 15. 
Ομ ηΪὰ. ΔΓ} ν᾽ θα, ΔΕΠῚ1ΠῚ ΟΝ ἰσΕΠπ|ὰ5 : πος οἱ 

ΒΟΠΊΠἰὰ5 ἰΠΈ6 1 ΟΡ ΠΏ]Θ ἢ πη}, οἱ ΘΟ Ποιιρίβοῖβ ᾿πίου' 

ν]βΙ απ άτιμη. {ΠῈ Θηΐπὶ αὶ ργθ ᾿πϑα πα ΠΘΠἴΟ 
ὨΊΟΙ 51Πξ, ὕῸ5 ᾿ῃ585 ΠΟ ἱΠ|ΠΘΠΓ1)" : 564 δὰ δΧ 

ΧΡ ΔΕ οἰτιη τιν", 510] ἀηΐπηο ἤπσαπε : ἴτὰ ΔΗΪΠγὰ 
ἀπ 4}0 ἀν Πα ᾿οϑϑοϑϑαᾶ, οἰ" Ποῖα ΔΕ ΙΠῚ., ΟἸἸΠΟία 
ἈΡσΘητ ΠῚ. νἱάθι. ΟΟμβρίοϊαθ. Πα ΡΘ ἢ Π 115. ΔΕΓΊΠΠῚ 

4181} 50 161}. Ὑ ΠῚ Ομ ηΐᾷ πη ἅτ Γ] ΠαΙΠΡΆΙ ΘΧΟ- 

Ῥίαδ5, αἴσιιθ ἴῃ 14 ᾿ποιη}}}5 ῬγῸ νἱ]]. 

ὅ. Οὐ Θηϊπὴ. ΠΟῚς ΠΟ] 15 ῬΡΟρίθυ ΔΌΡΊΙῚ ἢ 

ἘΡαΠΘΉ τι} {Π ΕΠ] ἀτιντπ., ὙἸ ΠῚ ΠῚ πὸ ΔΙΙΓῚΙΠῚ 

ΘΟΠΟΙΘ5ΟΙ, [Δ Π26. ΕΠῚ ἢ Δι τ ΠῚ νυ Π ῸΠ : ΠΊΘΡ- 

Οδἴα γα ΟΠΊΠΪἾ5., ΟΠΊ 5. 50] ΟΡ α ραν ὶτ ΕἸΡῚ Δαιγι μη}. 

ΤΡΒΙ1ΠῚ ΔΙ} Ὶ1ΠῚ ΘΟ ΠΟΙ 5616 ΕΠ 0511Π}., (τ1πῚ ΡῸῪ ἴδ - 
ΠΟΡᾺ 1] ΕΠ] στιν, ΝΘ τΙ6. ἰΠΊ6Π ϑαίοἴα5. δῖ, 

ΠΘΆτ16 Π π5 ΡΟ ρ θυ ἔπι Οὐρὶ αἸτατ15.. ΑΨ αι  θηὶ ρος 
ΥἾ5. ΘΌ]ΟΒΙ5. Ὀ]Θυτιπ τι ΘΟ ΠΟΘ πλι5.. 10 115. ἀτια 
Ομ ρίπιηΐ, 5656. Δ ἶ6 Θχ μ]θαπι, τὰ ΡΟ ΠΙΔ]ΟΥΘ ΠῚ 

ΒΔΓ  Γὰ 61 [501 ππ} 1}0515 ΓΘ ρα αν. ΑΝ ἈΛῚ5 ΠΟῚ 

5. 

᾿τ6Π} : 566] το ρ] 1} ι15 ΠΡ ]Θεαν, πος ρἱ να ἀ6- 
διἀθναι. Ζιρίϊα οἱ αὐηιιαιι!., ποῖα δον" ἀρρο- 

π6ΥΘ. Τὶ! νΘ᾽Ὸ (6 ΕΠ] Π65 Ἀγ ΘΠ τιΘ πίοϑ., εἰ οχ τις 

τη ἀθουηάιιθ οἰ νϑεν5. Το πἀθ ἄτην γΘΙ ΘΠ αι" 

οἱ γοβδίαθπαπι, απ {01 [ἀοῖπιηΐ ἢ ΤΊΒ ΠΡ ΠῚ 
γΘΡάσι]α, ἀηπιθ, π!ροῖθ ν]ο πο’ ΠΟ ΠοΙτιβα ἃς 

ΘΧΟΠάΔηΓ65., αἰν5. ΠουΓθα θη) Π π ει", δὲ 1ν- 

ΔὙΠῚ ΡΘΗ ΕἾΝ ΑΙ Του) 115 ΠΟ. 15 1 ΠΟΤ ΠῚ ̓ΓΟΠΙρ πανία 
ἩΠπι5. 8010. δ δοαιιαπε. (οπβινιθίηθ πια]ονα ἢ Τη- 

ΘΘΡΕἢ}.,. ἃΠ ἀἰθϑινιιοῖα ϑιΠοοθϑϑου! ΓΙ Ο 115. 511. 

ΝὰΠΙ ἈΡΡΘΡι5. ροτουΪΕ ᾿ρ56. οἰτἰα5 ᾿πιουϊγο, {181 
ΠοΡΓΘὰ θ6 1 ἀνᾶνδηι ἰπα σιν απ Θχϑισια παν. Ῥοι- 

ἸῸ αἴνθϑ 116 σοπνοπί θη 6 ΠῚ] ΡΥ αν 5. 51:15 ΘΟΠ5 1115 

Ππθη} σΟηβΘατιτ5 65 : γῸ5. ν6]Ὸ, δἱ τ ῃὶ ογο- 
ἰουθ ν ] 115... ΟἸΠ θτι5 ΡΡΟΙ ΓΙ ΡΊ ον πῇ. [ΟΊ ιι5 

ἈΡΘΙΕΪΒ., ἈΠ} 551 Π]Ὸ5. εἰν 1115. ὀχ τιι5. ῬΡΩ ΟΠ Ὀ 5. 
Οἰιθηηδι πλοάξιι δηΐμι Ἰησθηιὶ Πιινίο [ὰΟ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ 
ΤΟΥ ΡΔ ΠῚ Ρ6}" θ] Εν] 05. σὰ Πα ]6ὸ5. ρουνδ θητὶ ἄδίαν 
ΓΡΔΏΒΙ 5. : 510 ᾿ρ51 εἰν {115 ῬΟΥ ΕΠ 6, τς ἴῃ νὰν ἰὰ5 

ἅ Τὴ Βορ. ρυῖπιο ρονῖπαο αἱ ἐπ Α]1ς Μ5ο. Ἰοσῖταν ἀπι1- 
ἄομη προσάγει : 566 ἴῃ οΥὰ οἿι5 ΠΠ] τὶ α ἀἸτιιπι ἐ5: συνάγει. 

9 Ἄδρ. ῥτίπιιβ περισπουδάστων ἐμπίμπλοασθαι. 

ΓΟ οάεχ (015]. οὰπὶ (010. πὸ οἵ οὰπὶ ἄποθας Β6- 
διϊ5: τὸν παραῤῥέοντα. ἘΔ 1 περιῤῥέοντα, ποη 1ΐα τϑοΐϑ. 
Μὸχ Βερ. ρυΐμνας καὶ ἐκλιμνάζων. 

5. ΟΟΙΡουεη] βοοαηήτι5 οἵ ἰογίϊις. οἵ Ἀδρ. Ῥυϊπηια 
βιαίως ἀποληφθείς. ΑἸῖὰ5. (1. ἐναπολειφθείς, ἘΔ εὐ 
Ἀορ. Βορ. τονεϊις ἐναποληφθείς, Βοπ6. Μοὸχ ἀπὰς ΝΞ. 

ΒΑΘ ΟΥΒΆΚΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΒΟΘΠΙΕΡ. 

εἰ χαὶ ἀμείλιχτος. Πάντα χρυσὸν βλέπεις, χρυσὸν 
ἂν ΓΝ ᾽ 

φαντάζη τοῦτό δοι καὶ χαθεύδοντι ἐνύπνιον, χαὶ 
3 , χὰ Δ Δ [ Η͂ δὴ ΦΌΣῸΝ ͵ 
ἐγρηγορότι ἐνθύμιον. “Ὥσπερ γὰρ οἱ ὑπὸ μανίας 

δ Ἂ):“. ..9 
παράφοροι οὐ τὰ πράγματα βλέπουσιν, ἀλλὰ τὰ ἐκ 
ἕν Σ 5 τύ ἢ τοῦ πάθους φαντάζονται, οὕτω σοι ἢ ψυχὴ τῇ φι- 

᾿ Ν ; 
λοχρηματίαᾳ χατασχεθεῖσα, πάντα χρυσὸν, πάντα 
ἤχς ἔ Ἷ Ρ δἴπ ΔΑ" 
ἄργυρον βλέπει. “Ἤδιον ἂν ἴδοις τὸν χρυσὸν ἢ τὸν 

Ο ἥλιον. Εὔχη τὰ πάντα πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ φύσιν 
ΞΕ Σ τρας ΣΝ ὙΝΝ Ξὰ τ 

μεταδληθῆναι, καὶ ἐπινοεῖς μέντοι χαθ᾿ ὅσον 
ταῦ 

οἷον τε. 

Ποίαν γὰρ μηχανὴν διὰ χρυσὸν οὐ κινεῖς: Ὁ 

σἴτος χρυσός σοι γίνεται, ὃ οἶνος εἰς χρυσὸν μετα- 

πήγνυται, τὰ ἔριά σοι ἀπογρυσοῦται - πᾶσα ἐμπο- 

ρία, πᾶσα ἐπίνοια χρυσόν σοι ἅ΄- προσάγει. Αὐτὸς 

ἑαυτὸν ὃ χρυσὸς ἀπογεννᾷ πολυπλασιαζόμενος ἐν 

δανείσυασι " καὶ χόρος οὐκ ἔστι, χαὶ τέλος τῆς 

ἐπιθυμίας οὐχ ἐξευρίσχεται: “Γῶν μὲν γὰρ παίδων 
τΑὰς σεται ᾿ Ὲ 

τοῖς λίχνοις ἀφειδῶς πολλάχις ἐνδίδομεν τῶν περι- 
[ἡ -Φ-ς σπουδάστων “ ὑπερεμπίμπλασθαι, ὥστε τῷ ὕπερ-- 

᾿ ᾿ 4] Ὁ « " 

Ὁ δάλλοντι χόρῳ τὴν ἀποστοοφὴν ἐμποιῆσαι. Ὁ δὲ 

πλεονέχτης οὖχ οὕτως " ἀλλ᾽ ὅσῳ πλειόνων ἐμφορεῖ- 

ται, πλειόνων ἐφίεται. Πλοῦτος ἐὰν βῥέη, μὴ προσ- 

τίθεσθε καρδίαν. Σὺ δὲ κατέχεις τὸν ᾿ παραῤῥέοντα, 
χαὶ περιφράσσεις τὰς διεξόδους. Εἶτα χατεχόμενος 

χαὶ ἐλλιμνάζων,, οἷα ποιεῖ σοι; Ῥήγνυσι τὰ χωλύ- 
ματα, ἀμέλει χαὶ νῦν 5 βιαίως ἐναποληφθεὶς χαὶ 

πλημμυρῶν, καθαιρεῖ τοῦ πλουσίου τὸς ἀποθήχας, 

ἐδαφίζει αὐτοῦ τὰ ταμιεῖα, ὥσπερ πολέμιός τις 
ἐπεισελθών. ᾿Αλλὰ μείζονας οἰχοδομιήσει ; Ἄδηλον 

9 ΑἿ [ ΝΗ - 5 δ᾿ , 3, ΄ εἰ μὴ χαθηρημένας παραδώσει τῷ μετ᾽ αὐτόν. Ὃξύ- 
τερον γὰρ ἂν αὐτὸς ἀπέλθοι ἀνασπασθεὶς, " ἢ ἐχεῖνα 

ΒΕ χατὰ τὴν πλεονεχτιχὴν ἐπίνοιαν ἐγερθείη. ᾿Αλλ᾽ ὁ 
Αἢ Μ - Ὁ Ω Ἂν Ἄ, ἣΣ 7) ΕἸ 

μὲν ἔχει τῶν χαχῶν βουλευμάτων τὸ τέλος ἀχόλου - 
᾿ .- δ , 

θον " ὑμεῖς δὲ, ἂν ἐμοὶ πείθησθε, πάσας θύρας μεις ᾽ ἔ Ί ᾽ 
Ξ , Σ ΡΨ ἼΞ Η 

ταμιείων ἀναπετάσαντες, ἀφθόνους ' παρέξετε τὰς 
ἘΠ βε Σ ἐξ ; 

48. διεξόδους τῷ πλούτῳ. Ὥσπερ γὰρ ποταμῷ μεγάλῳ 
,ὕ Ε Η ΄ 

ων μυριὼν ἐπερχομενῳ. 
ΟΣ τ τ ΑΝ 

πολύχαρπον γῆν δι᾽ ὀχ: 

οὕτως αὐτοὶ, τῷ πλούτῳ διδόντες διὰ ποικίλων 
ἰς τ Ε 

ὁδῶν εἰς τὰς τῶν πενήτων οἰχίας " χατασχίζεσθαι. 

τις ἐπελθών. ΑἸτι5 ὑπελθών. 

᾿ ἘΙΕ ἢ ἐχείνας, σογγιρίο. ΓΑΒΥῚ ψϑέογοβ ἐχεῖνα, 

ἐπιθπμαίο. ΑἸ απο μροϑὲ ΝΙ55. ποθπι}}}} ὁ μὲν ἐχέτω. 
1ῊΪς ἵπ δα εἰς Ἰορίταν παρέχετε : α ἴῃ ψϑοτιθιι5 

ΠΡυῖ5. βουϊρίαια. ἱπνοηΐπιι5 παρέξετε. Βταῖζίπι δ πο 

Β451}, εὐ βδὲχ Με, ὥσπερ ποταμῷ. Ἑάϊτο Ῥαγῖβ. ὥσπερ 

γὰρ ποταμῷ. 
4 1πιυ5 (οάήεχ (]Ρ. οἰχίας 

1} Μ85. χκατασχίζεσθαι. 

χατασχίζεσθε. ἘΔ οἱ 



ἨΟΜΙΠΙΑΘ ΙΝ 11.1Ὁ}0 Τὺ ΘῈ, ΘΕΒΤΕΑΌΛΜ, ΕΤΟῸ. 

τ ͵ 
Τὰ φρέατα ἐξαντλούμενα, εὐροώτερα γίνεται " ἐνα- 

: ς 
φιέμενα δὲ, χατασήπεται' χαὶ πλούτου τὸ μὲν 

στάσιμον , ἄχρηστον " τὸ δὲ χινούμενον χαὶ μετα- 
βαῖνον, χοινωφελές τε χαὶ ἔγκαρπον. Ὦ πόσος υὲν 

ὃ παρὰ τῶν εὐεργετουμένων ἔπαινος, οὗ σὺ μὴ 
χαταφρονήσῃς " πηλίκος δὲ ὃ παρὰ τοῦ διχαίου 

“Ὡ Ν Σ ἮΝ ο- 

χριτοῦ μισθὸς, ᾧ σὺ μὴ ἀπιστήσης. Πανταχοῦ σοι 
᾿ τὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ κατηγορουμένου πλουσίου " προσ- 

΄ 

απαντάτω᾽ ὃς τὰ μὲν ἤδη παρόντα φυλάσσων, περὶ 
“ 3' ’ ΕΣ - κι νὼ Ν τι δὲ τῶν ἐλπιζομένων ἀγωνιῶν, καὶ ἄδηλον ἔχων εἰ 

, , Υ "“ ,ὔ βιώσεται τὴν αὔριον, τὸ αὔριον σήμερον προημάρ- 
τανεν. Οὔπω ἦλθεν ὃ ἱχέτης, χαὶ προλαδὼν “ ἐδεί- 
χνυε τὴν ἀγριότητα " οὗ συνήγαγε τοὺς χαρποὺς, 
χαὶ τῆς πλεονεξίας ἤδη εἶχε τὸ χρίμα, Ἢ μὲν γῆ 
ἐδεξιοῦτο τοῖς ἐχφορίοις αὐτῆς" βαθὺ μὲν ἐν ταῖς 

ΓΉΛΕ ᾿» -» Η β5 οὦ δ ἣν -οὐ βά 
ἀρουραᾶις προοειχνυσαὰ το λήϊον πολὺν οἐ τὸν 5ο- 

ὃ Η͂ . , ὧν ἐ , .β “ δ σα Σ 
τρὺυν περ χλήματω εμφαινουσα ὡρυουσᾶν οἐ τῷ 

χαρπῷ τὴν ἐλαίαν παρεχομένη, καὶ πᾶσαν ἐπαγ- 
γελλομένη τὴν ἐξ ἀκροδρύων 4 τρυφήν. Ὃ δὲ ἀδέ- 
ξιος ἦν χαὶ ἄχαρπος" οὔπω ἔχων͵, χαὶ ἤδη βασχαί- 
νῶν τοῖς δεομένοις. Καίτοι πόσοι χίνδυνοι πρὸ τῆς 
συγχομιδῆς τῶν χαρπῶν; Καὶ γὰρ καὶ χάλαζα 
χατέχλασε, χαὶ καύσων ἥρπασεν ἐχ “ μέσων τῶν 
χειρῶν, καὶ ὕδωρ, παρὰ καιρὸν ἐχ γεφῶν ἐπιῤῥυὲν, 
ἠχρείωσε τοὺς χαρπούς. Οὐ προσεύχ ἡ οὖν τῷ Κυ- 
ρίῳ τελειωθῆναι τὴν χάριν ; ̓Αλλὰ προλαμβάνων, 
σεαυτὸν ἀνάξιον ποιεῖς τῆς ὑποδοχῆς τῶν δειχθέν- 
των. 

Καὶ σὺ δὲν ἐν τῷ χρυπτῷ λαλεῖς σεαυτῷ, τὰ 
δὲ ῥήματά σου ἐν οὐρανῷ δοκιμάζεται. Διὰ τοῦτό 
ἴσοι ἐχεῖθεν αἵ ἀποχρίσεις ἔρχονται. Τίνα δέ ἐστι 
καὶ ἃ λέγει; Ψυχὴ, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ ἀπο- 
χείμενα ᾿ φάγε, πίε,, εὐφραίνου χαθ’ ἡμέραν. Ὦ 
τῆς ἀλογίας ! Εἰ δὲ χοιρείαν εἶχες Ψυχὴν, τί ἂν 
ἄλλο, ἢ τοῦτο αὐτῇ εὐηγγελίσω ; Οὕτω χτηνῴώδης 
εἶ, οὕτως ἀσύνετος τῶν τῆς ψυχῆς ἀγαθῶν, τοῖς 
τῆς σαρχὸς αὐτὴν βρώμασι δεξιούμενος - χαὶ ὅσα ὃ 
ἀφεδρὼν ὑποδέχεται, ταῦτα τῇ ψυχῇ παραπέμπεις ; 
Εἰ μὲν ἀρετὴν ἔχει, εἶ 5 πλήρης ἐστὶν ἔργων ἀγα- 

» ΜΠ] ΠΠ τὶ σοΐογος πλουσίου προαπαντάτω. 
« ὕπι5 Με, προλαδὼν ἐδείκνυ. ΝΝεο 1 πιο τηΐτα 

ἄμο Μ85. χλημάτων φαίνουσα. 
ἃ (Ω]Ρ. ρυΐπιις ἀχροδούων τροφήν, αἰϊπιοηίιπι. 51α-- 

πὶ αὶ ᾿π οα εἰς ΘοΡΓΙρΡία Ἰοσίταν δέξιος, ἴῃ γείογὶ 
5 ΠΡτὶ5 ἐπηοπάαίο βου ρέιπι ᾿η θη ϊ[α ἀδίξιος. 

“ ἘδΙ ἐκ μέσου τῶν χειρῶν. Αἱ Μ:5. ἐκ μέσων. Μοχ 
(00}}».. τους ἀπὲ νεφῶν, 

Ὀ 

{Υ] 

Υ]ὰ5 50 ͵ 5588 δἰ βιρ γι: ΠῚ ΟΠ)05 Ρογνθηΐδηΐ. Ρυ- 
[6] 51 ΘΧ Πα τ] Δ} 11, ΘΧ Οἷ5 ἃ 6π|ἃ ΘΟΡΊΟΒ1ΟΥ 6Π)ᾶ- 
πδΐ δἴσιιθ ΠΡ  ἀἸον ; 51 Ππ| αἰι 6 ΠῚ αἰ γο πα ΠῚ, 
ΘΟΠΙΡ ΙΕ ΡΘβοιιΠῈ : 516. εἰ αν εἶα οἵη ἀδϑιάοης, οἱ 
ἵπ δοίην ἰοσὺ βθυπηαποηΐ, 5ι1πὶ ἱπι{1|65 ; οἵα Πὶ 
ΨΘΙῸ ΠΊΟΥΘΏΓ}, Θὲ ΘΧ 4}115. αὐ ἃ]105 ἰγαηβθιιηΐ, 
ΡᾺΡΙ ο πη σΟμΠμ ΠΟ τι} {ΠΟ πη 416 ραγπιηῖ. Ὁ 
4ιιαπῖα ἰι5. 40 115 'π {1105 Βο πο οἷα οοπε]θυῖβ, 
τ] θη ἃ ΕΠ] 6ϑι, {ιια πὶ ἴπ οαν6 ΘΟΙ ΘΙ 56. 15 - 

4ιιδηΐα ᾿{Π 461} ΠΠΘΡῸΘ5 ἃ [80 7ἴς6, σπὶ ἔπ ΠΟ] 15 

ἀπῇ άονθ. Ῥοπαῖιν Εἰ ὲ ἀΡΊ 4τι6 ΟΡ Θοι]ο5 ἀσοιιβαιῖ 

1ΠΠ|π|8. εἰν 5. ΘΧΘΠΊΡ τιμὴ : ἀπ απ) ρατία Βόπα 
5ΘΡν8Π5., ἄθήμθ [ἰπιγ]5. 50} ]Π1ΟἸ{π|5., ἃς ᾿ΠΟΘΥΠΙΠῚ 
Πα ΡΘΠ5 ἃΠ ΟΡᾺ5. ὙἹ ΘΓ γτ5 οοϑοῖ, Ποίϊθ Ρβοοαπάο 

ΟΡΑΘΕΙΠΠ ΠῚ ἴδ πὶ ἀπίθνογίοσαϊ. Νοπήϊπμπ νϑηϊξ α]- 

Ἰὰ5. ΒΈΡΡΙΘΧ,, δὲ ἴδηηθ πὶ π᾿ ἈΠΙΘΟΘΒΘῈΠῚ [δρ [αΐθ πὶ 
οβίθπα τ : πϑοάππι [πιο ῖπ5. ΟΠ] στ, δὲ 7ὰπὶ ἀνὰ- 
γἹ 185. σΟΠἀοπηπα]λαίτν. ΤΟΡΡὰ αι 6 πὴ ἴῃς (ου πα ἴθ 
οἱ ἔριισθυι5 οὐ οἴοσα {π|1, ἀθπβαμη ἴῃ ἀυνϑ βθρο- 

[6 ΠῈ ΡΥ ΞΘ] Οηβίγα 8, ΒΟΐΡῸ5. θ᾿] Εν Ἶτη05 ΘΧ ΒΙθΘΠ5 ἱπ 

ῬΑΙ ΒΝ θτι5, ΡΟ ΠΘη5. Ὁ ΘομΪο5 οἰθαπὶ ἔτοίτι 56α- 
ΘΠ ΘΠ , ΟΠ ΠΘΩ116 (6]]οἴ ἃ. 1 ΠῚ σΘΠτι5. ΘΧ ἈΥΠΟΥῚΙΠῚ 
[ρα ΘΕΠ]Ρτ1ι5. ῬΡΟΠ 6 Π5. 1116 νΘΡῸ ΠΘΉῚ6 σΟΠηΐδ5 οϑί, 
ὨΘΖῈΘ [πποἴτιοϑι5 : Ποη πηι Παρ ι., δὲ [πὶ ἰηνὶ- 
ἄθὲ θρθηθθιι5. ΕῈ αυϊάθπι ἔγιισθϑ πο} ρουϊοι]ϑ 
ΟΡΠοχίδο 5ι1Π|, ΡΥ πσαδη ΘΟ] ΠΙσαπειν 9 Νάιη οἱ 
ΒνΆΠ4Ο Β] ΘΓ 116 σΟΠ ΠρῚ, δὲ δοϑ[π5 γα ρὶῖ π|6- 
115. ΘΧ πηλη Ριι5., οἱ Ρ]ανία,, ἱπ ΘΠ ρθβεῖνθ 6 πιι- 
ΟΙΡτι5. ΘΙ ΠΠΊΡΘΠ5., [ΠἸΟἴπ5. ᾿ΠῈ 165. δῆ οἶς. Οὐ 

Ἰδῖταιν ΟΠ Πι1ΠΔ ΠΟΙ ΓΟΘ 5, ΕΓ ΠΉΠΠΠῚ15 5.ΠΠῚ ΠΟ Π- 

51ΠΠ16Ε 80 ΒΟΥ Ποῖα 9 ΤπΠ|Ὸ γ6]Ὸ ἴπ ΔΠίθοθβϑι1ΠῚ 
γθ 415. 16 ᾿πάρσηιπι, 411 ρθη ϑ ναία γΘΟΙρ 85. 

6. Ἐὲ πὶ φυϊάθι ἱπ Θσοι] 0 ἔθοῖιπ ἸΟα πιο 5, 
γθΡθὰ γθγῸ τὰ ἷπ ΘΟ Θχρθηαπίαν. Οὐάργο- 
Ῥίον ᾿π46 δροῖρ᾽8 γΈβροπϑα. ΟἸιςθ ΠᾺ ΠῚ Δι θ ΠῚ ϑιιηΐ, 
4188 ἀἸοῖ : “πίπια, ᾿μαὐθς τηιιῖτα ὕοπα τϑροϑίϊα : 
δοπιθεῖθ, δὶ, ᾿ίατο ψιοιίϊθ. Ο ἀθπιθηείδμη ! 

ΘΠ Δ Δ ΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ 5] ΠᾺ θΘΓ65., 4πϊ 4 ΑἸ π πἰδὶ πος 
οἱ ἀπη ΠΙΆ 6 ΡΟἔι55659 ΠΙᾺ Π6 ΒΡ 6]Πτι1Πι|5 65, ᾿Ὰ Π6 
γα 15. 65 ΒΟΠΟΡΙ Δ ΠΙΠΏ26 5 τ ΘΠ] ΘΔΡΠΔΙΙθιι5 οἷ- 

ῬῈ15. Ἔχοῖρ αϑ : οἵ {65 ἰδ γῖπα Θχοῖρὶ, θὰ ΔΠΪΠΊ85 
ἀοβεῖηοϑ ἢ Ργοίθοϊο, 5ἱ νἱγειιθ ρυδο ἴτὰ θϑί, 5 ρίθπα 
65: ΒΟΠΪ5 Ορθυῖθιι5, 5] Π60 πϑοθϑϑι πιά ϊπθ σοπἼιη- 

Εὔπυβ Μί85. σοὶ χαὶ αἱ ἀποκρίσεις ἐχεῖθεν. ΠΡΙ ἄοπὶ 

ΟΟἹΡ., ῥυίπηιβ εἰσέρχονται. ΝοΧ ἐχεῖθεν, 4125 πιοχ 56- 

ααϊξαν, τοίου ἀθ θὲ δα] οτὰπὶ 4] 5θοιιπὴ Ἰοιχϊίαν:. 

ΒΑ5111ι|5 Ἰσίταν πος (11 : Τα, αἱ ἔδουπη ἴπ οσοι]ίο 

Ἰοααενῖβ., πο ῬΓΟΡ Ποία, πὸπ ἀροβέοϊοβ διαϊ5, κοὰ 

του δ ρϑβιπι ; ΟΡ Ἰάψα ἃ ἴε ἀπὸ τοβροηδᾶ ἃροίρῖϑ. 

5 γείενεβ φυδίθον ΠΠΡτὶ εἰ πλήρης.... εἰ θεῷ. Ψο- 
οα]α ἤ ἴπ πίλους ἰοσο ἴῃ ῬΥῖτις οα1{15 Ἰοσοβαίαν. 

9», 

ἔπε. 12. 
19. 



Ζπμο. κ5 

Λήαιιμ, 6. 
20. 

ΠΟ ΞῸ 
28. εἰ 97.1. 

ὑδὃ 5. ΒΆΞΙΠῚΙ ΟΕΒΛΕΕΕ 

αἴταν, πλα]τα θομὰ. πα] δῖ ς ἴτὰ ἀδιηππιη θΌ πο 811- 

Ὠ]ΘΊ 16. ΘΟ ΘΠΪΘΠΠ σαιμάϊο Ἰοθῖαν. Οὐα νΘγῸ 

[υΓΘ Πἃ 5815. δὲ ἄδιιπὶ Πα ])65. νη ΓΘ ἢ}, [ΟΠ 116 

ΑΓ ΠΘΙΙ5 65. ΠΡ] ἀΠη }115 πιὰ ποῖ ρα 5. δὲ ν 15. ἀπια 

16. ἀἰσπαπη ΡΡΘΙ] Δ ΟΠ ΠῚ, {ΠῚ ἃ π}}0 ΠΟ ΉΪΠ6 , 
56εἰ 00 Ἰρβοιηθι Πομηΐπο «ἰαἴαπι : «δ ἐμ6, μαο πο- 
εἰ απίππαπι ἐπαηὶ τ ροιπεσιΐ « 16: “τι ατπίοτπ μά- 

γασιϊς Οπι} ι5 ΘΓατιὶ 9 Ἤοοο ᾿γγῖϑῖο 5ΕΠ] ΠΠ25 σιροναῖ 

5. ΡΒ] Οἴτα πη ἐοίθγπιμη. ΟἿ ΘΠΪπὶ Ράι0 μοβὲ τὰ- 
Ῥίοπάιιβ 65: δἵ ἀρ πισθπάτιβ., {τα} 1 1πὶ ΔΠΪΠΊῸ γ6Ὶ- 

5ᾷ1 ΘΟΠ51Π1ἃ 9 7) 6σίσιιάπι μοῦγθα πιδα., Θὲ πια]ογα 

«αϊξίοανο. Ῥιδοῖδ αςοἰ5, ἐσ Ὸ ᾿ρ56 δἱ ἀϊχουῖην. ὈΙσ πὰ 

ΘηΪ ΠΏ 511η1 {τ|ε «ἰδβιγιιαπίιν ΠῚ {ΕΠ 815. ΠοΥγρα. 

Τιιβ ᾿ρ56. ΠΠΔ 1} 115. οἰ γιιθ τι85. πηα]θ ἐοΠΠ σαι]. 
ΘοΊνῈ ἔπ" ΠἸ ΘΠ ΑΡΊΟ5. ΡΟ Πτιβ . πΠ 46 ΘΠ ἘΠῚ ΙΔ ΠῚ 

ΑἸ] να τ5 ΘΧῚ 1. ΠΘΒΕ 6. ΟΠ ΘΙ (ΟΠ.11Π} ΔΥΑΡ ΙΓ: 

ουβέοάθηι, δυθυΐθ ἔθοῖα., 46 ΠΊΟ "6 ΠΠΠ}Ὸ5.. Οϑίθ πη 6 

5011 [ΠἸΠΠΘΠ [{ΠΠῚ ΘΑ ΓΙΟΒΙΙ ΠῚ, Θά πιο 6 σΆΓΟΘΓ ν᾽ ποῖα5 

ΟΡ65, ργοάτις πὶ μι]! οι ΘΠ  ΡΓΟϑα ΠΗ] ΠΟΤ 
σοποϊανία. Ζ)θδίσιιατν ἰιουγθα πιθα, δὲ ᾿ια]ογα 

«αϊδοανο. Οὐοά 5ἱ ᾿νθθο αοάιθ πὰρ θυρυῖς, 
πη ΘΧΟΟΘΊ ΓΑ 153 ἈΠ ΓΒΈΒΠ 6. αἰΘϑ νυ 6 5, ΘῈ Ὑ ΕΠ 5115 

ΘΠ 153 Οὐ 5Εα] εἴτι πιὰ πὶ Δ ΠΟΡαΡ 6 Ρευρθίιο, 

δ ΠΠοὰγὸ αἰ] πθητοι,, Ὁ αΠΠἸσο πῖον ἀθϑίγιιθυθ Ηρ 65 

Ποργθὰ, 5ὶ νἱ5., ἀθηιοβ ραιρϑυιηι. Τ᾽ πϑβαιγῖζα {0 ] 

{ἘΠπΘϑ τινὶ πὶ οϑϊο. Οἷμδο ΠΠ1ὸ γθοομ πΠέι}", Θὰ ΠΟ 

ἀδραβοιη ται {{Π685, ΠΟ ΘΟΥΡΟΝΙ ον 65, ΠΟῚ Ρ128- 

ἀἰαπιπν ἔπ 5. ΑΥΖιΠ ΘσΘη 5. ΠῚ ΡΘΥ ΤΑΙ {1}... ΟἿΠῚ 

βϑοιπα. Ποῦρθα ἱΠῚΡ]ΘνΘ’Ὸ. ΤΘησιπὶ Εἰ} 0Ὶ ν]Γο. 
ΤΟ Ρ 5 ΡΥ ἢ χ βεῖ. αν τ ρυθ πῖτὰ ἀἴ65 [Θϑεϊπαπ5 

Ρινονίαι, Νμ ΡΟ] οἰ τα {10 Ἰδῖ πος. πϑαιεῖς ἃγ- 
ΘΕ ΠΙΘΠ [ΠῚ δϑῖ, ΠῸΠ ΘΠ 8115. ΡΟ] ΘΥῚ5 ΘΏΪΠ1, 

ΠῸΠ πὶ 65 ροβίθα, 56] τϊ Ρ ΌΘ56Π5 5 ΠἸον ᾶ5. 

Ναπο οἰηὶ ἰϊοθαῖ, 414 Τ᾿ ρθ αι «ποτ πιι5. [δν- 
δῖαν ὃ ΝΌΠΠα δοϑι ᾿πά δι 9 ΠΟΠΠ6 ΡΗΪθπὰ 5πὶ 

ΠονΡθὰ ὃ ἃΠ ΠΟΠ- Ραγα ἃ ΠΊΘΙΡῸΘΒ ἢ ἅΠπ ΠΟΠ ΟἸΆΡ ΠῚ 

Ῥυφοθρειπ δϑὶ δὲ ρουβρίοιθιῃ} ἘΒΌΣΙΘ 5 οΟΠΐα- 

Ῥβοῖῖ, πιά τι5 ΥἸσϑῖ : ϑ γα Πσ] ἔπιν 15. ἃ 480 ἐδ} 1- 
τὶ ΘχΊσίτανς ΕΓ ἔπ ΘΟ ΠΠΟϑυ ΠᾺ ΠῚ αΠΠ[ογ 5. πὶ οτνὰ- 
5Ε{ππ|πη13 Αὐιάϊ Βα]ομηοηθηι : ἢ αϊχεογίς : Πδνετ- 

θη τοάϊ, τας εἶἰαϑο : ἔσποῦας δπῖπη ψιῖά ραγῖοι 

αἰἰες βοηιίθπς. Οὐ] ϊα ργοθρία ΘΟ ΘΠ. ΠΪ5.. {πὶ 
Ἰᾶμ ἀπῖθα ΕΠ0Ὶ ἀν αν ἃ ἅπ} 65 ΟὈ ραν ον 5 ἢ Οπαη- 

τὰ ΡΟΥΘ θα: Πα γα ἴθ Ὀδπεῖϊοο ἰγο του] σγὰ- 

᾿ (]Ρ. ἰεγίτις εὐφραινέσθω τὴν ψυχικὴν εὐφροσύνην. 
Ηαιὰ Ἰοπσε 4αδίιον Νῖξβ. χαὶ ὅλος. ΑἸτὰ5 Μ-. Οὐι- 

Ῥεῖ. εἴ δάπι χαὶ ὅλως. 

᾿ ΑΒΕΖαὶ ἄτϊιο ΠΡτὶ ἐν ταύτῃ. Μοχ ἄϊτιο 114 6πὶ 

ΜΞ5. ἀπαιτοῦσι παρὰ σοῦ. 

4 ἘΔΙῚῚ σύ γε ποιῶν. Νεἴεγος αἰϊχιιοῖ ΠΡ Ὶ σὺ ποιῶν. 

τοῦ ῬῸν ΠΙάοπη [τος Ἧτο, ταΐνν ἂν ἔγωγε «Εδτοὶ φαίην ἂν πρός. 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑἸΘΗΙΕΡ. 

Ε θῶν, εἰ Θεῷ προσῳχείωται, ἔχει πολλὰ ἀγαθὰ, χαὶ 
εὐφραινέσθω " 
5 Ἀν ὦ 

Ἐπεὶ δὲ 

χοιλίαν., καὶ ὅλος σάρχινος εἰ, 

᾿ λὶ τ ἢ ΠῚ 

τὴν χαλὴν τῆς ψυχῆς εὐφροσύνην. 
δ᾽ παν - ᾿ Ἧτο δ ἐϑῖς τὰ ἐπίγεια φρονεῖς, χαὶ θεὸν ἔχεις τὴν 

δεδουλωμένος τοῖς 

πάθεσιν, ἄχουε τῆς σοι πρεπούσης προσηγορίας. 
- , - 

ἣν οὐδεὶς ἀνθρώπων ἔθετό σοι, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ Κύριος 
Η - Α Α - 
᾿ ταύτη τῇ νυχτὶ τὴν Ψυχήν σου ἀπαιτοῦ- 

Ἂ τ ς τ Ψν γι ταν γ 
ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται: Μείζων 

Ἄφρον, 

σιν ἀπὸ σοῦ ᾿ 

τῆς αἰωνίου χολάσεως ὃ γέλως τῆς ἀδουλίας. Ὃ 

γὰρ μετ 

βουλεύετ' αι; Καθελῶ μου τὰς ἀποθήχας, χαὶ μεί- 

“7 ἊΣ Εὐοῦ, " - 
" ὀλίγον ! μξελλὼν αναρπᾶστος 5.550: 291. 

ἢ ζονας οἰκοδομήσω. Καλῶς σύ ὙΞ ποιῶν. φαΐην ἂν 

ἔγωγε πρὸς αὐτόν. Ἄξια γὰρ χαθαιρέσεως τὰ τα- 

τῆς ἀδιχ αὐτοῦ χερσὶν, τ 
, - , -ς 
ίας. Κατάσχαπτε ταῖς ἑἕ 

» ’ } ᾿Ν - τ - 

ὑχοδόμησας. Δύς τὰ σιτοδογεῖα, ὅθεν οὐ-- 
ἐἰγρευϑι τὰ Ἐ 

δεὶς ἀπῆλθε ποτε ταβοϑντίος τυχών. Ἀφάνισον 
- , 5. 

πάντα οἶχον πλεονεξίας φύλαχα, ἀποσχεύασον ὀρό- 
ὙΠ γδ εν 

φους, πὲρ ίελε τοίχους » δεῖξον ἡλίῳ τὸν “" εὕρω- 
ἐ ν᾿ πὴ 

τιῶντα σῖτον. ἐξάγαγε ἐχ φυλαχῆς τὸν δέσμιον 
λὰ } -Ὁ- " 

πλοῦτον. θριάμδευσον τα σχοτεινὰ τοῦ μαμωναᾶ 
. φυλῆς τοῖς ᾿ , ἀΤὸν 

χαταγώγια. Καθελῶ μου τὰς ἀποθήχας, χαὶ μεί- 
ΕΣ ἀό Ο ἡά τ ΝΈΜΕΙΝ ᾿ 

ζονας οἰκοδομήσω. ᾿Εὰν δὲ χαὶ ταύτας ἐμπλήσης., 
νΝ Ν ’ὔ Ὑ » Ὁ; 

ποτε ἀρα διανοηθήσῃ : Ἢ που πάλιν χαθαιρή- 
᾿" ὅπ δ ἀπ ταν ΄ ΞΔ “32. , 5 

σεις. χα! παλιν οἰχοοομίήσεις: Καὶ τί τούτων νοῦ - 

Ἰν 
τι 

Ε Ξ ἦ 
τότερον, πε θανεα μοχ θυ οἰκοδομεῖν μετὰ σπου- 
᾿ - Ε , 

δῆς, χαὶ μετὰ ἀπουδῆς χαθαιρεῖν ; Ἔχεις ἀποθή- 
- ᾽ὔ ΄ 

χας, ἐὰν θέλης, τὰς οἰκίας τῶν πενήτων. Θησαύ- 
᾿Ξ 3 ἘΣ πο όσν - 

ρισον σεαυτῷ θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ. Τὰ ἐχεῖ ἀποτι- 

θέμενα οὐ σῆτες καταδόσχονται, οὐ σηπεδὼν ἐπι- 

νέμεται, οὗ λῃσταὶ δ ἘΝ τ ̓ Αλλὰ τότε με- 

ταδώσω 
, ι -“ Η , 

θήχας πληρώσω. Μαχροὺς σεαυτῷ τοὺς “ χρόνους 
,“ Σ» ἐς Σ ΞΕ Πὰν ξεῆρ Ξε, ΟΝ, ἽΞ ὃ Ἐὰ 
ἔπηξας. Σχόπει μή σε προλάδη ὃ χατὰ 

τοῖς δεομένοις : ὅταν τὰς δευτέρας ἅπο- 

τῆς ζωῆς 
- , ΓᾺ τ ὌΠ ΕΣ 

προθεσμίαν ἐπείγων. Καὶ γὰρ ἢ ἐπαγγελία οὔ 
“ΡΟ Ὡς » ἀλλὰ Ἔ ἃ ΕΣ. δε Σ 

χρηστοτητος ἐστιν ἀλλὰ πονηρίας ἄπούειςις. 

᾿ἘἘπαγγέλλη γὰρ, οὐχ ἵνα δῷς μετὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ 
νῦν τί τὸ 

, Ξ ς 
ἵνα τὸ παρὸν διακρούσῃ. ᾿Επεὶ τὸ χωλύον 

ν 
πρὸς τ 
δ ΑΝ ΜῈ 
πλήρεις αἵ ἀπο! και: 

ἣ Ὁ 
΄ « -» , ἫΝ ΔῊ Ν 

τεύων πήγνυται " ὃ ἀπαιτούμενος ἄγχεται" χαὶ σὺ 
τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὴν αὔριον ἀναδάλλῃ ; Ἄχουε 

Σαδίοντος - Νὴ εἴπης, “ἐπανελθὼν ἐπάνηχε, χαὶ 

αὔριον ἶ δώσω " οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἣ ἐπιοῦσα. 

τὴν μετάδοσιν ; Οὐ πάρεστιν ὃ ἐνδεής : οὐχὶ 

οὐχ ὃ μισθὸς ἕτοιμος ; οὐχ, 

ἐντολὴ τηλαυγής ; πεινῶν τήχεται " ὃ γυμνη- 
͵ 

τέξε 
τεςε 

Ὁ (Ο1Β. τεγεϊαβ εὐρωτιῶντα τόπον, οξέεπεϊε 5οἰϊ ἰο- 

δτατνε. δἴτι δΟΡΥρέϊιπι. 
ς (]Ρ. ῥυΐπιυς τοὺς ὅρους τῆς ζωῆς, ἴοπϑος υἱζ 

ἐἰπιῖίος. 

ἃ ἘΔ πονηρίας ἐπίδειξις, ΑἹ Μ155. ταλ]εῖ ἀπ τόδειξις, 

« ΟΟΙἹΡ. τεγίϊας ἀπελθών. 

Γ ΟΟΙΡ. τογίϊας αὔριον δώσω. ἀυνατοῦ σοῦ ὄντος εὖς- Ὅς. Ξ' 



ἨΟΜΙΠΠΓΔΟΌΙΝ 

2 Οἱ γελμάτων ὑπερορᾶς, τῇ φιλαργυρία. τὰ τον. παραγγελματῶν ὑπερορᾶς, τ φι αργυρια α "ας 
ΠΕ ἢ , ΑΝ Ἐν Ὃς οὐ Ἔξ 
ὦτα ὅ προαποδύσας ; ΠΠ]Πόσην ἔδει σε χάριν ἔχειν τῷ 

τ , ΓΦ ΄. . Ε ΄ δ -Ὁ 
εὐεργέτῃ, χαὶ φαιδρὸν εἰναι, χαὶ λαμπρύνεσθαι τῇ 

τιμῇ, ὅτι οὐχ αὐτὸς διοχλεῖς θύρας ἑτέρων, ἀλλὰ Ὁ 

τὰς σὰς ἄλλοι χαταλαμθάνουσι ; Νῦν δὲ κατηφὴς εἰ 
χαὶ δυσέντευχτος, ἐχχλίνων τὰς ἀπαντήσεις. μή 

πού τι χαὶ μικρὸν ἀναγκασθῇς τῶν χειρῶν ἐχθαλεῖν. 

Μίαν οἶδας φωνήν " οὐχ ἔχω "οὐδὲ δώσω ̓  πένης 
ρων ἡ 3 ΒΗΘ ᾿" Πέ ΡΟΣ: ἐταντοιι ἢ 

γάρ εἶμι. ἔνης εἰ τῷ ὄντι, χαὶ ἐνδεὴς παντὸς 

ἀγαθοῦ " πένης ἀγάπης, πένης φιλανθρωπίας, πένης 

πίστεως εἰς Θεὸν, πένης ἐλπίδος αἰωνίου. Συμ.- 

μεριστὰς ἱ ποίησον τῶν σίτων τοὺς ἀδελφούς " τὸ 

αὔριον σηπόμενον σήμερον μετάδος τῷ δεομένῳ. 
Πλεονεξίας εἶδος τὸ χαλεπώτατον, μηδὲ τῶν φθει- 

, -“ 

ρομένων μεταδιδόναι τοῖς ἐνδεέσι. 

" Τίνα, φησὶν, ἀδιχῶ συνέχων τὰ ἐ ἐμαυτοῦ ; 

Ποῖα, εἰπέ μοι, σαυτοῦ ; πόθεν λαδὼν εἰς τὸν βίον 
. ΄ σ, “᾿ Γώ "» , ,ὔ 

εἰσήνεγχας : Ὥσπερ ἂν εἶ τις ἐν θεάτρῳ θέαν χα- 
λ δὰ υ:ν 3. ἢ ᾿ ΕΣ , γ᾿ ταλαδὼν, εἶτα ἐξείργοι τοὺς ἐπεισιόντας, ἴδιον 

ἑαυτοῦ χρίνων τὸ χοινῶς πᾶσι χατὰ τὴν χρῆσιν 

προχείμιενον " τοιοῦτοί εἶσι χαὶ οἱ πλούσιοι. Τὰ 
Ὑὰρ κοινὰ προχατασχόντες, ἢ ἴδια ποιοῦνται διὰ 

τὴν πρόληψιν. ᾿Επεὶ εἰ τὸ πρὸς παραμυθίαν τῆς 

ξαυτοῦ χρείας ἕχαστος χομιζόμενος, τὸ περιττὸν 
δε “- , 5δλ ΡΨ. μιν , » ἠφίει τῷ δεομένῳ, οὐδεὶς μὲν ἂν ἦν πλούσιος, οὐ- 
δεὶς δὲ ἐνδεής. Οὐχὶ γυμνὸς ἐξέπεσες τῆς γαστρός ; 

» ᾿ Ἷ " ᾿ - ε ,ὔ γχλ Ὶ 

οὐ γυμνὸς πάλιν εἰς τὴν γὴν ὑποστρέψεις; Ψὰ. δὲ 
, ΄ 7 ἋΥ “ν Χ 5» ,ὕ ,ὔ ΤᾺ 

παρόντα σοι πόθεν ; Εἰ μὲν ἀπὸ ταὐτομάτου λέγεις, 
5“ . 

ἄθεος εἰ, μὴ γνωρίζων τὸν χτίσαντα,, μηδὲ χάριν 
ἵν ““κφ.» ᾿ ες ΨῚ δὲ ὃ λ “- εὖ " 
ἔχων τῷ δεδωχότι " εἰ δὲ ὁμολογεῖς εἶναι παρὰ 

Θεοῦ, εἰπὲ τὸν λόγον ἡμῖν δι᾿ ὃν ἔλαύες. Μὴ ἄδιχος 

ὃ Θεὸς, ὃ ἀνίσως ἡμῖν διαιρῶν τὰ τοῦ βίου ; Διὰ 
χλ π ῃ ΒΡ το ὦ. ΕΥῚ , ΕἸ , 

τί σὺ μὲν πλουτεῖς, ἐκεῖνος δὲ πένεται; Ἢ πάντως, 

ἵνα χαὶ σὺ χρηστότητος χαὶ πιστῆς οἰχονομίας 

ἃ μισθὸν ὑποδέξη, κἀχεῖνος τοῖς μεγάλοις ἄθλοις τῆς 

ὑπομονῆς τιμηθῇ ; Σὺ δὲ πάντα τοῖς ἀπληρώτοις 

τῆς πλεονεξίας χόλποις περιλαδὼν, οὐδένα οἴει 
ἘΝ, - ,’ ΕῚ .- , 5 Ψ, 

ἀδιχεῖν τοσούτους ἀποστερῶν : Τίς ἐστιν ὃ πλεονέ-- 
ἜπΞ ΕΝ ΕΣ ΞΡ ἘΕΗ ἘΟΡΕ ΈΒΕΝ 
τῆς; μὴ ἐμμένων τῇ αὐταρχεία. Τίς δέ ἐστιν 

ὃ ἀποστερητής; Ὃ ἀφαιρούμενος τὰ ἑκάστου. Σὺ 
να τς Ὲ , τ΄ ἊΝ γ5 ᾿ ΄ ΕῚ ᾿ 
οἐ οὐ πλεονέχτης: σὺ ὁξὲ οὐχ ποστερητῆς: α προς 

ποίησον, δεπείας, ἄπει ροίες. ϑεὶ ἈΠ, δυνατοῦ σου 

ὄντος, εὐποίησον, ἱπίον ΠΠΡνασϊονηθι αἀὐαιζαπηοηΐα τὸ - 

Θοηβουὶ ἄοθογο ἀΥὈΙΓΓατητν. 

5. (0]Ρ. ρυίπιτι ὦτα προαποχλείσας, Ῥαιμ]ο Ῥοϑί 

ἰάουι οάεχ αὐτὸς διενοχλεῖς. 

" ἘΔΕΙ πένης τῷ. Αἱ Μϑ55. πένης εἶ τῷ. Μοχ οἀϊὶ 

πίστεως τῆς εἰς. [1 ΥῚ νοΐογοϑβ πίστεως εἰς. ᾿ 

1 Απεχαϊ ἄτι ΠΡγὶ συμμεριστὰς ποίησαι. ϑιατπι 

ΟἹ}. Ῥυΐπιιβ σήμερον παράσχου τῷ δειυιένῳω, ποι 41- 

γΟΥ50. βοηδιι, Ἡδιι παι] μοσὶ ΘΠ μυδὲ τῶν φθειοο- 

0} Τ{Ὸ Ὲ, ὈΕΒΤΆΓΛΜ, ΕἼῸ, 00 

τἰὰ1}. 5. 4τιαμι. αἰ Πὰν θη [6 6556 5 4πᾶπὶ. ἰοο τιν. ὁ} 

δ 4αϊ Εἰ] ἀδίδντιιν. ποπόγθηι,, νἱἀο]ϊοθὶ αιος 
ΠΟΠ ΡΘΡ α}})65. [ΟἹ Ὸ5. Δ]16 Πᾶ5., 5661 ἃ}1] (τιὰ5. Οσοιι- 

Ρθπιῦ Νιιπο γΘΙῸ ΠΙΟΙΌΒΙΙ5 65.) Υἱν 86 ἃ 16 δὸ- 

ΟΘ55115 ρᾶϊοι : αὶ ἀθο! πη 65. ΘΟΟΙ 5115... ΠῸ [Ὁν 6 νῸ] 

τπποαἴοιιπι 4π14 6. τη 1} 15. ἀπ 6 γῈ οΟρα 15. 

{{πᾶπ| ΠΟΒΙΪ νΟσΘ πὶ : ΝΟ ΠΙᾺ] 60, Π60 4000 : Πιηὶ 
Ῥάϊιροῦ ϑῖ. Ἀθνθνὰ ραμρον 65. Θ᾽ ὉΠ ΠΪθ. ΒΟΠῚ 
ἴπ005 : βάθρον αἰ] Θο ἸΟ ΠΪ5.5 ραθ ρου αι] Π]Ἀ{|5., 

Ραμρον ἤάοὶ ἴῃ Ποιιπὶ., ματιρον 506 ὶ δίθνη8. Ῥὰν- 
ΠΟΙ 65 ἔρια μιθ εἰ [λοὶὰ5 [Ραγθ5 : πο οΥὰ5. με νῸ-- 

50οῖ, 4 Πποάῖδ' τὰ 4 ορθηιῖ, Αναυ ἴδ ΠΟ Θβϑ πη ι1Πὶ 

ΘΘμτ5. ο5ὲ, πὸ δὰ ἡτιάθηι. ({π|80 ΘΟΥ ΠΡ Π 11)", 
ΘΘΘἢΪἶ5 ΘΙ ΌΘΑγΘ. 

7. Οὐἱ, ἱπαυῖϊε,, πανία Γλοῖο, ἄτι γοιΐηθο 

ῃθὰ [416 οοπδοῦνοῦ Οὐδθ, ἐἴς πλ]Πϊ, τὰ ϑαηῖ 

τη. ἀσοθρία ἴῃ ν τη 1Π|π|}|511}  ο]τι1 51 α1|5. 
ἸΙοοο ἴῃ {παι }Ὸ δ βρθοίαπάιι οοοι αἴ, ἀοπο 

᾿ησνθἸθηἴ65 ἀνοδαῖ, 1] 5.1] ρ51:|5 ΡΥ ΌΡΥ 1} Ταΐτιϑ. 
«πος ἃ ΟΠ ΠἾι1} ΘΟΙΠΠΠ1ΠΠ Θ ΠῚ Π511ΠῚ ΘΓ ΡΟ {1 : 
τἀ }65. δ] υβῃιοαϊ ἀποάτιο εἰν! ο5. σιηῖ. Ναλη. σΟἢ}- 
τλτι πὰ ὈΥΘΟΟΟΙ ρα Πἴ65., θὰ Ὁ θυ ΡΟΟΟΙ ΑΓ ΠΟΙ 
5100] ἀδϑιιηλιηῖ, Οἰο 5] διιδ 4 αϊβ τι. ΠΘΟΟΘΒΙ[Δ1] 
5] να 14 προ «το 5815. δὲ σαρογο, 
ΘΘΘΠΕ νουῸ γΘΙ ΠΡ ὲ «πιο σα ρου Π τ οϑῖ, 
ΠΘΠΊΟ Θ556ὲ εἴνθθ, θαι ρον προ. ΝΌΠΠ6. πιιήτι5 

ΘΟΡΟΒΒΙΙ5. 65. ΘΧ π|διῸ 5 ΠΟΉΠ6. Πα τι5. ἐΓΘυιιπ ἴἢ 

ΤοΡΡᾺ ΠῚ ΤΟΥ Ρ ου 5} {πὲ 6 ἁυιθ πὶ {0 Ὶ θ᾽ οϑθη τα 
θοπὰ ὃ 51 ἃ ἴατο ΕἸ ΧΘΡΙΒ 5 ̓Π} ΡἾτι5 65, 41|| ΠῚ ἅσπ0- 
565. (ὉΠ ΠΟΥ ΠῚ, ΠΘτ6. σΡΆΓ}) Πα Θὰ5. ἰαναὶ- 
[ΟΥῚ : δ[ἢ σοπἢΠ Θ.15 6556 ἃ Ὦφο, εἶο πο) δ γα ΠῸ- 

ΠΘΠῚ ΟἿ" ΔΟΟΘΡΘΙ5. ΝΠ ἰΠτι5ἴτ|5 Τλουι5, αὶ π0}}15 

πο Π] 116} ν ἴδ ΠΘΟΘβϑαγῖα αἸ5 Εν] 11} Οἱ, ἀν]. 

16. 116 βαρ οι οϑι} Δπ ποῖ πιῖαπθ , τὶ δὲ τὰ )»6- 
πἰρη 4115. ἃο Π16}15 ἀἸ5} 6 Π5Ἁ ΠΟ Ϊ5. ΟΡ ΟΘ θη ἃς- 

οἷρίαϑ, δὲ 116 πηαθ 5. ῬΔΓ ΘΠ Γ185 Ῥ ΘΡ 1115 ἀπ 
Τιι νϑιῸ ἱποχρ] "15. ἀν υ 80. 5] Π]} 115. ΟΠ ηΐα 
ΠΟΙ ΙΘΧα5,. ἀἰάιιθ Πἰδ τἀπὶ Πλ]105 θυ Ἶν Δ 5, 

πϑιη πὶ ΕΠ]. 1Π} πνϊὰ πὶ [ΔΘ 6 [6 Οχἰβιϊπ]ὰ5.) ἰδ 

ἀνάγιι5 οϑι Ὁ Οἷ το ιι5 4185 5815 5ι1π|, σΟΠΙΘΠ τι5 

μένων τοῖς ἐνδεέσι χαταιμερίσαι. Ν' Εἴογο5. ααίιον ΠΡεὶ 

1 αὐ οαἸ Ἰπλιι5. 

ΤΊ Νιάς Αἀάεπάα.] 

κε ἘΝιϊ ἀπὸ σοῦρο ἰδιοποιοῦνται. Αἰ Μ95. τη] 

ἀπαθιις νοοῖθιι5 ἴδια πειοῦνται. Νο 1τὰἃ πη] το Ἰηΐγα 

(]}. τουίλιις πλούσιος, οὐδεὶς δὲ πένης, οὐδεὶς ἐνδεής. 

δαρίπάο ᾿ἄσθπι οὐχ γυμνὸς ἐξέπεσας. 

ἃ (01}». τογεῖιι5. μισθὸν διαδέξῃ, ΑἸτι5. Μ5. δέξῃ, 

Ηαιὰ Ἰοηθο οα εἰ περιλαμθάνων. Αἱ Μ55. πα εἰ περι- 

λαθὼν. 

Βααλ τι ἄο- 

οοϊ χυὶϊς 5ιῖ 
ἀγατα5. 



λΙατν 

31.-τ20. 

Ἱνιάενι υ. 

ἠι.-ττη3. 

28: 

τὸ Β'- 

μοπ δῖ. Οὐδ 5ρο ϊαῖον ἢ αὶ οὐ) 5416 ΓῈ5 δαίονι. 

ΝΟ ἀνάναϑ 65. [π 3 ΠΟῚ 5ρο] αἴον" 65 τὰ ἢ φαΐ 501}1- 

ὁοὲ πὸ ἀἰδροηδαπα γθοθρίϑιὶ., Θὰ ΠΣ 

ΡΓορεῖα [λοῖαθ. Ειπ6. γ ΘΔ Ἶτιιν «ὶ νϑϑίο ἰπάιι- 

τὰαὰμὶ ἀοπιιανιτ, {αὶ νϑνὸ παάπιη. ΠῸΠ τη πϑυῖῖ, 

τὰ οἱ ἀβθνρὸ ροῖοϑι, ἃ]]ὰ φυδάαπι ἀρρθ)]ατομο αἰ- 

θηιι5 651} ἘβανΙ ΠΕ. 65. ΡΔΠΪ5.» 4116} πὶ ἀδεῖποϑ: 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

; Ἢ - , 
οἰκονομίαν ἐδέξω, ταῦτα ἴδια σεαυτοῦ ποιούμενος ν 
λ 

- , 

Η ὃ μὲν ἐνδεδυμένον ἀπογυμνῶν λωποδύτης ὀνο- 
, ΥΕΙ ΘΑ Σ ες ἩΚΡν Ἂς Ἐν 

μασθήσεται᾽ ὃ δὲ τὸν γυμνὸν μὴ ἐνδύων . δυνάμε- 

νος τοῦτο ποιεῖν, ἄλλης τινός ἐστι προσηγορίας 
Ε Γ ου -- Δ 
ἄξιος ; Τοῦ πεινῶντός ἐστιν ὃ ἄρτος, ὃν σὺ χατέχε:ς" 

τοῦ γυμνητεύοντος τὸ ἱμάτιον, ὃ σὺ φυλάσσεις ἐν ἀπο- 

θήκαις" τοῦ ἀνυποδέτου τὸ ὑπόδημα, ὃ παρὰ σοὶ κα- 

παι ϊ ὁδὲ ραΠ] απ, αι τὰ ἴῃ ἃν οὰ ΒΟΥΝᾺ: ἀἰβοα!- Ο τασήπεται᾽ τοῦ χρήζοντος τὸ ἀργύριον, ὃ κατορύξας 

ὁδα τὶ οα]οδιιβ., {πὶ ἀριὰ τὸ Ρυτρθβοῖι : ̓πἀἸ θ ἢ 5 ἔχεις. ὍὭστε τοσούτους ἀδικεῖς, ὅσοις παρέχειν 

ἀν ΘηΓα}., 4πι0 6 ἀΘ[Ὀϑϑιιηὴ Πα 65. Θαγο ἀτιοῖ ἴο- ἐδύνασο. 

γαἰπίθιιβ ἄανο ροῖθ5., [οΥ Ἰη δι 5. Ἰμ] αν ἴλη. 

8. Ῥα]ΟμνῚ φυΐάθπι,, ᾿η {1}, ΒΘΙ ΟΠ 65 58πηι, 58 Καλοὶ μὲν, φησὶν, οἵ λόγοι, ἀλλὰ χαλλίων ὃ 

ἀσριπ ῬΌ]Ο ἶτι5. 651. Τάθπη ΘΟ πΟΡἷ5, 404. χρυσός. Ὥσπερ οἱ τοῖς ἀκολάστοις περὶ σωφροσύνης 

15. αὶ ἀρὰ πη ρυἀ]0 05 δ οαβεαῖθ ἀϊδδϑουιηῖ. διαλεγόμενοι. Καὶ γὰρ ἐχεῖνοι διαθαλλομένης τῆς 

Ἑτοαΐπὰ {Π1, δὶ ἁυοῖοα Ἰπϑι πη] δῖ, γι οαῖα 1ΠΠπ|5 ἑταίρας, ἀπὸ τῆς ὑπομνήσεως πρὸς τὰς ἐπιθυμίας 

πιοιπουῖα, ἃ ΠΠ᾽ἀἴμθι ἀοοθπαπιπίιν, Ουοπιοο ἐχχαίονται. Πῶς σοι ὑπ᾽ ὄψιν τὰ πάθη τοῦ πένητος 

εἰ] οὉ ὁου]ο5. ροπαμι ὈΑΈρΡΘΥΪ5. θυ Π] 5. ἀἴ 6. ἀγάγω, ἵνα γνῷς ἀπὸ ποταπῶν στεναγμῶν σεαυτῷ 

δα] αι ταἴ65, ΕΠ πὶ 511 ρουβρθοίμμ δὲ θα ρ] ΟΡ αι), θησαυρίζεις; Ὦ πόσου ἄξιόν σοι φανεῖται ἐν τῇ 

ὁΧχ μα Ιθιι5. σϑι  Π] ι15. ΕΠ 056. τ]ποδατιριιηὶ 60}}1- ἡμέρᾳ τῆς κοίσεως τὸ ῥῆμα ἐχεῖνο - Δεῦτε, ΔῸΣ 

σα59 Ὁ αδηιὶ ρνθῖὶ 0] ἴῃ. αἴθ Πι410}} νἀ ίταν λογημένοι τοῦ Πατρός μου, χληρονομήσατε τὴν 

νοῦθυμ {Ππῶ: 1 δμίί6, νοπιοαϊοιὶ Ῥαϊνὶς τπθὶ, ρΡο5- Ὁ ἡτοιμασμένην ϑμῖν βασιλείαν ἀπὸ χαταθδολῆς χό- 

σἰἄθίο μαγαίιην υοὐῖς ΤΟΒ παν ὦ οοποἰϊιτοπε σμου. ᾿Κπείνασα γὰρ, καὶ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν᾽ 

γειαιϊ. Εσιισὶνὰ ὀνίμι, δἰ ἀἰραϊςεἰς παϊ]ιὶ πιατιάιι- ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με΄ γυμνὸς ἤμην» καὶ 

ὁαγὸ : οἰκἰνὶ, οἱ ἀοεϊοιὶς πιϊ]ιὶ δέ ϑ ον: ππιάτι5 ΘΓάμι, περιεθάλετέ με. Ποταπὴ δέ σοι φρίχη » χαὶ ἱδρὼς, 

οἵ οοορεγεἰδιὶς πὸ. Ῥυα 5115 4 Πττι5. ΕΡῚ ΠΥΡῸΝ 5ιι- χαὶ σχότος περιχυθήσεται, ἀχούοντι τῆς καταδίχης: 

ἀονάιιο οἱ φαδη δ ΓΘ ΠΟ 88 ΟἸλου Πα πε Θῃ τ), Ἶπ- Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πα κήΣ 

ἀἰείαπι {Ππ4 ἀαμηπαίουιπι διά θη : Φίδοράϊιε αὶ τος τὸ ἐξώτερον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ καὶ 

πιὸ, πιωϊοαϊοιι, ἐπι τον οὔνας5 θα θγίο 65, στ μάχαν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ᾿Επείνασα γὰρ, καὶ οὐκ εδίας 

(ὦ σιμιὶ ἀϊαϑοῖο οἱ ατιροϊὶς. ἐ7ιι5. Ἐπιισὶνὶ Θηῖηι, χατέ μοι φαγεῖν " ἐδύνησα, καὶ οὐχ ἐποτίσατέ με΄ 

δὲ ποὺ ἐθαϊςεὶς ταϊ]ιὶ τα απ πισαγθ : εἰν, ἐὲ πὸπ γυμνὸς ἤμην, καὶ οὐ περιεδάλετέ με. Οὐδὲ γὰρ 

εἰοιϊιὶς παϊϊεὶ υἱνογε : πιά ὁταπι, εἰ ποτ οουρό- ἐχεῖ ὃ ἅρπαξ ἐγκαλεῖται. ἀλλ᾽ ὃ ἀχοινώνητος χαὰ- 

γεϊφιὶς πιθ. ΟΝ. Θηΐπὶ 116 γαρίοι ἀοοιιδαζιν" : 584 ταχρίνεται, ᾿Σγὼ μὲν “ εἶπον, ἃ συμφέρειν ἐνόμιζον, 

4{ἰ Βοπὰ ποὴ Ομ Π ἰοαν τ, ΘΟ ἰθηηηδίιν. ΕθῸ Ε σοὶ δὲ πεισθέντι μὲν πρόδηλα τὰ ἐν ἐπαγγελίαις 

«ἰάθη 485 οοπάπισονο ἀπχὶ ν ΛΘΓᾺ]Π1.. Εὶ νογῸ 

ΟΒίθηη ῬΘΥΔΠΠ ΘΡΙΌ 55 βῬοπὰ ΡΥ ΘΟ 5118 [ἃ 511, 

πο ΟΠ Τθιρρα ΠΕ ̓ πτθη τα ἴα διιη 1 ΠΉΓΗ 86, Φιια ιμη 

ῬΡΘυϊου μὰ. οὐρίο, οἰ Πρ 6 [6,. ΘΗ ΘΙ Π τιμὰς ΠΊΘΠΠπ|5 

οαρίδηίθηι τ αΐ αἰν εἶδ τὰ 01 ρυθατιπι Παπε γ- 

ἀδμνοηΐβ., ἀἴαιιο αἰ ρᾶγαία οοἸθϑιϊα θοπὰ ροῦνο- 
ἰὰβ., σνατα 6115 4] ΠῸΒ ὉΠ ΠΘ5 ἃ] ΓΘ ΠΙΙΠῚ 5.11} 

νοσανὶ, οἱ σ]ονία δὲ ᾿πηρθυίηι ᾿πι Βθθο ἃ 5δθοιι- 

Ἰουιμ. ΑἸΠΘΠ, 

ν Αριᾷ Μαϊιπώῦπι 30, 80, ἴξα Ἰοσίδαν, καὶ τὸν 

ἀχρεῖον δοῦλον ἐκθάλλετε εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον" 

ἐκεῖ, οἵο. 15ὲ ἐπαείϊεηι δουνετ ὁ] ζοῖτε ἐπ τοπεῦ ας δα- 

ἰογίονες - ἀπὲ, εἴς. Αἴ νουβα 41 δ] υβάθαι σα ρ {15 τὰ 

οὐἀϊίαπι ἱπυοπῖπιιβ, πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμέ- 

νοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμιασμιένον τῷ διχξόλῳ, εἴς, 

, Ξ ; 
ἀποχείμενα ἀγαθά - παραχούσαντι δὲ γεγραμμένη 

ἐστὶν ἡ ἀπειλὴ, ἧς εὔχομα! σε τὴν πεῖραν διαφυ- 
- , , Χ ΄ Ψ , 

γεῖν, βελτίονα γνώμην μεταλαθδόντα, ἵνα λύτρον 
΄ ΜᾺ Ὁ ἈΠ ΣΤ ΕΡ , 

σοι γένηται ὃ ἴδιος πλοῦτος, χαὶ ἐφ΄ ἕτοιμα βαδί- 

σῆς τὰ οὐράνια ἀγαθά" χάριτι τοῦ πάντας ἡμᾶς 
, 3, , ε -- , εν .᾿} ᾿ 

χαλέσαντος εἷς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν, ᾧ ἣ δόξα καὶ 

τὸ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Τὶσοδαϊιε ἃ πιὸ, πιαἰεαϊοι, ὑν ἐφ πεηι ἐιενταιπι, ψαὶῖ 

Ραναζιις εδί ἀϊανοῖο, εἴς. Οποά ἕο ποῖανϊ, τὶ {αῖ8- 

4{ὸ ΤᾺ ΟΠΠ πα ἰπτο Π ρας φαοπιαπιοάιιπι ΒαΞ τι ἀηἶιι5 

Ἰοοὶ νεῦρα οαπὶ γουθὶς Ιου σοπίιιάονῖξ. 

« Ἄρρ,. ρυΐπιιις εἶπον ὃ συμιφέρειν. 



ΠΟΜΙΒΙΔΟ ΙΝ - ὈΙΨΙΤΕΒ. 

ΟὉΜΙΔΙΑ ΠΡῸΣ " ΤΟΥ͂Σ ΠΛΟΥΤΟΥΝΤΑΣ. ἣ 

Ἐἴρηται καὶ πρῴην ἡμῖν τὰ περὶ τοῦ νεανίσχου 

τούτου, καὶ μέμνηται πάντως ὅ γε φιλόπονος ἀκροα- 
τὴς τῶν ἐξητασμένων τότε - πρῶτον μὲν, ὅτι οὐχ, 

ὃ αὐτός ἐστι τῷ παρὰ τῷ Λουχᾷ νομιχῷ. Ὁ μὲν 
γὰρ πειραστὴς ἦν, εἰρωνιχὰς τὰς ἐρωτήσεις ποιού- 
μένος " οὗτος δὲ, ὑγιῶς μὲν ἐρωτῶν, οὐχ εὐπειθῶς 

δὲ ἢ χαταδεχόμενος. Οὐ γὰρ ἂν ἀπῆλθεν ἐπὶ ταῖς 

τοιαύταις ἀποχρίσεσι τοῦ Κυρίου λυπούμενος, “ εἰ 
χαταφρονητιχῶς αὐτῷ προσῆγε τὰς πεύσεις. Διόπερ 

οἵονεὶ μικτὸν αὐτοῦ τὸ ἦθος ἡμῖν ἀνεφαίνετο" πῆ 
μὲν ἐπαινετὸν δεικνύντος τοῦ λόγου, πῇ δὲ ἀθλιώτα- 

τον χαὶ πάντη ἀπεγνωσμένον. 'Γὸ μὲν γὰρ γνωρί- 
σαι “τὸν ἀληθῶς διδάσκαλον, καὶ παρελθόντα τὴν 
Φαρισαίων ἀλαζονείαν, καὶ νομικῶν οἴησιν, καὶ 
γραμματέων “ ὄχλον, τὴν προσηγορίαν ταύτην 

ἀναθεῖναι τῷ μόνῳ ἀληθινῷ καὶ ἀγαθῷ διδασχάλῳ, 

τοῦτο ἦν ὃ ἐπηνεῖτο. Καὶ μέντοι τὸ φανῆναι φρον- 

τίδος ἄξιον ποιούμενον πῶς ἂν χληρονομήσειε τῆς 

αἰωνίου ζωῆς, ἀποδεχτὸν καὶ τοῦτο. ᾿Εἰχεῖνο δὴ 

λοιπὸν ἐλέγχει αὐτοῦ τὴν ὅλην προαίρεσιν, οὗ πρὸς 

τὸ ἀληθινῶς χαλὸν ἀπούλέπουσαν, ἀλλὰ τὸ τοῖς 

πολλοῖς ἀρέσχον περισχοποῦσαν ᾿ τὸ μαθόντα παρὰ 
τοῦ ἀληθινοῦ διδασχάλου μαθήματα σωτήρια, μὴ 
ἐγγράψαι τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ, μηδὲ εἰς ἔργον ἀγαγεῖν 
τὰ διδάγματα , ἀλλ᾽ ἀπελθεῖν ἀθυμοῦντα, τῷ πάθει 
τῆς φιλοπλουτίας ἐσχοτωμένον. ᾿ Τοῦτο δὲ τὴν 

ἀνωμαλίαν τῶν τρόπων, χαὶ τὸ πρὸς ἑαυτὸν ἀσύμ- 
φωνον ἀπελέγχει. Διδάσχαλον λέγεις, χαὶ τὰ μα- 
θητῶν οὐ ποιεῖς; ᾿Αγαθὸν ὁμολογεῖς, καὶ τὰ διδό- 

μένα 5 παραπέμπη ; Καίτοι ὅ γε ἀγαθὸς, ἀγαθῶν 
ἐστι παρεχτιχὸς δηλονότι. Καὶ ἐρωτᾶς μὲν περὶ 

ἃ Βερ. Ῥυΐπιιθ6 τοῦ αὐτοῦ κατὰ πλουτούντων. 1 7ιι6- 
ἄἰεπε σοπένα εἰἰνίτες. (.01}», Ξεουπάιις τοῦ αὐτοῦ περὶ 
πλουτούντων. Μ΄)εδάϊεπι εἰ αἰϊνίεἰνιις. (0151. κατὰ πλου-- 

τούντων λόγος β΄. (οπίνα εἰἰνῖτε5 5ογτο αἰΐον. 

»ΈΆΘρ. Ρυίπιιβ οἱ τογεϊι5 παραδεχόμινος. 
9 Ἐ61Π εἰ μὴ καταφρονητικῶς, Αἴ γοσυΐαπὶ μὴ ἀεἰε- 

Ὑἰμητι5 τη Ὁ} 15 νου ῖθιιβ ΠΡ υῖς ἀπιοίονιθαβ, πο ἀπαθέτιπι 

τ1π| ἀ] 6586. ἄοἸσθαι. ΑἸΙ απο Ῥοβὲ 85. 86ὲχ οἱονεὶ 
μικτόν. ἘΔ οἱονεὶ σύμμικτον. Βυθῖπας Ηδρ. ρυῖπιις 
ἦθος ἀναφαίνεται. 

ἀ δῖς Μϑ85, ποβίγι, Ἐδιὶ νοτὸ τὸν ἀλχθῇ διδάσκαλον. 
“Αἷὰν Βυιοῦιι5, ργὸ ὄχλον ἐογίαθθε Ἰεσὶ ἀθθοτα ὄγκον, 

ἘΠ ΞΟ Ρα γιατ ἔαβέιιβ σαι Τὰ ΒαρογΡία εξ ἀντοραπεῖα οὸ- 
ΤεΡΟΓΙ ΠῚ ΘΟ} υπ6 ΑΥ τ : ἀτπ85 ΘΟ] οοἴτινα τα] Π] ἀττοίζιις 

ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ὈΙΥΙΤΈΒ. 

1. Ῥιοίαπη δθὲ πεὸ τὰ ρυϊάθη 46 πος δάο]θ- 
50Θη[6 ; οἵ 4αϊϑα 5. σοσῖθ δι ἰτον ἀἢΠΠσοΠ5 ΓπΘΥῚ, 
ΘΟΡΙΠ) {18 ἴα ΠῸ ΘΧΡΘηϑἃ 58Πΐ, Ρ᾽ ΌΥ5115 Π]6Π}1-- 
ΠΟ τ. ῬυΙπλαπὶ 4α] 46}, {ποά ποη ἰάθη δὶ: «αὶ 
Ἰ6615. ρϑυϊτιι5, οα] 5 ἀρ Ταιοπὶ Πξ πηθμτῖο. 116 ζω. τὸ 

ΘΠΐπ ἰθπίαϊον οὐαΐ, β᾽ πηυ] α ὰ5 ἃς. ΘΟ ρ ]Οϑὰ5 ργῸ- 29: 

ΡΟΠΘῺ5 ({{π265}10Π68 : Πΐο γΘΙῸ 58Π0 “τά θ πὶ ΘΟΠ81-- 
Ἰῖο ᾿πίθργοσαθαι, 564 ἀοο 1] 1 ἂς ΟΡΒΘ ΘΠ 11 Δ ΠΪΠΙῸ 
Π0ἢ πι Ἰ6 θαι. ΝΟ ΘΠηΐπι 0} [4165 Ποτηἶ πὶ γΌϑροπ- 
510Π65 ἃ 1586: ΠΟ ΓΘ 5, 51 ΟἹ ΠῚ ΘΟΠ ΓΘ Πρίτι ᾿ρ511 ΠῚ 

᾿πιθυγοσαϑϑθε, ΟἸ ἈΠΟ ΌΓΘΙῚς ἀΠἰμηῖ5. {ΠΠ|π|5 νϑ] αὶ 
ΘΟΠΊΠΗΪΧ [π|5 ΠΟ 15. ν 5115 δϑὲ δὲ γαν55 Ὁ ἀπ ρᾶν"- 
την ἰατι 6 ἀἰσπιι5, ΡΑΡΕ ΠῚ ΤΠ Ἰ5ΘΡ Ἵ Πητπ15. ἃ0 ΟΠ ΠἶΠΟ 

ἀεβρδγαίιιβ ἃ δου ριινα. Ἔχ ΠΙ θα. ΝᾺΠῚ ΠΟΒ586 
ἨΔ ἸΒΓΓΙΙΠῚ ὙΘΡῚΙΠ], ἀἴ {π|6 Γ ]οῖα ΡΠ Δ Ρ ἰ5ΘΘΟΥΊΙΩῚ 511- 
ΡΘυΡῖα, δὲ [6 Ἰβρθυ γα Ορὶ πίοπ6, δὲ βου θανιιηὶ 
ταν] α, ἈΡΡΘΙ Δ Ιοπ θη ἤᾶπο 5011 νθῸ ἂς θὸπὸ 

Ὠ]ΔΘΊσίΓΟ {Ἰ ιιθΡθ, ᾿οο οὐὰς ιοα Ἰαπάαθαίιιν". 
Ῥυφίθρθα 16. ν θυ 50] 1 τπππὶ, «ποιηοθ 60 εἴοι- 
ΠΔ ΠῚ ψΠΓΔ ΠῚ ΔΕ ρΙβοθυθίι, μ00 4ιιοατι6. ΡγΟ]α τι ΠῚ 
δγαΐ δὲ ἰαιιίθ ἀϊσπιιπι, Οὐπίνα, {Π| 7. πὶ ἀρθυῖς 
τοἴιι ΠῚ 6] 115 ἃ Π] Π}11Π}, ΠῸῚ Π06] ν 616 θΟΠιΙΠῚ 6ϑϑδῖ, 
564 αιιοά νυΐϊσο ἀρριάθγθε, ϑρθοίαπίθηι, {πο νἱ- 

ἀο!ϊοθὶ βα!αταρῖὰ ἀοοιπηδπία, {1128 ἃ ΠΑ ΘΙ 51 νΘΓῸ 
ἀἸάϊοοναῖ, ΠΟη ἸΠΒΟΡ Ρ5ΘΡῚ ἴῃ 5ι10. 01 46, Πράτι8 

ἀοοιῖπαπι ΘΧϑθ απ ειι5 5 ἴ, 564 ἀναγ εἶδ ν 0 90- 
οεθοαΐαιθ. ΟἸΠ Το βἐ 1 ΘΓ. Ηθο. ΘΏΪΠῚ ΘΙ] 
᾿Ἰπϑο ] 6 {τ|1556 ΠΟΥ 115 ΠΘῸ 5ΘΟΙΙΏ) ΘΟ ΏΒΘΠ51556 

ΡΙΌΡαι. Μαριβίνιιπι γοοὰβ; Π6ὸ ἰϑιηθη αἰβοίριίο- 

ΤΠ ΡΡ 65 515} ΒΟΠιιΠ ΠΟΙ ΓΘ. 15., δὲ θὰ {1185 

ἄδι γδβριι 5) Αἰχαὶ ἰ8 41 ΡῬΟπιι5 δῖ, ἰάθη ργῸ-- 

γα] 46 Ρ]ασογοῖ, 581 δὰπὶ ΠΡυὶ γοιόνοβ σοπ ἢ παγοηϊ. 
ὕτ αὐ μαο 5ιιπί, Ἰδρίπιιβ ἵπ να] σα 5 αγοῖς ὄχλον, 

ἴῃ ΓΑ 1 πἶ5 γοιὸ γασέι : 1ὰ Ζιοα ποπιϊπὶ ρυΌΒαξιπη 
Ραΐο. Ατξ ἐπῖπι ἴῃ ατθοῖβ βουιρίιπι ορογίιογαι ὄγκον, 
7 αξιι : αὐ δὶ 1ῃ οἷβ γὸχ ὄχλον βευγαγθῖι, γεγο χα 

ἴα ἐν ϑα, πὸπ ἔαδιιι, Νὸβ. ααὶ γόσθπὶ ὄχλον εἴ ἴῃ 

115 δὲ ἴῃ Νῖ55, ᾿πυθπίμητ5. ἐᾶπη Γαίϊπογθ, δαιη δ η- 

41 Τνατῖπε οαρυϊμηθτο θα ἀπ᾽ [αν Ἰπηιι5. 

ΓΈ τοῦτο δὴ τήν. Αὖ Μβ88. τοῦτο δὲ τήν. ΜῸχ 
ΟἹ». ρυΐπιιβ. ἑαυτὸν σύμφωνον, πι]6, ϑιιθ᾽ηο Βρρ. 
Ῥυΐπηι5 διδάσκαλον καλεῖς, χαὶ τά. 

8. Βδρ. Ρυίΐπητιβ. διδόμενα, ἀποπέμπεις. ΤΟΙ οπι οα 1 

χαίτοιγε. Ατ Μ85, 4ααΐιον. χαίτοι ὅγε. (01. Ρυϊπιιι5 
͵ “ 

χαιτοι ὁτὲ. 



Δίατελι. 

21. 

19. 

ἿΣ 

ἔδοῖο βθομ ον 651 Ἰαυϑίτον. ΕτΊητουροσαβ συϊάθιῃ 

ἀδ νἱτα βοΐθγμα : 566 τοττι5 θυ δοβθητ5 ὙἹτ80. (610 1}5. Ὁ 

Δ] Ιοῖα5. ἀθργθπθπ οι ῖ5. (δοίονιι αιιοά παι γ - 

Μάτην τη ] ϑϑίιιη ἀπ σρᾶνθ, ἀπ αἄθο ᾿πτο! ΘΡΆ }}}6 

τηασίβίθυ ρτοροϑιῖ" ἤεπεῖ χια κανες, εἰ ἐα 
Ραιιροεγίδιις. δὶ ῬγΟροβιυιῖβϑθε ΕΠ] ἀσυϊουτανο ἰὰ- 

ΒΟ 65, ἅτ τη θγοαἴανοθ ρϑυΐοι]α, ΔῈ: ἈΠ1ὰ5 ΑΒ ΙΒ 
το] βιϊαϑ {1186 ΠἸου 1} 5Θο ἈΠ] 115 ἀοοϊάτιη!, ΟΡΟΥ- 
16 αν ΓΘ Ῥγοθο ρει πὶ ὅσ Ρ6 [δ ΡΘπτθῚ ΕΡἰδιϊτα ἃ[Ποὶ - 
51 νἷὰ δίθο [Ἀ01]1, πθ άπ ἰΔ] ον ἢ}, ΠΘτι6. 5ι6ο- 

ΓΘΠῚ Πα θηῖθ, Πρυθθιη ἴθ ξοΊ ΡΠ δ5 Υἱἴο [ἀο αν ιιηὶ 

56. ΡΟ] σθῖτν, ον ΠῸῚ σαιθ5. Ὁ» [ΟΠ Πα θὰ 88 - 
115, 5641 ἀο] 65 ἈΠ ΠΟ. δὲ ΠΡ Π5 ἀἰβοθ 5. αἵ- 

ἢ 7δην Θχδῃε]αῖος. Δ ΠΟγ 65. ΕἸΡῚ ᾿πῈ 1165 γα 4153 
ἘΓΘΠ]η 51 πο ΟΟΟἰ ἀἰβεῖ, τξ αἷθ, ποάῖιθ δάπτ- 

ὙΠ ΠῚ ΘΟΠΊ ΠΗ Ϊ51511, ΠΘ 116 [ρα 15 65.) ΠΟΘ σΟΠ ἃ 

“αθπιρίαπη [α]σιιπὶ ἐθϑεϊ ο πἰπιπι αἰ χα σε ; ΜΙ ΠΗ] ΟΤῺΩΪ - 

Π5. άτηθη ΔΕ] τὰ πὶ ἴῃ Πἰ5 ἀσοπ 415 αΠΠΠ δ π ϊα πὶ Ἂ 
{101 1π πο πιοβαπη ΟΠ οἷβ, αὰ} 4ιο γ! Ζτιτιπὴ δϑὲ 
πη Δ ΠἸοϊα5, {110 5010 ροϑϑὶ5 ἵπ δὶ γοσππηι ἴη- 

σνϑάϊ. Ας αυϊάθηι δὶ πηθάϊοιιβ θὰ τη θη ἃ (186 ἃ 
παῖαγὰ γ6] ἃ “παρίαιι ἱπβ γιατ πα 1} [8]}065, 
ΓΟΒΕΓαΓα ΠῚ 56 ΡΓΟ Ιου θῖ, ΡΡΟ δοῖο 14 οὐιπὶ τηου- 

ΤΟΥ ΠΟῚ ΔΙ Ἶγ65 : ἥτιϊὰ νΘΡῸ ΠΊΔΘΠῚΙ5 ἃ ΠΙ ΠΊΟΥῚΙ ΠῚ 
το ἴοιι5 ἴθ ΡΥ οἰ ρ}15 γΘΡιι5. ἀδϑτππτιὶ νᾺΠῈ ρ6υ- 
[δοΐῖαπιὶ γϑθάθγθ, θθπθβοίτιπι 6] πβπλοϊ ποη ἃροὶ- 
ΡΪ5, 5864 Ἰυσος. ἃς πηαβίιι5 Προ 5. Νὰ ἈρΘγῖΘ 
αἴχαθ ον ἀθπίθι. ργΌΟΙ] ἃ]}065. αν 110 Ῥυθοθρίο, 
ἃς ἔα]5ο {Ππ|| ἃ ἴθ ρϑυβοὶ ἐθϑίαυῖβ, νἹἀθ] σοὶ χαρά - 
ΑἸΠΘΧΊΒΓΙ ῬΥΟΧΊΠΉΙΠῚ {πππ|ΠῚ 5101 [ΘΙ στ. ἔσοθ Β 
δηΐπὶ πος ΤΟ ΡΡοΘρίο. σΟΠν ἸΠΟΘν5. ΤᾺ ΠῚ 
ἸοποΊββὶ ΠῚ6 ἃ[)6556 ἃ ψϑῖὰ σμανὶατθ. ΝᾺ ΠΙ δὶ γΘυ 
δὐὰΐ σοὶ ΔΗ αβ 1, βουναβθ6 [6 ἃ Πινοπίιπίο ἀἰ- 

Ἰδοι]Ο 5. ΡΥ ΘοΘριη}, ἃ. ΓΔ Π ΓΙ ΠῚ ΕΡῚ Ρ.11556 11Π1-- 

σαΐαθ φυδηΐαμπη δὲ ΕἸ ᾿ρδὶ, ἀπά ἥτιδθϑο, ἰεθο 

ΕΠΡῚ ἀἸν τ ανιιην οορὶὰ ἢ ΝΠ ΘΘΘΠΟΥΙΙΠῚ Οἴιγὰ ΟΡῸ5 
ἈΒΌΠΏΪΓ, ΟἹ ΠῚ ΡΓῸ 5πὰ Ζυϊβ 6 πϑορϑϑίταῖθ ἀροὶ- 

Οἷας ραῖῖσα, οἰ ΠΟΙΊ 116 5115 5ι πη} [ἀοι] τα ῖθ5. μὰν - 

᾿ Ψ ρίογος ἉΠΙΖαοὶ ΠΡ τὶ ὅλως τῇ. Νοο ἴτὰ πλαϊῖο μοσὶ 

ἄπο Μί55. διδάσκαλος προετεί 
ἴ 

 (Ο]Ρ. ῥυίπηις ζωΐς ἀποδεῖξαι. 

ἴάοπι Οοάοχ ὡς ἔφης. 

ΚΠ]υα, μὴ προστιθεὶς τὸ δ 

ΑἸϊφααπῖο ροβὲ 

πον, ἄτππὶ τὰ [1 αἴπὲ 

τούάάϊάτε Ἰατογρτὸς σϑῖιβ, οεω χδἰῴιιιν δἐμεζιετν ποτὶ 

«(ἀαϊὶς : ἰοπρα φαϊάθιῃ ἃ βθπτοπτῖα ΒΑΚ} τοσοβϑῖς, κε 
4ιοα Ξοχαΐταν, δι᾿ οὗ μόνου δυνήσῃ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βα- 
σιλείαν τρῦ Θεοῦ, σὰπὶ 5ῖ0 δαργοϑοιῖ, 780 βοἷο εἰἴδ ἴπ 

γοϑπιιπὶ ροϊοτὶς Γποϊϊιιις ρευνοηῖνα, οὐ πῖπο 6]1ι5 Ἰοοὶ 

ΒΟΉ 5. ΠῈ ΘΟΥΤΡΙ . (δι δπῖπι πιο αἰτῖποὶ τὸχ αἴος : 

οα]ι5. πο ψϑεϊσίνπι αυϊάδην ἰμθϑὲ ἴῃ αταοὶς ὃ Οποπιο- 
ἦο ἁπΐοπι ᾿ς Ἰοσῖις γοναὶ ἀοθεαῖ, ἐχ πόνὰ τ ογΡΓὸ - 

ταλτοπο μουπριοὶ ροῖοεί, Ηος ἀϊοῖς ΒΑΘ] ττ5., παι ]ς 

“ 5. ΒΆΒΙΠΗΙ ΟἜΒΛΕΆΕΧΙ͂, ΟΛΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΠΟΗΙΕῈΡ. 

τῆς αἰωνίου ζωῆς ἐλέγχη δὲ " ὅλος τῇ ἀτ λαύσει 

τοῦ παρόντος βὶ ΡΟΣ προσδεδεμένος. δέ σο: χαλε- 

πὸν, ἢ βαρὺ, ἢ ὑπέρογχον δ 

τείνατο;: Πώλησόν σου ἄρχοντα, χαὶ δὸς πτω- 

χ ε πόνους γεωργιχοὺς, ἢ τοὺς 

ἐξ ἐμπορίας κινδύνους, ἢ ὅσα ἄλλα τοῖς χρηματι-- 

ζ ἐπίπονα πρόσεστιν, ἔδει σε ἸΒτ βῆναι 

δυσφοροῦντα τῷ ἐπιτ 

ὁδοῦ, οὐδένα πόνον ἐχούσης οὐ 

λεταί σε χληρονόμον τῆς αἰωνίου 

οὗ χαίρεις τῇ εὐχολία τῆς σωτηρίας, ἀλλ᾽ ἀπέρχῃ 

ὀδυνώμενος τὴν Ψυχὴν καὶ πενθῶν ; χαὶ ποιεῖς σε- 

Εἰ 
ΕΝ ε ΔΕ Ψ ἘὙ κα. ὐϑοι- 
ἐφονευσᾶς; ὡς σὺ φὴς » οὺὑτε ἐμοιχευσας, 

- ͵ ᾽ 

αὐτῷ ἄχρηστα πάντα ὅσα σοι προπεπόνηται. 

Ε οὔτε ἔχλεψας, οὔτε χατεμαρτύρησάς τινος μαρτυ- ὅτε ἔχλεψας, οὔτε χατεμαρτύρησάς τ μαρτ 
τἀ) ς ἐξ τυξα ὙΤ το 

οίχν ψευδῆ, ἀνόνητον σεαυτῷ ποιεῖς τὴν περὶ ταῦτα 
ΟΣ Ἦν - φΣ πα λερῚ 

αἡ ἢ προστιθεὶς τὸ λεῖπον, δι᾿ οὗ μόνου 
Ξδ ΚΣ Ξ ἔς “Ξοΐοε τὸ 

υνήση εἰσελθεῖν εἰς τὴν ξισιλειον τοὺ Θεοῦ. Καὶ 

πὴ Ὑγέλλετο χολοδώματα μελῶν ἐχ ν “ Ἂ ΕΥ̓ 

μὲν ἐσερυς ἐ 

φύσεως ἢ ἐξ ἀρῥῶς τίας προσόντα σοι διορθώσασθαι, 
πὶ πὰ ΕΙΣ ς ἢ ἣ δὲ ὃ μέγας τῶν 

ι βούλεται τοῖς 

οὐκ ἂν ηὐθύμει 
ΤΕΥΡΟΝ , ψυχῶν ἰατρὸς τέλειόν σε 

χαιριωτάτοις ἐλλείποντα, οὐ δέ χη τὴν χάρος ἀλλὰ 

πενθεῖς χαὶ σκυθρώπαζειξ: ᾿Εκείνης μὲν γὰρ δῆλος 

εἰ τῆς ἐντολῆς μαχρὰν ὑπάρχων ; χαὶ ψευδῶς σεαυ- 

τῷ προσμαρτυρήσας αὐτὴν, ὅτι ἠγάπησας τὸν πλη- 

σΐον σου ὡς ἢ σεαυτόν. 
Ψ, Ὶ - » 

ρίου προσταχθὲν ἐ ἐλέγχει σε παμπληθὲς τῆς ἀληθι- 
, ΡΣ , [ Ν» νῆς ἀγάπης ἀπολειπόμενον. Εἰ γὰρ ὅπερ διεόεδαι- 

ἸΙδοὺ γὰρ τὸ παρὰ τοῦ Κυ- 

ὥσω ἀληθὲς ἦν, ὅτι ἐφύλαξας ἐχ νεότητος τὴν ἐν- 

τολὴν τῆς ἀγάπης, καὶ τοσοῦτον ἀπέδωχας ἑχάστῳ 

ὅσον χαὶ σεαυτῷ, πό)εν σοι ἣ τῶν χρημάτων αὕτη 

περιουσία; Δαπανητιῶν γὰρ πλούτου, ἣ θεραπεία 

τῶν δεομένων" ὀλίγα ε υὲν ἑκάστου πρὸς τὴν. ἀναγ- 

χαίαν ἐπιμέλειαν δεχομένου » πάντων δὲ ὁμοῦ χα- 

ταμεριζομένων τὰ ὄντα, χαὶ “ περὶ αὐτοὺς δαπα 

νώντων. Ὥστε ὃ ἀγαπῶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν, 

οὐδὲν περισσότερον χέχτηται τοῦ πλησίον" ἀλλὰ 

ὅ556 ΔΖ ργσερίαᾳ βουγαγο,, ΠΪδῚ τ 41 ΞΟΓΥ ΘΠ ΙΓ. 

Πάν βαθῖῖ νοῦθα ΒΑΚ Οοιαοῆκιο νἱἀθυὶ ἀπτιογὰ - 
ἴῃ Φαῖθιις {14 εἰ ἑαπίοροτο ἀἸπρ σοτγο ροϊαθυξ, πὴ 
νἰΐοο. Οὐ οπὶπὶ πος ἴοσὸ πος 46 ΘοπβΙ 5, κο ἦς 

ῬΥΩΟΟΡ ΕΙΣ ἀρσαΐαν; Ῥγοΐδοϊο {αἱ ΔΠπὰ βογυαν, ἀο- 

ΒῈὲ εἴ το ππα βοσγάγο, 5ὶ γοσυιπι ΠῚ σοπξοζα] γε]. 

« Απθσαϊ ἄτι ΠΡτὶ ἐπεὶ δὲ ὁ. δ5. ῥυϊπιι εἰ δὲ ὁ. 
»ΈΔΙΕ ὡς σεαυτόν. Αἱ ΜΞ. 

Ηαια Ἰοπσε (ΟΡ. ἴεγίϊις παρὰ τοῦ χυρίου προσταθέν, 

ΠΟΒΠΠ1 ὡς ἑαυτόν. 

ἰὰ φιιοα α ]1)οπιῖπο ρ»οροσίζιπι 65. 

ς ἙΠΙπὴο αἴταχαε περὶ ἑαυτούς : ἴ4 φιοάῖ ἴτὰ νους 

Ἰηίοιρτοβ, δὲ γεἐζΐψιια ἐπ ὁπέπες αἰϊος αἰνἐαμιπειμ", 

φιιογαιηι “ιιΐδατιε διιαπὶ Ροντίοπεπι αὔδιιπεῖξ, οἰναν Ρὸ- 

ἀεθυῖσδοῖ, εἰ ἔπι γεγο οπιπιθδ ἡ σα σι 



ΠΟΔΠΙΑΘ ΙΝ 

μὴν φαίνῃ ἔχων χτήματα πολλά. “ Πόθεν ταῦτα : 
α' 

΄ σ,͵ “ 
ποιούμενος. Ὅσον οὖν ι τῆς τῶν πολλῶν παραμυθίας 

πλεονάζεις τῷ πλούτῳ . τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ 
᾿" - Ἅ - ὋΣ 

ἀγάπη. "Ἐπεὶ " πάλαι ἂν ἐμελέτησας τῶν χρημά- 
Ε ͵ τ ; ΚΕΟΡΗΣΙΣ, 

τῶν τὴν ἀλλοτρίωσιν, εἰ ἠγαπήχεις σου τὸν “πλη- 

σίον. Νυνὶ δὲ προσπέφυχέ σοι τὰ χρήματα πλέον . 
ἢ τὰ μέλη τοῦ σώματος " χαὶ λυπεῖ σε αὐτῶν ὃ χω- 

- Ἁ 

ρισμὸς ὡς ἀχρωτηριασμὸς τῶν χαιρίων. Εἰ γὰρ 

ἠμφίεσας γυμνὸν, εἰ ἔδωχας πεινῶντι τὸν ἄρτον 
3 , Ι Ὁ Ψ Ὁ. ΕἸ ὦ σου, εἰ ἣ θύρα ἕσου ἀνέῳχτο παντὶ ξένῳ, εἰ ἐγέ- 

νου πατὴρ ὀρφανῶν, εἰ παντὶ συνέπασχες ἀδυνάτῳ, 
ὑπὲρ ποίων ἂν νῦν ἐλυπήθης χρημάτων; Ποῦ δ᾽ 

ἂν χαὶ ἐδυσχέρανας ἀποτιθέμενος τὰ λειπόμενα, 
δ᾽ Σ Ῥθῖς Νν ᾿ς ,ὔ " «ἦς οἱ. δ, 

πάλαι μελετήσας αὐτὰ διανέμειν τοῖς ἐνδεέσιν : 

Εἶτα, ἐν μὲν πανηγύρει οὐδεὶς λυπεῖται 8 προϊέ-- 

μενος τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ ἀντιχτώμενος τὰ ἐνδέον- 
ς. ΣΧ. ΟΣ ΑΞ σὴ. -" ῃ , 

τα ἀλλ᾽ ὅσῳπερ ἂν ἐλάττονος τιμῆς τὰ πολυτίμη- 

τα πρίηται, τοσούτῳ χαίρει, ὡς λαμπροῦ αὐτῷ 

τοῦ συναλλάγματος γενομένου - σὺ δὲ λυπῇ, χρου- 

σίον, χαὶ ἀργύριον, καὶ χτήματα ἢ διδούς " τουτέστι, 
λίθους χαὶ χοῦν παρεχόμενος, ἵνα χτήση τὴν μα- 

χαρίαν ζωήν. 

Ἀλλὰ τὶ χρήσῃ τῷ πλούτῳ ; ̓Εσθῆτι πολυτιμή - 
τῷ περιθαλεῖς σεαυτόν ; Οὐχοῦν δύο μέν σοι πηχῶν 
χιτωνίσχος ἀρχέσει, ἑνὸς δὲ ἱματίου περιδολὴ πᾶ- 

σὰν τῶν ἐνδυμάτων ἐχπληρώσει τὴν χρείαν. Ἀλλ᾽ 

εἰς τροφὴν ' χαταχρήσῃ τῷ πλούτῳ, Εἷς ἄρτος 

Ἰχανὸς ἀποπληρῶσαι γαστέρα. Τί οὖν λυπῇ ; ὡς 
τίνος στερούμενος ; δόξης τῆς ἀπὸ τοῦ πλούτου : 

Ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ χαμαὶ ζητήσῃς τὴν δόξαν, εὑρήσεις 

τὴν ἀληθινὴν ἐχείνην χαὶ λαμπρὰν προάγουσάν σε 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἔχειν 

τὰν πλοῦτον ἀγαπητόν ἐστι, χἂν μηδὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

περιγίνηται ὄφελος. Ὅτι μὲν οὖν " ἀνόητός ἐστιν ἡ 

Ε 

Ρανίϊεν" αἰυϊάιιπε, εἰ ἐπ 5656 αδοιμπιιῖ, ϑοᾶ,, εἰσὶ 

ναϊάς ἉΠ1ον, πὶ ἢ} Πογιιπὶ τό] αἱ ΒΑΚΊΠ 5 ; πες ἀπο 

4υῖπ π᾿ γα] σαι5. ὙΠ αἸταϊ ἱππεῖς, Ῥιεΐο ἰσίξαν ἐξ 

ΟΟΙ51. Ἰεσεπάνιπι 6550 περὶ αὐτούς, πος ἐπέ, περὶ δεο- 

μένους, ἐπ εβεπίες. ἘὺΛ γεγο οἵηπεβ 411 σμαγιατ5 ρτω- 

οορέμπι βευναπξ, (χα τα 65. βιιὰβ ραγ ΕΠ απ ἔα, δάβαπο 

ἴπι ΘΡΌΠΟΙ ΠῚ πϑι15 ἀΒΞιιτητπ. 

ἃ (ΟἹ. Ῥυΐπιιβ πόθεν οὖν ταῦτα. 
τ ΎΥΙΑςε Αἀάεπᾶα.] 

ς ἘΠῚ τὸν πλησίον ὡς σεχυτόν. δε Πα, ὡς σεαυ- 

τόν, ἴῃ ἀπεῖαιῖβ ΠΡ τὶς ἤθεσι. 

ΓΟ οάϊοος ἄϊιο σοὺ ἠνέωχτο. 

ποῦ ξ δα. ῥυίπεις 
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απ τιν, δἵ 1π ΟΡ ΠΟΙ ΠῚ 115115 ΠΡΟ ηαπι. Οταγα 

41 ἀΠΠσὴῈ ῬΤΟΧΊΠηΙΙ ΠῚ 111 56  Ρ511Π}, ΠΪΒ1] ΔΙΉθ] 15 
πᾶ π ῬΓΟΧίτητ5. μοβϑι θέ. ΑἸΖῸΙ οοπϑίαι μὰ- 
Ῥεγθ ἴθ Ορϑ5 πηυ]ῖαθ. ΤΠ πάθπαπι [852 πἰβὶ αιιοά 
Ῥγοοα ἀπ ῖο. Ἰθναπιθ πὶ Πη] Ογι ΠΏ οἱ σοπηπιοα 
{ἰδ ᾿ρ51115. ΘΟΠΙ ΠΟ 15 Ροβίροβιιϑεῖ. Τα τι6. 410 
Πᾶσα ἀθιιπεα5. αἰ ν 115, 60 πη ῖ5 Ἐπάν τα 6 ἀ6511- 

τπϑγῖ5. Ἐϊθηΐπ Ἰαπηάπιτπιπὶ Ῥ ΟΊ] ΠῚ ΟἸ.Ὠ} ΟΕΘΙΘΥῚ5 
ΘΟΠΙ ἴσα Γ6 ΘΟ 5565, 51 ῬΓΟΧΊΠΠΠῚ ἔπι πὶ αἴ- 

Ἰεχῖϑβθϑ. ΝῸΠΟ ἀτιξθ πὶ ΟΡ 65 ΠῚ ΡΟ 5 48 πὶ ρ58- 
ΠΊΘΕ ΘΟΓΡΟΓΙ5. πηθιη γα Δ Πφογ βοιηΐ : ἀο] 65 116 
ἄπππι ἃ ἴδ βθραγαπειν, ρουϊπήθ ἃς δὶ Ῥυδθοῖριιεθ 
ΘΟΡΡΟΥΙΙ5 ῬΡ 65 Δπηρυζαγ πέτιν. ΝᾺ ΠῚ 51 ᾿π 1556 5 

πιιάτιπι, 51 «16 {15565 ΘΕ] 6 ΠΕ ΡΆ ΠΟΘΙ {{|11Π|; 5] [Ὁ 65 

ττι86 ἀρδυίςθ [πϑϑθ πὲ ΠΟΒΡΙΓ ΟΠ]; 5] ΟΡ Π ΠΟΙ ΙΠῚ 

ΘΧϑ {5565 Ῥαΐθυ, δ] τ] ΒΘΡ[ι15. {1|15565. 1ΠΠΓΠΉΙΙΠῚ 
ΟΠΊΠΘΠῚ ; (16 “τ 115, {1|8650, ΟΡΊ]ιῖ5. πππο 40]6- 

"65 9 ΘἸΟΠΊΟΟ ΠΠΠῸ ξοστΘ [ἘΓΓῸ5. γθϑι τι. ΟΡ 65 

ἀξρόποιο, 5] 78 πὶ ρυ 6 πὶ δὰ5 Π Ἔϑθπο5 αἰ τι π- 
ἀΔ5 συγαβ5652 ἀπά, ἴῃ παπάἸπἰ5. αι ἀθ πὴ ΠΘΠῚῸ 
ἀοἱθὲ χιιοά ρμϑοιηῖαϑ 5185 ργο παπάς, δὲ ν]οιβϑὶπι 

ΘΟΙΏΡαΓΘῚ 4αῖθτι5 Ορὰ5. πα θθδὲ : οσοπίγα, {π|0 γἹ]Πο-- 
ΥἹ ῬΓΘΙΪΟ ΓῸ5 ΡΓΘΙΠΟΒΙ5ϑ᾽ ΠΊὰ5 ΘΠ δ, πος πιλρὶβ 

ϑαπάθε, αὐ 481 δστοσῖθ ποσοδῖι5 518 : ἔπ ΨΘΓῸ 

4065, αιιοά διιραπὶ οἵ ἀρ θη πὶ δὲ ΟΡ 65 ραν 5 ; 
πος δϑί, ἰαριάθι ἀο μα] ν ρο πὶ ἐγ 15, αὶ ΒΘαῖα ΠῚ 
ὙΠ] ΑΠῚ ΔΟΓΕΠΓᾺ5. 

“. 564 οἵ] ΕἸΡῚ τιβὰὰ ἀρ 7 Ῥγδιοβα ἴθ γϑϑίθ 
τη 11 652 ΑἸΖαΪ ἀπογιιπὶ οἰ ἔστιν τὴ ἔππηΐοα 58 115 
ἘΠῚ Πα υ τ, οἵ ππη τι5. ῬΆ]Π} ἁπηϊοἴτ5. ΟΠλ ΠΘηῚ ἰπάιι-- 

ΠΙΘΠΙΟΓΙΕΙΠ ΠΘοδϑϑι ἴθ πὰ Ἔχ 6 θ 1. ΤΠ γῖσπθ αἶνῖ- 
115 δά Ἰαπεῖπι5 Ὑἱνθπάπιπη 7 Ὑ Ἔτι ΠῚ Ρ Δ Π]5 τΠτ|5 Θχ- 
βα τα ηο γϑπρὶ βα[οῖε. Οὐ] Ἰστειι {ὙἸδειεῖα ἀ[ῇ-- 

δ Ὶ5 Ὁ Θ] π5Πᾶπὶ ΓΘ [θοῖβε Ἰασειναπι 9 ἃπ σ]ΟΥ 80 
4188 6χ ΕἸ ν1 15. ΟΥΠΓα 3. ΑἹ δὶ του ΓΘ Π 8 ΠῚ 9] ἸΔ τη 
ΟΠ Πα: 516. 15, γϑρα τη 1Π4 πὶ ἂς ΞΡ] π ἸἀΔπ} 510- 
ΥἸΔ ΠῚ, 4165 ἴ6 πὶ γσητιτη σρἸογιπὶ ἀδάπιοοι, ἱπν6- 
πῖ65. 8686 ἀἰντα5 Πα 6, ποι πάτιπι δϑὲ ΡΘΓ 56, 
ΘΕ Δ ΠΊ51 ΠΕ] τι5. 6Χ εἰ [τποῖυβ. σα ρ αῖαν, 564 σογῖθ 

5 Ἑ6Φ ΙΗ διαδιδούς. Αἴ ΜΞ5. Ρ]ογίψας οπλποβ χτήρστσ. 

διδούς. 

ἱ Μ υθαπι χαταχρᾶσθαι σαπῃ τἰπϊξαΐο ἀἸσαζιν ΡγῸ δὼ 

406] ἐ5ξ αὐειεῖ, εἶσ ἴαπιθπ ἀβαγρατῚ Ὑἱά θεν 5ἰπηρ}1- 
οἶτον ῥτὸ δὸ «ποᾷ εξ τεῦ, 51 415. Τά πηὸπ ἉΠΠΓ6Υ 56 η- 

εἴαῖ, οἱ 1ἴὰ Ἱπέογργοίανι ᾿ἰσθὲ : αὐ δειεγ στα εἰἰν 5 ἢ 

δίδει ἄπο Ν55. χαμαὶ ζυτῇς.- 
 Τγασιε εἀϊεῖο Βα51}. εἰ Ῥαγῖβ. οἷνπὶ Ἀδρ'. [Ὁ 10 

εἴ οὐπὰ (151. ἀνόνητος ἐστιν ἡ τῶν χρυμάτων σπουδὺ, 
διεὰ εεγίδ εἰϊνειίαγιιπι σι άπε πιεῖ ρεοάίεσσα, σία 

Ῥενδρεοίινι 6σι. Αἴ ΟΟἸΡΟΥΈΙΩΙ ῥυῖπιισ δῈ τογ ϊπ5. εἰ 
ΟἸϊν. εὐ Απρῖῖο, εἰ Βδρ. ϑΞδσιιπάϊπις ἡ τῶν ἀχρήστων 



Τεαΐ, ταὶ 
9. 

Τοιν τα πὶ 

Ἰαχιι5. 

14 δ 

ΛΘ Ὰ1 ΠῚ ἐπα} Ππι1} 5Γπ 1} ν ΠῚ 6556 δὲ ππ1}6, 

οὐ ποίμπ Θϑι. Υ ΘΠ ΤΠ] 6 ἢ Πα Πὶ ον 6 ΕἸ] 

ν θ᾽ ταν «το ἀἸοταγιι5. δῖ, 5641 ΠΙΠΙ]ΟΠΊΪΠτι5 
Πυιαγ 5 ΓΘ }1ἃ ΟΟΥ ΤῸ 15. 681. ΙΝ 18 Θὸ {πὸ ΤΠ) πιῖ- 

ΠῈ5 Δ Ἰηοποῖ τηθ 0 αἸ5ρ 6 585 5016 η: ΡΘΥΠΊΔΠΟΙΘ : 

γδιθηἰοθ νοΡῸ, δ ἃ]105 [γα πϑίουγι. 51. Οβί  168, 

ἐΠῸΠ Πα ΡΟ} 15 : 5] ἀἰβρουβουῖβ, ΠῸΠ ΠΏ 65, 1)1- 

ΦΡρθγδῖΐ Θμὶπι, (θά ρατιροτίνιι 5; [5ι{{|ὰ 6715 ητώ- 

σιθί ἐπι διδοιίπει. ῬΟΥΓΟ ΠΟΠ ν ΘΒ] Θ ΠΙΟ1Π) Π6- 

46 αἰϊπιθπιουι τ οατιϑα θ] νυ 4ιι6 ἀν Πα γιμπι 5.1|-- 
ἀἴο τοηθηΐαν : 561 πο ἀπ 6δὲ ἀυΠβοίπιηι ἃ ἀΪὰ- 

θο]ο ὀχ οορὶταἴαπν. ὉΠ διττὴ [Δ] Θ ΠΟΥ} ὁ6-- 

ΘΑΒΙΟΠ65 ᾿ΠΠΙΠΠΊΘΙ 86. 51 ΚΘ ΔΉ ΓΕ αν] ΠΠ]0115 ; ἃ θ0 

αι ΒΡ νΠτια δὲ ἐπι} Π1ἃ τἀ πα τὰ ἢὶ ΠΘΟθϑϑαρα 16- 

ἀαϊραπε, ΠῚ ΒΠ] 116 οἰ5. 5115 δῖὉ δὰ [ΔοΙ ΘΠ 05 1105 
ΘΧΟορ ταν πὶ ϑυπητι5. ΤΙν ἀπ η ΘΠ] ΟΡ65. δὲ ἰπ 
ῬΡδΟΘΘ ἢ ΓΘ ΠῚ τ511π|5 6 Ὁ ἴῃ [αττυιγιιηὴ : ραγίθιη (ΕΠ 46 ΠῚ 

5101, βγη νΘΙῸ 00} 15 δύναμι. ΤΠ ΙΠ616 Θαβ 6 πὶ 

Ῥαντ ἢ πιν 1π Θχοορ τα 5 ΨΑΡΙΟΥΙΠΠῚ δ. [{π|Π| Οὐ- 

Θαβίοπ65. Νάηι ἁὐι{1ὰ5. ν 6] πὶ αὐ {τι4}1ὰ ἀδϑιϊπθη- 

ταν. ΘΟ ρϑοιηΐα, ἱπυλιιηῖ, [ἢ τιδὰι 5115). 111 ν ΘΙῸ 

τη πθαΐ γΘΟΟΠ Ἶτὰ : ἴθι {185 [ἢ τι51ι 65ῖ, ΠΘοθϑϑὶ- 

τατ]5 Θχοθίαὶς τηθίδα : προ δὰ ΑΘ ΠΟΘ ἢ ΓΔ} 

(ἀἰοπηϑϑιϊσαπι ἰπϑιμηα τα, 1Πὰ ΡΟ πη} 85 δὲ [ἀϑίιὶ οχ- 

[θυ πὸ ᾿πϑϑυν ας : Πμ850 51 Π1Γ115 τσ σι ρ ρ Θά τοι ἴτοι" 

[ἀοϊθ πε, 1 ἀοτηὶ πη  ποητὶ ἰαιιτ πὶ νἸΟίαι ΠῚ} δὲ ππὰ- 

δῃ ποι ᾿Π5 για ; 510 τ 50] 06 ΤῊ] ΠΡ] το Σ 

51η1 ΘΧΘΟΘΊΓΑ ΤΙ ᾿Πὰ Π65. 51Π|{ι|5.. ΤΠ ΠιΠΠ 6} Πα 6 η- 

(ταν Οὐ 15, 115. ΒΆΓΟΙ Π 86). ἅ}115 ΠΟΙΉΪΠ65 ᾿ἰρ51 νδ- 

᾿ναπττιν,. Πἰ4π|6 σης θ 6 δὲ ἀυσόπίο ΟὈτθοιῖ. Εἰ 
«ππᾷπ ΡΠ] αι Ἴπι], ἀ4π16 Π]ΟΥ τιμὴ πθητι5, αἰ ΠῚ ἴῃ πὸ- 
ΔΉ ]νι15,. ἃ ΠῚ]. ΠῚ ΒΡ] που σΟμ) ΘΠ τιν, 

ΑΠΠ Πόβοθ γνο ρίαν ῖο5. Οἰροιι π ν Θ τη θ6Υ ΠΡ ΘῊ1: 

4ΠΠ1 νΘπ δ Ο 1, 4}11 {ΠῚ οοπἐοἰσπο ᾿πϑθυ νη. 

σπουδί,, διε σοΥ τὸ γόγισε ἐπα ἰζαισσε. οιυ ατ ἱπιι δῖ 

δ556, ουΐψιθ πιοίμιπι 65: ἀασα, αὐ παῖ «αϊάθπι υἱ- 

«ἰθίιι", οἵ βαμἶτι5 ὁδῖ οἵ γοτῖπβ. Ναπη. ΒΑΚ 1] 15 τοϑροι- 

416ὲ 15, 4αἱ ἀϊσονοηῦ ἀν 1185 ΤΟΥ 56 [ά}65 6556, αὐ 46- 

Ἰδοϊαςοποπὶ αἰ υγοπ , οἴϊαμηδὶ ἐχ οἷβ πα}}π|8 {τποῖι5 

σαρογοίαι; αἴθ. ΘΟ απ βοπίθπίϊαμη. ἰγΓΙΔοῖ, «ιιαϑὶ 

ἄϊσογοι : (Λπαϑὶ γογῸ ποῖ ΟΠ Ἶθιι5 ποΐαχη 51}, 5[π| 1111 

ΘΑγ πὶ ΤΌΤΕ ΠῚ 411 παι 1165. 5π1.) οἵ ὁχ {αΊθτι5. ἈἰΠ1] 

ΘΟ πη ΘΠ ΠῚ ΡΘΤοΙ ρἱταιν, νἀπιιπὶ 6586 οἵ ἴσαις, Πορ. 
ΡΓΐπλιβ ἀνόητος ἐστιν... παντί ποὺ γνώριμον : αιιᾶπι 

[Ἀ]5ᾶ πη βοῦρἊτᾶπ βοαππτιι5. Ν' Ο]αϊου νά πι5, 1ἴὰ ἰητον- 

Ῥγοίαξιιβ ἔπογαῖ, (μοὰ ἐξαψιιθ οἐμίψαπε οἷ ρμεοιια- 

γαηι δέκ ζει, ον ὶς ἐϊχιιει. 

"ἜΔΕΙ παράδοξον μὲν ἴσος. Ν᾽ οσα]ὰ μὲν α]νοϑὲ ἃ 11- 

Ἰνὶ5 ἀπιϊααῖϑ, 

τ ΓνΙάς Αὐἀάεπάα. 

ς Βερ. ρυΥίμπιι οὐχ ἔχεις, 

ἃ Ἐπ 1ιὶ ποιχί) Ἰαρεῖ ἀπεῖψαι ποιχθνης, ΠΡ᾿ ἄοιη 

ΒΑΒΙ1Π ΟΕΒΑΒΕΞ ΘσΑΡΡΛΌΘα. ἈἘΘΠΙΕΡ, 

τῶν ἀχρήστων σπουδὴ, παντὶ γνώριμον. Πλὴν ἀὰλ- 

λὰ παράδοξον " ἴσως φανεῖταί σοι ὃ μέλλω λέγειν “ 
παντὸς δέ ἐστιν ἀληθέστερον. Σκχορπιζόμενος ὃ 

πλοῦτος, χαθ᾽ ὃν ὃ Κύριος ὑποτίθεται τρόπον, 

πέφυχε παραμένειν " 
σθαι. 

" συνεχόμενος 

᾿Εὰν φυλάσσης, “ οὐχ ἕξεις " 

δὲ, ἀλλοτριοῦ- 

ξὰν σκορπίσης, 
ποθ τε ΞΕ ᾿ ΣΕ ἀπρηύρα 

οὐκ ἀπολεῖς. ᾿Εσχόρπισε γὰρ 5 ἔδωχε τοῖς πένησιν" 
Ν ͵ ΠῚ .- ΄ ΠῚ Ν ΕΣ -᾿ ᾽ ει: 

ἣ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλλ᾽ οὐ 

γὰρ ἱματίων ἕνεχεν οὐδὲ τροφῶν ὃ πλοῦτός ἐστι τοῖς 
Ζ ὅθ ; 

πολλοῖς περισπούδαστος γ ἄλλα τις ἐπινενόηται με- 
μ ΞΕ Ἀν ΓΗ͂Ν Έ 

θοδεία τῷ διαδόλῳ, μυρίας τοῖς πλουσίοις δαπά- 
5. ΑΥ ε ὉΡΜΔᾺ « Ξ Χ ἈΝ ΩΝ 

νης ἀφορμὰς ὑπούάλλουσα, ὥστε τὰ περιττὰ χαι 
“ « πὶ - ᾿Ν ᾽ Ξ δὲ δὲ 

ἄχρηστα ὡς ἀναγκαῖα σπουδάζεσθαι, μιηδὲν δὲ 

αὐτοῖς ἐξαρχεῖν πρὸς τὴν τῶν ἀναλωμάτων ἐπί- 
β ἿΣ ᾿ 

νοιαν. Καταμερίζουσι Ἰ τὸν πλοῦτον πρός τε τὴν 
. 

παροῦσαν χρείαν, καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν" χαὶ 

τὸν μὲν ἑαυτοῖς, τὸν δὲ παισὶν ἀποτίθενται. Εἶτα 

χαὶ διαιροῦσι τὸν αὐτὸν εἰς ἀφορμὰς δαπάνης ἃ ποι- 
" - ἢ 5. ὦ απ οι "γκ ῳ 

χίλης. Οἵαι γὰρ αὐτῶν αἵ διατάξεις, ἀχουσον. 
ΕΝ ᾿ ς Ὧι "75 ῃ - Ν᾿ 
[ἔστω . φησὶν, δ᾽ μὲν ἐν χρήσει πλοῦτος; ὃ δὲ ἀπο- 

θετος " χαὶ ὃ ταῖς χβειαῖς ΤΑ  ΟΤάο φ λίοσς ἐρορσας 

νέτω τῶν ἀναγχαίων τὸν ὅρον " οὗτος πρὸς τὰς χατ᾽ 

οἶχον πολυτελείας παρέστω ) ἐχεῖνος πρὸς τὰς ἔξω- 

θεν φαντασίας ὑπηρετείτω " ὃ μὲν δδοιποροῦντι χο- 
, Α Ψ' φι Ἶν 2. Ὁ , δ , 

ρηγείτω τὴν πολυτέλειαν, ὃ δὲ ἐφ᾽ ἑστίας “ μένοντι 
ξ ὅ ᾿Ξ ΡΩΝ Ἐπό ΕΝ, 

λαμπρὸν καὶ περίόλεπτον χατασχευαζέτω τὸν βίον 

ὥστε μοι θχυμάζειν ἔπεισι τῶν περιττῶν τὴν ἐπί- 

νοιᾶν. ἐ χήϊκατα ἐστὶ μυρία, τὰ μὲν σχευαγωγοῦν- 

τα,, τὰ δὲ αὐτοὺς ' περιφέροντα, γαλχῷ χαὶ ̓ ἀγρύρῳ 

χεχαλυμμένα. Ἵπποι παβπληθεις" οι γε- 

νεαλογούμενοι ἀπὸ εὐγενείας πατέρων, ὥσπερ οἵ ἼΟυ! Υ ᾽ 

χαὶ οὗτο 

ἄνθρωποι. Οἱ μὲν τρυφῶντας αὐτοὺς χατὰ τὴν πό- 

λιν περι φεροῦσιν" ἄλλοι συνθηρεύουσιν, ἄλλοι πρὸς 

8 Χαλινοὶ χαὶ ζῶναι χαὶ ὁδοιπορίαν ἐξησχημένοι. 

(οἿ5]. δὲ {τὸς (οἱ ρονγεῖηι διατάξεις ἄχουσον. {ΠΠ᾿π|πηὰ 

νὸχ οἵ ἴπ ὁ 115 οἱ ἴῃ τα} 15 Βοσ15 Μ55. ἄδεβῖ, 58}- 

ἴπ46 οὶ φασίν. ΑἹ Μ55. φησίν. 
ὁ. (0}}». Ρυΐπιιιβ. μενέτω.... χατασχενάζων, «Ἵϊα ρε- 

εαπΐα εἰοπεὶ τπαπιθ αὶ, ἰαιϊείιιτν υἱσίιπι εἴ πιαϑ ποι 

ποδί μοῖπια. 

τ ἙΔιῖο Ῥαγῖβ. περιφέροντα,, χρυσῷ χαὶ ἀργύρῳ, 

«Ἵωνὸ εἰ ἀνβεπίο οδιθοῖὶ. Αὐ οαἸ1ο Βα51]1. εἴ βὸχ Ν55. 

χαλκῷ χαὶ ἀργύρω, .77)γ6 εἰ αγϑεέπίο οὐϊεοιὶ; οἵ ἰϊὰ 

Ὑ ο]αἴογγαάπιιβ οἴ ἰοσοναΐ οἱ γονίογαῦ, το αἴ Οοπι- 
Βεῆβιιιβ, γου το πππὶ 6556 ατγ ῬΤῸ ἐγ 6, ποῖ σἱδογαξῖ 
Ὑἰ ΔοἸῖοοῖ ΠΡτὸς. πεῖ 05; ὁ} Ἰάᾳπθ ἀπά ϊοπάτι5 ποπ 

πε, Ἠοχιιπὶ ἢ 55] πλῖ}1α ποῖ βιιπξ 46 παγγαΐ Αααθτο- 

51π|5 ΠΡ. 46 ΝΆΡ Πα «  γαο τα πιστὰ. δ... ΕΔ 4πᾶπι- 

4πᾶπὶ Βνονίονγα βαπῦ, ταὶ Π] ἀπ τ πὶ ποπ ὁ5ὲ 4αΐη [,α- 

τππ|5 οὐαΐου, οαπὶ βου νογοῖ, ατσιν. ογα οτ πὶ 510} 

1πιϊ τα πα τη ΘΥΌΒΘσσοΣ τι, 

5. (0}}». Ῥυῖπητι5. χαλινυ 



ΠΟΜΙΠΙΔΟΌ ΙΝ 

περιδέῤῥαια, πάντα ἀργυρᾷ, πάντα γρυσόπαστα. 

"» 
ὈΙΨΙΤΕΘ. 9 

ἘγΘηΪ, οἴπρι]α, ΘΠ], Ομ Πα ἀὐϑϑηΐθα, ἱπιθχία 

Ῥ άπητες ἁλουργοὶ, κοσμοῦντες τοὺς ἵππους ὥσπερ 9 ἃϊι:Ὸ Οπιηϊᾶ. Ρα ρει Θὰ δίγᾶτα, δά ιιο5 να: 5ροη- 

νυμφίους " ἡμιόνων πλῆθος, κατὰ χρόαν διηρημέ- μῷᾷ " 1ηος , χρ ἤρημε 
σα: -ἢ , - ,, ΟΜ νῶν " ἡνίοχοι τούτων, ἀλλήλων διάδοχοι, οἵ προ- 

τρέχοντες, οἱ παρεπόμενοι. ὧν ἄλλων οἰχετῶν 
ἀριθμὸς ἄπειρος πρὸς πᾶσαν αὐτοῖς πολυτέλειαν 

ἐξαρχῶν " ἐπίτροποι, ταμίαι, γεωργοὶ, παντοδα- 

πῆς ἔμπειροι τέχνης, τῆς τε ἀναγχαίας, καὶ τῆς 

πρὸς ἀπόλαυσιν χαὶ τρυφὴν εὑρημένης " μάγειροι, 

σιτοποιοὶ, οἰνοχόοι; θηρευταὶ, πλάσται, ζωγράφοι, 

ἡδονῆς παντοίας δημιουργοί. ᾿Αγέλαι χαμήλων, 
φ- 413 , ἄχ, τ΄ δὲ “Ν " ὙΕ 

τῶν μὲν ἀχθοφόρων, τῶν δὲ νουιάδων, ἵππων ἀγέ- 
ἢ ; 

λαι, βουχόλια, ποίμνια, συφόρδια,, οἵ τούτων νο- 

μεῖς, γὴ ἣ πᾶσι τούτοις πρὸς τροφὴν ἐξαρχοῦσα,, 
"Ἢ ν Ν Μ “ἊΝ ᾿ - “π Ν 

καὶ ἔτι ταῖς προσόδοις τὸν πλοῦτον αὔξουσα" λου- 
τρὰ ἐν πόλει " λουτρὰ κατ᾽ ἀγρούς. Οἶχοι παντοδα- 

ποῖς μαρμάροις περιλαμπόμενοι, ὃ μὲν Φρυγίου 
τι ι π ἘΣ 
λίθου, ἄλλος Λακωνιχῇς ἢ Θεσσαλιχῆς πλαχός" χαὶ 

τούτων οἵ μὲν ἐν χειμῶνι θάλποντες, οἵ δὲ ἀναψύ- 

γοντες ἐν τῷ θέρει. ΓἜδαφος ταῖς ψηφῖσι διηνθισμέ- 

νον; χρυσὸς ὑπαλείφων τὸν ὄροφον. Ὅσον δὲ τῶν 
δὰ Ὁ ΄ " , “- “- Ὁ τοίχων διαφεύγει τὴν πλάκα, τοῖς τῆς γραφιχῆς 

᾿᾿ 

ἄνθεσι χαλλωπίζεται. 

᾿Κπειθὰν δὲ εἰς μυρία διασπώμενος ὃ πλοῦτος ἔτι 
; Ἂς ἶ Ε 

περιττεύῃ, χατὰ γῆς ὠθεῖται, χαὶ ἐν ἀποῤῥήτοις 
, Ψ ᾿ ν ἌΝ , ι 

φυλάττεται. Ἄδηλον γὰρ τὸ μέλλον, μήπου τινὲς 
“ν» Ξ Ξ ἄίονς - 
ἀδόχητοι ἡμᾶς χαταλάδωσι χρεῖαι. Ἄδηλον μὲν οὖν, 

εἰ ἥξεις πρὸς τὴν χρείαν τοῦ χατορωρυγμιένου χρυ- 
, ΡΝ: »- ΓΗ , “2 Χ 

σίου " οὐχ ἄδηλυς δὲ ἣ ζημία τῆς ἀπανθρωπίας 
ἐρ αν ᾿ Ἔ 

τῶν τρόπων. ὍὍτε γὰρ οὐκ ἠδυνήθης ταῖς μυρίαις 
ἢ Αἱ ἐς 

ἐπινοίαις ἐχδαπανῆσαι τὸν πλοῦτον, τότε αὐτὸν εἰς 
) ΓΝ πὶ Αἰ) ᾿ ,ὔ ὃ Δ [ ᾿ 2 τὴν γὴν ἀπεχρύψω. Μανία δεινὴ, ἕως μὲν ἐν με- 

τάλλοις ἦν ὃ χρυσὸς, ἃ ὅτε δὲ 
ὝΕΣ Ἵ ἐπε οτο ἐ τς ᾿ 

φανερὸς ἐγένετο, πάλιν ἐν τῇ γῇ αὐτὸν ἀφανίζειν. 
εἴτα, οἶμαι, συμόαίνει σοι κατορύσσοντι τὸν πλοῦ- 

, 
τὸν ; συγχατορύσσειν χαὶ τὴν χαρδίαν. Ὅπου γὰρ 
ὃ θησαυρός σου, φησὶν, ἐχεῖ χαὶ ἣ χαρδία. Διὰ 

τοῦτο λυποῦσιν αἱ ἐντολαί  ἀδίωτον γὰρ ἑαυτοῖς 

᾿ ΞῸν ΚΖ Νὴ “Ὧν " ἀνερευνδᾶν τὴν γῆν 

τὸν βίον τίθενται, " μὴ ταῖς ἀνωφελέσι δαπάναις 

ἐνασχολούμενοι. Καί μοι δοκεῖ τὸ πάθος τοῦ νεα- 
νίσχου, ἢ τῶν παραπλησίων αὐτῷ, παρόμοιον εἶναι, 

ὥσπερ ἂν εἴ τις ὁδοιπόρος ἐπιθυμίᾳ πόλεώς τινος 
συντόνως τὴν μέχρις αὐτῆς δδὸν διανύσας, εἶτα αὖ-- 
τοῦ που περὶ τὰ πρὸ τῶν τειχῶν χαταλύσειε παν- 

δ (ΟἹΡ. ἐογεῖιδ καὶ ἐπὶ ταῖς προσόδοις. 
ν ἘΠΠῚ εἰ ΟἹ". Ξεοιπάιι5 ἀγερευνᾷς, χπᾶ]6. ΑἹ 

(91}». τευεἴτι5 οἱ Πφρ,. 1{{π|ο πὴ του τας. ἀνερευνᾷν, Βόπε. 
Μοχ οὐ εἰς τὴν γῆν. Ν᾽ δἴενου αἰϊηιιοῖ ΠΡεὶ ἐν τῇ γῇ. 

ο 

505 ΟΥ̓ΠΑΠΙᾺ : ΠΠ]Ογ πὶ ΘΟ]Ον 6. εἰἰδε ΠΟ ΙΌΓΊΙΩῚ 

πα] εἰ 0 5 ΠΟΥ ΠῚ ΔΕ 85 5101 ᾿Πν] 6 ΠῚ ϑποοθ- 
ἀδηῖο5, ῬΡθρθιιηΐ 411], ἅ}}] ΒΘ απιη ταν. ΘΙ πον πὶ 
[πη] "ΠῚ ΠΕ ΠΘΡ 5. 1ΠΠ Πἰττ15, 4] 510] αὐ πιασπὶ- 

ΠΟΘ 1 ΟἸΏΠἾ5. σΘΠΟΡ5. Οϑίθηία π ἃ Π 5}ΠἸοϊαῖ : 

ΡΙΓΟΟΘαΓ ΓΟ 655), ῬΓΌΠῚΪ , ἈΡΤΊΟΟΪ86, ΤΙ ΠἸΒΕΡΙ αἰ} 115-- 

ΘΕΠΊΖιι6 Δ. ΕἸ5 ΡΘΕ Ἰώ 1} 6115 {{π|86 ΠΘΟΘβϑαυὰ ὅϑῖ, 

τ} 6115 4118 ἀ(ἰ γο]ρταῖθπν ἀ6]]οἰαβάτι6 ἱπγ θη τὰ 

δι, ΘΟ, μἰβίουθϑ, ΡΊΠΟΘΓΠ 86, ψΘ ΠΑΙΟΡῸ5, ἤοίοΓ 5, 

Ρ᾽οἴον 5, ΟΠΙΠΙσΘ ἢ 85 νΟ] ρ δ 5 ΟΡ 65. Οδμηθ]ο- 

Ἰουιιη) σΡΌ 65). Ραγ τ. ἀ(ἱ ποιὰ [ΘΡ ἃ, ῬΑΡ 
δ ράβοιια ἀθϑιϊ πα , ΘΕ ΠΟΥ πὶ ἀν πη θ ἢ δὲ θοιιηι, 

ὅΓΟΘ 5 ΟΝ ἤπΠὶ Θὲ ΡΟΓΟΟΥΙ ΠῚ, ΠΟΥ ΠῚ ρα 510 65. ἀσνὶ 
41 ΠῸΠ τη 60 115 ΟἸΠ ΠῚ 115. ῬΑ ΒΟΘ ἢ 15. ΒυΠἸοϊδ πη, 

56 4 δεϊα πὴ 6. ΛΘ π|5. ΘΧ 58 ΓΟ ΘΙ θη 65 εἰ- 

γἱ5. δ αιιροαᾶμε : θαΐπθα 1π αν}06, Πα] θὰ Δ]. 
465, αι [Ὠ]σΘ ΠΕ πηι 115 ΟΠΊ 5 ΤΘΠΘΕΪΒ 
αἰπι ὁδὲ οχ ΡΠγυσῖο Ια ρ146, ἁἰ πιὰ ὃχ Τιαοοη οἷ5 

ἀπ ΤΠ] Οσβα ]Ἰοἷθ. Οὐ τε ῖ5.  ἀἴ4ιι0 ΘΧχ [5 τά Πκι5 

4116 ἴῃ ΠΥύθπθ οδ]οίαδοιιμς, , 4|16 γο Ιβογᾶηὶ 

φοϑίαίθ, Ῥαγνιπηθηίτμη σΔ] οι} 15. νάνι, ἰδοιι- 

ΠαΡΐὰ ἃπγῸ 5.0}1{ὰ. ΟἸΙ ἀπ] δυιῖθῦ. ῬΔΡ Θ τ} 

ἱπουιιβία πὴ ΠΟη δὶ, ἰά μοι ΠΟΥ ῖι5 Θχον- 

παίαν. 
5.. ΟἿ ἃ 6Π| ἴπ ΒΟΧ θη 5. τιϑι15 ἀἰδίνδοῖο α1- 

νἱτ85 γϑάπιπαπὶ δά Πτιο, ἰῇ π΄ ἴογνὰ ἀοθιλαπΠ- 

τὰν, ΘΕ 1π ἃ 15 Ἰοοἷβ ἀββουναηταν, ΤπΠοΘυἔιΠ) Θϑὲ 

δηΐπὶ «04 [αξαν τι δϑὲ, Π6 [Ὁν 6 ἴπ «ἀϑάδμ ἰῃ- 
Θχϑρθοίαϊαθ. πϑοθϑϑι[αἴθϑ ἱποι ἀδηηιι5. [π|Ὸ ᾿ποον- 

ἴπη|, ἃΠ (ἰοἴοσθο ἃιιῸ 515 Οριι5. μὰ απ ιι5. : 564 

ἱποουῖα ΠῸΠ δὲ ἐπἢΠΠΙΔ ΠΟΙ ΠῚ ΠΊΟΓΙΠῚ ΡΟΘΠᾶ. 

Ῥοβίαιια π) Θ ΠῚ ΠῚ ᾿ΠΠ11ΠΠ1Θ 115 Δ. ΠΟ 15. ἀυινῖι πὴ} ἃ θ511- 
1616 ποη ΡΟ αἶδεῖ, τη {Ππ|4 511} τθυγὰ Θσοι τὰ- 

511. Τηϑαηἶα ἰπσθη8, ἄπ α! ἀθιὴ ἁτιλῖιπὲ ἴῃς Π16- 
14}}15. δραῖ, [ΟΡ ΓΔΠῚ ΟΡ ΤΑΥῚ : ΟἸΠΠ τι 6} 18 πὰ ἰπ 

ΡΓΟράία]ο δι, υἰπϑι15. {Ππ| 4 ἴῃ [οΡγὰ ἀρΘΟΟΠ 66. 
Τοῖπάθ, ορίμον, ΘΟ πε Παῖς ΠῚ 45 4115 ΟΡ65 ἀε[ο- 
ἀἴ5, τὰ δὲ οϑὺ τππιηὶ τιπὰ ἀθ 185. δίατη, ᾿π 41}, 

εἰὐὶ {Πιδδατιιι5 {ππ|5, ἰδὲ οἱ σον. ΟἹ» 14 ρυφοθρία 
605 αἰποῖαπι {ΓΙ 5 τἴὰ τ ν τὰ πὰ ΘηΪπὶ ἀπσιιπὶ 5101 1Ππ-- 

το] να ἀπ}, Πἰϑὶ ἐπιι 1} 115 5. ΠῚ ΕΠ} 115 Οσοι ρΘ Π αι". 

Αἰφιιθ φυοα μεῖς ΔἀΟ] Θβοθητ ἀπ γ ΘΙ [415 δἱ οοπ- 
51Π}}ΠΠ0 115 ΘΟ ΤΙΡῚ!, 1 πὰ] Πὶ ν᾽ ἀθειι" 6556. 6] 115Π106}], 

τὰ π τιπὶ 5ἱ γ᾽ ἀθιῖοοι αι βρίδηι. ν᾽ αίου 11}}}15. 4}1-- 

οὐ) ι5 νἱἀθη δ ἀοϑιἀουῖο ἀπιοῖιιδ, δίνθπιιθ δε θᾶ 

Τρ ἄθπι (1}. βοοιιπάιις ἀφανίζεις, ϑαθίη6 (0]Ρ, ἐετγ- 

αἴτι5 οἴμιαι συμιδαίνειν. 

» ΤΠ τίθενται χαὶ ταῖς, ππα]ὸ, ΓΑΡΥῚ νοίεγοϑ τί ἰπ 

εοπίοχίη, 

δίκαι. 8. 

2ι. 



Οοτππιαπὶς Ψ14] Θ5Ὸ ΠΟΠ 
να Π ΠΟΥ ΠῚ 
ἀϊνιπαπι 

Ῥιθίαϑ. 

1ιις. ιδ. 

25 

τὸ 

ἀβάιιθ οοπίοηάαι : ἀδθιπθ ΠΠ|ὸ ργῸ πα ΠῚ} 115. ἴῃ 
ΠΟΒΡ 0115. σοι ]Ο α[ε155 ἀπ. ἃ]0 οχῖριιο πιοίτι θ6 1 
565 6} (θυ ΙΓτπ15, Θὲ ΤΠ 511} 111} ΘΟ. ]115. [Δ ΠΟΥ ΘΙῺ 

1η 16 πὶ τοδὶ, δὲ ἃ ν᾽ θη 15. τ} 015. ΟΥ̓ ΠΔΠΊΘΠ 5 

56 1056 Θχο παι. ΤᾺ ]65 διιπὶ ( ἃΠ1ἃ Φα] 46ηι πὰ Π- 
ἀἄαία σοι σονο νο]πΐ, 564 ΟΡῸ5. ΘΧιιθι γδοιβδηΐ, 

ΡῬᾶτιοο5 76} πὰ π|655 Οὐ Π’65, ᾿Π ΘΠ} ]- 
506 ῃ [655 μ᾽ ἴα [6 ΠῚ ΟΠ 6 ΠῚ, (1188. 51η6 ΠΡ Θηβἃ οχ- 

ΘΙΟΘΥΪ Ροίθϑι, Θχοοϊθηῖεβ., αἴ ΠῸ ΠΠῚ1ΠῚ “46 πὶ 
ΟΡΟΪ ΠῚ ὀρ θηἶδ Οἰ Του ἢ 65. Οὐδ ΠΪ5. τ}1ΠΠ{ὰ5 65 γὸ- 

ἸΙαιιδο. νἱν τα 15 9 ΝΟῚ πη ΘΧΟΙΡΙΓ ᾿ρ505. ΤΌΘ ΠΙΙΠῚ 

σφ Ιονῖιηι : δἴαπι, πα τ}, γαοϊἑιι5. δι οαπιοζιιτη, 

ΡῈ ἤογαηιθη ἀξιις ἐΓαπϑῖγθ, {ιίατη αἰν εληι ἐπ γα 
ἐπι Τοϑηιίηι οσἰδίογιηι. ΤΠ|1 116 δῖος Ῥουϑρίοιια 56η- 
τθητ]ὰ δδι : γΘΡὰχ 41] Θπτι πα, δὲ Τὰ πη θη 41] πηο- 

γΘΙῺὴ σουα ἢ, ρατιοὶ. ΕῈ «οπιοίο, ᾿π {1}, ὙἹ ΘΠ115 
γΘ]ΪΟ 5. Ομ ΠΙΡιι5 7 4ιιᾺ}15 ἀπ θη {πὰ Οδὲ πλι 1 

ΒΡ ΘΟΙΟ5 ἃ 5[8{τ|5,). γ Πα ΘΠ ΠΠ|0115. ΟἸΠἾ 115. ΕΓ ΠΘ6- 

1] Π6. 8118 ΠῸῚ 6. Ο]ΠτιΘη [67 αν 6 50 1501 {6}15 ΘΧ 
Ὠ16 ΘΟΙ ΠῚ 4185 ΡΡΘοθρία διιη1, 1Π|6]}Π ΘΠ 118}. 
Νονὶϊν Ἰοοἰϑιαΐον δἰ οθυθ, τ 1 δείαιη ααοὰ Πουὶ 
ΠῸΠ Ροϊοϑί, ΡΟϑδὶ1 ἴἀ ΠΠ ΘΠ ΟΠ} Ιεσο ΘΟ ΡΟΙΪ [6116 

ἉΡΤαΡῚ. ΟΣ ἀπ θ Π} {πη} γ ]ατ [ἢ {υΠ1πὰ ΘΧθΪο-- 

γΔΓαΠ" 2. ἘΠῚ ΠῚ ἃ (1 ν᾽} γ ΓΔ), ἃ Δ] ΡΥ ΘΘηἴῸ5 

ἀο]Τοἴαβ ἀθο!ποῖ. Νὰπι μυῖαν ἀθθθπὶ 41] ρυάθη- 
ἴον }ἀἸσαπῖ, τιδῖιπὶ αΤν ἸΠἸανῖθην ἃ] αἸ5ρ 6 Πβα ΠΟ ΠΟΘΙ] 

ΘΟΠΟΘΒΒΙΙ 6558) ΠῸῚ δ νο]ιρίαίθηη : οἵ δὶ Π]5 

ΘΧΤΙΔΠ Πα)", ))} 651 ΘῸ5 [δα }} ν Ιτ ΔΠ16 15 θῖνας 

ἴ05, ΠΟΙ ΟΡ. [ὉΓΡΘ. 485] 5118 ἃιη] 6 πἴ65. Οὐ 

Ἰσῖταν ἀἰΠΙοῖαν Ὁ {τ ἀπ πΠη0 «Ἰδοῦ το Θ ΟῸ ἢ δῖι- 
45: Ζ Ἔπάθ φιι πανος " Ἐϊθηΐηι δὶ ἴθ βθιθυθη- 
ἀπ ἴῃς {ππ ΠῚ} 11} 586 Ο.]} 111. ΠῸ δ᾽. υ]46Πὶ Θϑϑθηξὶ 
5[πά4]οϑῖτ5. ὀχ ρθη α,, 

5. ΒΑΒΙΠΠῚΙ 

αἰροῖθ {τι ἃ ῬΓΘΟΠΉ}15 

1ΠΠ1Ὸ ΤΘΡΟΒ1 15 ΟΡΒΟΙΡ Πα" : 51Π| ΠΟ ΠῚ ΠΟΟΘΒ56 65Γ 

“ΑΒΕ. ἄπο ΠΝ εὐλάθειαν ἐπιδεικνυμιένους. 

ἃ Ἄδερ. ρῥυΐπεηις ῥαφίδος εἰσελθεῖν. 

ὁ ἘΜΠῚ οἱ ῬΘΡῚΪ βοοιιηεζαι5. οἵ Του ἶτι5. οἱ (Ο] ΡοΥ Εἰμὶ 

βοοιμ τα οἵ ΤΟΥ 5. χαὶ τὸ δυνατόν, ον ἰοφιδίαίον" 

εἰέσονο, τὸ τὰ οἰίαπε ψιοε ον μοῖοσί, οἰιπὶ ἰε5Ὲ 

Αἵ 15]. οἱ Βοος. 

εἴ (0}}». ᾿λάθια ῥυίπιιβ χαὶ τὸ ἀδύνατον, ἡ ον [ες ἴ5- 

εοπιροπὶ μοσοῖῖ οἱ αρτανὶ. Ῥυϊπιις 

ἰαῖον" εἤίοενο, τι ἴα οἰίαπι ψιοιῦ Πονὶ ποῖὶ ροϊεσί, 

Ροδδὶῖ ταπῖθπι Οιαγι ἰε86 φοτηροπὶ οἱ ἀρίανὶ : ἀααπι 

Ῥἔαγαπη τι γοραπὶ ΒΘ 1111. (ὑππ ἐπὶ πὶ ΒΑ ΒΙ] τις 

6] πος Ἰοοο οομηπιοπήατο ΡΟ η τὰ 16 515] α[ΟΥῚΚ 

ἀπὸ βαριοητίαπι, γόος ἀδύνατον αἱ ἀεραῖ!. Οὐ 

Θαηι τηασηὶ ΟΠ ον. 16 5 15] ἴοι", 51 οὐπι Ἰδρο σοποῖ Ποῖ 

πὸ ΠΕΡῚ ροβϑιαῖ ἢ 564 παχῖπιο μοϊοπ τ]ὰ 6715 5ΆΡΊΘτ- 

ἐϊάαιιο σου πη Ομ ἃ Ειι1, 51 11 οἴϊαση. ἀπο] ἤουὶ ποῃ 

ῬΟΤοβι, οὶ ἰοσὸ ΘΟ ροΟμαΐ ΟἹ ἄρτοι, ΕἸὰ5 Ἰβίτζιν Ἰοοὶ 

Ἰνῦσ 651 Ξοητοη τα : [τὰ βοΐοη5. 651 Ἰορ Ἰϑ]αῖον ΤΠ) ι5, τ 

4 Ὑ᾿νἽ]ι15. παςιισο ἤουῚ ποὰ Ροσδιιπῖ, οα [ἈΠΟ ἢ οἿας 

ΟἸΒΛΆΕΣ ΟσΑΡΡΑΠΟΟ. ΔΑΠΟΠΙΕΡ. 

- Ἔ ᾽ ἘΒΕΤΝΞ 
δοχεῖα, ὄκνῳ μικρᾶς κινήσεως τόν τε προύπάρξαντά 

πόνον ἀχρειῶν, καὶ τῆς ἱστορίας τῶν ἐν τῇ πόλει 
Φ- - Ὁ δὰ , 

χαλῶν ἑαυτὸν ἀποχλείων. 'Τοιοῦτοί εἰσιν οἵ τὰ μὲν 
: Ξ " γρεῦς 
ἄλλα ποιεῖν καταδεχόμενοι, ἀντιθδαίνοντες δὲ πρὸς 
᾿, σις Ὁ , ΟΡ ΤΩ Ψ.ν Ἂ . Αι 

τὴν τῶν ὑπαρχόντων ἀπόθεσιν. Οἶδα πολλοὺς νη- 

στεύοντας, προσευχομένους, στενάζοντας, πᾶσαν 
ον.) 5». 25. Ὁ ͵΄ 5 ἽΣ 

τὴν αοσπανον εὐλάόειαν ἐνοειχνυμένους, οὐολον 

ΠΥ Γἢἢ δὲ ἕνα μὴ προϊεμένους τοῖς θλιξομένοις. 'Γί ὄφελος 
το ς ΤΕΣ ΑΕ δος ᾿ τ 

τούτοις τῆς λοιπῆς ἀρετῆς; Οὐ γὰρ παραϑέχεται 
5 Α πρὶν ταν ΤΡ ΎΣΣ - ἢ 

αὐτοὺς ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν " διότι ᾿δὐχοπώτε- 
; ἘΠΕ ὮΝ 

Ὁ ρον, φησὶ, χάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος ἃ διελ- 

θεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
. τὶ 3 ᾿ 

Ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἀπόφασις οὕτως ἐναργής: χαὶ ὃ εἰπὼν, 
τὴ ταις ρθουν ἐν πὰ 
ἀψευδής " οἱ δὲ 

σόμεθα πάντα ἀποχτησάμενοι ; φησί" τί δὲ τὸ σχ ̓- 

πειθόμενοι, σπάνιοι. Καὶ πῶς βιω- 

μα τοῦ βίου ἔσται, πάντων πωλούντων χαὶ πάντων τὸ 

ἀποχτωμένων ; Μὴ ἐρώτα με διάνοιαν δεσποτιχῶν 

προσταγμάτων. Οἰδεν ὃ νομοθετήσας χαὶ τὸ Ἑ ἀδύ-- 

ὥσπερ ἐπὶ νατον συναρμόσαι τῷ νόμῳ. Σοῦ δὲ 

τρυτάνης δοκιμάζεται ἣ χαρδία,, πότερον πρὸς τὴν 

ζωὴν τὴν ἀληθινὴν, ἢ πρὸς τὴν παροῦσαν ἀπόλαυ- 

Ε σιν χαταῤῥέπει. Οἰχονομικὴν γὰρ τοῦ πλούτου τὴν 

χρῆσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπολαυστιχὴν τοὺς σωφρόνως λο- 

Υἱζομένους νομίζειν προσῆκε - χαὶ ἀποτιθεμένους , 

χαίρειν ὡς ἄλλοτρ ίων ΧΟΡ ιξοενοῦς - ἀλλ᾽ οὐχὶ 

δυσχεραίνειν ὡς τῶν οἰχείων ἐχπίπτοντας. Τί οὖν 

λυτὴν τί χαταπενθεῖς τῇ ψυχῇ , ἀχούων - Πώλησόν 

σου τὰ ̓  ᾿ὑπαρχοντα; πὶ μὲν γὰρ ἠχολούθει σοι 0: 

τὸ μέλλον. οὐδὲ οὕτως ἂν ἦν περισπούδαστα; » πὸ 

τῶν ἐχεῖ τιμίων ἐπισχοτούμενα " εἰ δὲ ἀνάγχη μέ- 

ἘΣ ἘΞ ΠΝ ΣΝ " ἌΡ τ προς 
νειν ἐνταῦθα, τί μὴ πώλήσαντες τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἣν ᾿ } ΦΝ ᾿ 

χέ ἔρδος ἀπενεγκώμεθα; Σὺ δὲ χρυσὸν μὲν διδοὺς, χαὶ 
Ξ ν δὰ ρὸν 

ἵππον χτώμενος, οὐχ ἀθυμεῖς - φθαρτὰ δὲ προῖε- 
5 τι χαιμν δὲ ᾿ Ν 

μενος, χαὶ βασιλείαν οὐρανῶν ἀντιλαμδάνων͵, δα- 

ἀαΧΊ]]ο αἴάιις σγαϊτῖα ΤᾺ 0116 ΘΠΠοὶ ροβοῖπι. Νες δἰϊὰπιὶ 

ἀΡουγαϊασαπι ραῖο, 4αϊ γουθα ΒΆΒΙΠΙ ἴτὰ ΔροΙρΙοῦ : 

Νονὶν Ἰορϑ!αῖου, 1 οὔατα φαο ρου πὶ ἀΠ οι} 

(ἀοῖα. οϑῖ, ΤᾺ] ἕδοιαι ρὸν σγαϊίαπι τοάάογο. ΝΝὰπε 

νόροπι ἀδύνατον ρτῸ τὸ Ρεγάιαπι ἀἸΠΊΟἾ φααπάοσιιο 

ἀιβυ ανἹ ποίτπι οσῖ. Νοο ἀαοπη πᾶτη ΠΊΟΥΘΙῸ ἄεθοι 

δου Οοάϊοιι ἀποίογταβ, ἴθ αῖριι5 δυνατὸν Ἰορῖ- 

ταν. Ὗ' οὐ σίπαῖ!ς οπῖπὰ ΠῚ, ᾿ἴὰ σογγθοίαπη 6558 ἃΡ αἰ - 

41|ὸ, 41 [150 510] τι ἀπ 11 ᾿πΠχίβϑοι γόροπὶ ἀδύ- 

νατον “πυ]ο πὶ 6556 ἃ |16 ἀΞΡΟΓΙΟΤΘΠῚ. 

ἅ Τὰ (ΟΠ ΒΟν πὶ Ῥυΐσηο οἱ του 0 Ροβὶ 11π4, ὑπάρ- 

χουτα, αἀάῖτα βηῦ θο σους, χαὶ δὸς πτωχοῖς, δὲ εἶα 

γναιρενίνιι. Μοχ οα 11 ἠκολούθει σοι χαΐ : 564 γόοοι- 

Ἰαμὶ χαὶ 4Φοϊονίπηις, Πάθπι ἀπε αουιτι ΠΡ στ’. 56- 

«απ, 

» Οὐοΐ αἷΐ ΒΒ], οἠιυϊαὶ ἱοποεῦγας αὶ ρῥεαπεῖῖς 

ἐἰ πο γδροσϊεῖς, ἴνασις Πα οἵ σοπ θη απ, ὙΠ] οσοοτο ἦ1- 

αἰτἴασ, 51 οι Ῥ ΓΟ ΠΝ. ΥἹΈ ΘΙ πὸ ΘΟΙ ΡΥ ΘΠΓαΓ. 



ΠΟΜΙΠΙΑΘ ΙΝ 

χρύεις, χαὶ ἀρνῇ τὸν αἰτοῦντα, καὶ ἀνανεύεις τὴν 
5 , ΕῚ -Ὡ 

δόσιν, μυρίας προφάσεις ἀναλωμάτων ἐπινοῶν. 

{Τί .} ᾿ θή ἘΣ “ω ς Ἁ -, { ΕῚ ΡΞ Ρ 

{ ἀποχριθήση τῷ χριτῇ, ὁ τοὺς τοίχους ἀμφιεν- 

νὺς, ἄνθρωπον οὐχ ἐνδύεις : ὁ τοὺς ἵππους χοσμῶν., 

τὸν ἀδελφὸν ἀσχημονοῦτα περιορᾶς : ὃ χατασήπων 

τὸν σῖτον, τοὺς πεινῶντας οὗ τρέφεις ; ὁ τὸν χρυσὸν 

κατορύσσων, “ τοῦ ἀγχομένου καταφρονεῖς; ᾽Εὰν 

δὲ δὴ καὶ γυνὴ φιλόπλουτος συνοιχῇ, διπλασίων ἣ 
᾿ ᾿ ν 

νόσος " τάς τε γὰρ τρυφὰς ἀναφλέγει, χαὶ τὰς φι- 

ληδονίας συναύξει, καὶ κέντρα ταῖς περιέργοις ἐπι-- 
᾿ - , 

θυμίαις ἐνίησι, λίθους τινὰς ἐπινοοῦσα, μαργαρί- 
ἘΡΤΩΣ 

τας καὶ σμαράγδους καὶ δαχκίνθους, καὶ χρυσὸν, τὸν 
}} μὲν χαλκεύουσα,, τὸν δὲ ἐξυφαίνουσα, καὶ διὰ πά- 

ἔῃ ΄ Α , νΥΈ Οὐ , - 

σὴς ἀπειροχαλίας τὴν νόσον αὔξουσα. Οὐ γὰρ ἐκ 
ὅν, πο Ὁ ΝΑ -Σ " ᾿ ᾿, 

παρέργου ἣ περὶ ταῦτα σπουδὴ, ἀλλὰ χαὶ νύχτες Ο 
) ΄ ὰ τα. Δ , ἔγο Καὶ 

χαὶ ἡμέραι τὰς περὶ “ τούτων μερίμνας ἔχουσι. Καὶ 

μυρίοι τινὲς χόλακες ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῶν ὅπο- 
- δὰ 

τρέχοντες, συνάγουσι τοὺς ἀνθοδαφεῖς,, τοὺς χρυ- 
Ὶ ΄ Ν 

σοχόους, τοὺς μυρεψοὺς , τοὺς ὑφάντας,, τοὺς ποι- 
Γ 7 20. ΄, ψΨ " ΠΝ “- Εν Ὑς 

κιλτάς. Οὐδένα χρόνον ἀναπνεῖν δίδωσι τῷ ἀνδρὶ, 
Ἢ ᾿Ξ ΠΝ ; ἜΡΟΝ τ 

ἐχ τῶν συνεχῶν αὐτῆς ἐπιταγμάτων. Οὐδεὶς ἐξαρ- 
- - - ’ ξ ΄ 

χεῖ πλοῦτος ταῖς γυναιχείαις ἐπιθυμίαις ὑπηρετού- 
»»» Δ 5 ἀπ π δα ο 6 5 ἐς οἱ - "7 

μενος, οὐδ᾽ ἂν ἐχ ποταμῶν ἐπιῤῥέη " ὅταν “σπουδά- 
Ζ Σ ῆτοι 

ζηται μὲν παρ᾽ αὐταῖς τὸ βαρδαριχὸν μύρον, ὡς 
τὸ ἐξ ἀγορᾶς ἔλαιον. Τὰ δὲ ἐκ θαλάττης ἄνθη, ἣ 

χόχλος, ἣ πίννα, ὑπὲρ τὸ ἐχ τῶν προύάτων ἔριον. 

Χρυσὸς δὲ, περισφίγγων τοὺς βαρυτίμους τῶν λί-- ἢ 
υ Ἶ 

θων " ὃ μέν τις αὐταῖς προμετωπίδιος γίνεται χό-- 
σμος ; ὃ δὲ περιαυχένιος " χαὶ ἄλλος ἐν ζώναις, χαὶ 

- τὰν - Α ν᾽ ΄ τ ,ὔ 

ἄλλος τὰς χεῖρας δεσμεῖ χαὶ τοὺς πόδας. Χαίρουσε 

γὰρ αἵ φιλόχρυσοι δεδεμέναι ταῖς χειροπέδαις, μό- 

νον ἐὰν χρυσὸς ὃ δεσμῶν αὐτὰς ἡ. Πότε οὖν ψυχῆς 

ἐπιμελήσεται ὅ γυναιχείαις ἐπιθυμίαις ὑπηρετού- 
- , 

μενος “Ὥσπερ γὰρ τὰ ὑπόσαθρα τῶν πλοίων χαται- 

γίδες καὶ [ζάλαι, οὕτως αἵ πονηραὶ τῶν γυναιχῶν 

διαθέσεις τὰς ἀσθενεῖς ψυχὰς τῶν συνοικούντων χα- 
᾿ ᾿ “τὰ πὸκνλο δ κα ψσ; ς 

ταδαπτίζουσι. Πρὸς τοσαῦτα δὴ οὖν διελχόμενος ὃ 
- ; 

πλοῦτος ὑπὸ ἀνδρὸς καὶ γυναιχὸς, ἀλλήλους νικών- 

ὁ Βορ, ῥυῖπηβ οἱ (1}ν. τ{Ποπὶ Ρυΐπηιβ τοὺς ἀρχο- 
μένους. 

ἃ ( 91}. Ῥυϊπηιβ τὴν περὶ ταῦτα μέριμναν. 
4 ΟΟἹΡ. ρυΐπηιιβ ὅταν σκευάζηται μέν. Μοχ άπ (ο- 

ἄοχ καὶ ἡ πίννα. Οὐιΐ φοιηραγανουῖε ας μος ἀϊσαη- 
τὰν ἄς χη] ]ογιιπι {παι π]ἀτὴ ἔπιχαι, οἴμπ ἰϊ5 4 46 

φοάοτα ἀγριπιθπίο βουῖρϑῖς Απιθγοβῖας ΠΡ. ἄς ΝᾺΡ. 

Ψε2. σὰρ. ὃ, ππιπι. 26, [4 61]6, ορίπου, [το Ί ταν σπαι]- 

ΘΙΥΓΤΕΒ. ἤπί 

θὰ ἢΪΟ Τὰ ΠΟΙ 6, οἰ", Πἰ5. αἰνθπα τἰ5, Πιου τ ἱπεδ 
ΠΟΙ ΘΧΡΟΥ Δ Πητ52 Τιι ὙΘΙῸ ΔΕ Εἴ πὶ εἶα5, οἱ 
ΘΠῚΪ5. ΘΙ ΤΠ}, ΠΟῸΠ ΠΙΟΙῈΘ : Οἵ ΨΘΙῸ ΡΘΥ τα 
ἱπηΡΘΡἘ5, γΘΘ ΤΙ] ΘΟ] τη) ΡΓῸ ἰρ5ῖ5 ῬΘΟΘΡΕΥ 5, 
ἸΔου γ π]ᾶ5. Θ Ππιη 15, οἱ τ] 1οἷ8. γοραπίοπι, ἂς ἐγ 
ΡΘΟιιθᾶ5, ϑθχοθηΐαϑ ΕἸ}0] ΘῈΠΠΓ{Π11ΠῚ οατιϑᾶ5. ΘΟΠΊΙΗΪ- 
ΠΙβΟΘης. 

ἡ. Θυϊα τοϑροπάθ!ῖβ 7 16] τὰ 4 ραγίοίος 
γ 5.15, ΠΟΠΠΪΠΘ πὶ ΠΟ ψΘβεϊ5 3 πὶ Θά τι05 ΟΥ̓ Πὰ5, 
Γραΐνϑπη Ῥδ ἢ ΠΙΟΙ}15 [Δ ΘΟ Υ]5 ΘΟΟΡ ΟΡ ΠΠ} ἈΘΡΘΥΠΑΥ 59 
4ῸΪ ΡΠ ΓΌΒΟΘΡῈ 51Π|5 [ΓΙ ΠῚ ΘΠ ἐ11ΠῚ, ΘΒ ΠΤ ΘΠ 65 ΠΟΠ 
4115 3 4] ἀ ΘΟ 15. ἀτιριιμη, ΟΡ Θϑϑιιμ σΟὨ ΘΠ. Ϊ5 9 
Οιυοε 51 Βαβιιθυῖβ Ποπ6 πΧΟΡΘηΙ Εἰ ΠΥ Ὶ 
ἈΠΊΔΠΓΘΏῚ, ΤΟΥ }115 ἀπ 0}0 τηᾶ]ον οΓΠοῖταν : ΠδΠὶ οἱ 
ἀδ]Ἰοἴα5 ἀσοθπαϊι, δὲ ϑυιάτιπι ἁπσοῖ γοϊπρίαιϊβ, 
δὲ σαι  ἀἸτα }} 115. νἀ ηἶ5. βεϊμμ]ο5 ἀἀπιονοῖ, Ἰα ρ᾽ 465 

ἀαοβάαπι χορ Πη5., ΤηΔΡ ΑΓ ὰ5.» ΒΠΙΔΓΆσΟ5., 

ΠΥ ΔΟΙ ΠΕΠ05 : ἀπγῖιπὶ 46} ραν πὶ οὐ θη5, ραν- 

Εἶπ [ΘΧΘ 5, οἵ ΟΠΙΠΙσΘ Πἶβ πο ρ 5 που ιιπὰ δέδιι- 
ξ6π5. ΝῸπ ΘηΪπὶ ΟΡ ΘΙ ΗΪ5 ἀδίαν Ορογὰ, 564 αἴ 
ποοίισιιθ ϑαάθπι οἰ ἀπέ. Οὐΐη δὲ ἱππιιηιογὶ 
Ἀ5ΒΘΠ ΓΔ ΟΓΘ5. ΘΑ ΟΡ ΔἸ ΓΕ] 115 σα ρρο 5. νος 

ΠΙΘΠἴθ5, Δοοθύβιιηξ {ΠΠοΐογοβ, τυ 1665, ππΠριθπ- 

ἴαυῖοβ, [θχίογο5, ἃΡ ΕΠ ο65. ἀοὰ Ρἰησθηΐοθ. ΝΟτ6 
ὙΊΡΙΙΠῚ {110 ἔθ ΠῚ ΡΟΥΘ ΓΟΒΡΙ ΓΑΙ 51 Π|ϊ, τὰ 4186 ἀ551-- 

ἀυ5 Ἰρϑιιπη ἱπηρ 6 0115. ἀἴνοχθῖ. Ορθ5. πα] ρο5- 
5110} ΠΤ] 16 65. ΟΡ  ἀἰτα165. Ἔχ ρίουθ, πὸ δὶ Ππαπὶ 

4υϊάθμη δχ Πυιτ Π θιι5: φυδπάοαιάθπι θαγθανῖ-- 
ΟἿΙΠῚ ΠΠΟΤ ΘΠ ΓΠΠῚ “51 Δ]] π|ΠΔ ΘΧχ [ὉΓῸ ΟἸΘιι ΠῚ 

Θχααϊγαηῖ. Αἀπώο. ἤΠογῸ5. παν] ηΐ, ΘΟΠΟΙυ ] τιπι, 

Ρίππα, θα 116 ΘΟ ρ Οϑῖου {πᾶ} οὐ πὶ ἰᾶπα. Απ- 
ΥἼΠΠῚ ἀυιτ6 ΠῚ} ἰὰρ᾽ 465. ἸΠ ΘΠ Π5. ΓΘ σΟΠΠΘοίθη5., 
ῬΑΡ ΕΠ ΘΑΙῚΙηῚ ἔΓΟΠΠ ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊΘΗΪΟ Θϑῖ, ραν εῖπη ο0}10: 
1Πᾷθιὰ ἁἰπιὰ ᾿πϑϑὲ ΖΟπἶ5, ἁἰππιὰ πη πιι5 νἱποὶΐ δα 

Ρβάθϑ. Νἄηι Πλ1 16 65. ΔΕ} ἀΠΊΔΠἴ65 τη  ΠΪοἷ5 νἱπ- 
ΟἸΡῚ Ῥαπάθηϊ, ΠΟ 0 ΔΕΓΙΙΠῚ 511, απο ᾿ρϑὰ5 νὶπ- 

οἷαξ. Οτιαπάοπαπι ᾿ἰσίτι" ΔΗΪΠ125 οἴιγὰ πὴ ΠΡ ΌΙ , 
«πὶ τη] 1  ὈΡ θιι5. 65] ἀν }15. ΟΡΒΘ πα] τ} ΝΔΏῚ τιῖ 
Ῥαυϊνοίδοια παν σία ΡΥΌΟΘ]185 δὲ τὰν θη 65, ἴα ἸηΠν- 
Πηὰ5. ΘΟ Π] 1 11ΠῚ Δ ΠΙ ΠῚἃ5 ὈΓΑΥ 86 ΤΙΧΟΙΊΙΗΙ [ΓΘ Ο ΟΠ 65 
ἀεπηθυσιιηξ. Οττὴ Ἰσιταν δα ἰοῦ δο ἴάπίοβ θιιβιι5 
αἰβινα παπίιν αν 126. ἃ ὙἼΓῸ δ ΠΙΧΟΙΘ., 5656 ἴηνῖ- 

ΘΘ ΠῚ ΓΘΙΡῚΠ ΨΑΠΑΓΙΠῚ ΘΧΟΟΘΊΓΑΓΙΟΠΘ. 51! ρ γα εἴ -- 

ἴὰ ὁχ Βαβ  Ἰ ηῖ5 ᾿πηϊαΐα 6556, 564 {πο μου 1050 ἴπ 

Ἰοσο αἷξ Αππθγοϑῖιβ, ἐθϊεοίανὶ οἱ σοπιρεείνιις. πειιίϊο- 

γῈ 5, εἰπιπτετεοεῖο τι) ἐπ πίι", τὰ Ἔχρτόββισα {πὶ δα 

σοΡιιπὶ 6 ΒΆ51Π10, 41 Ῥάι]ο ἱπῆγα ἴξα Ἰοχαΐξιι;, χαΐ-- 

ρουσι γὰρ αἱ φιλόχρουσοι δεδεμιέναι ταῖς χειροπέδαις, υό- 

γον ἐὰν χρυσὸς ὁ δεσμῶν αὐτὰς ἢ» 

Γ ἈΘΡῚΙ Οοα!οο5 εἴ ΘΠ ζάλαι, οὕτως, Ατὐ (ΟΙΡοτ ἢ πὶ 

ζάλαι ἀεὶ ἀφανίζουσιν, οὕτως, εἴο. 



τὃ 

Ῥυ5: ΠῚ ΠΙΪΓἜΠ}, 5. 1120. ΠῸΠ] τὶ ΟΡΡΟΥΓ απ ΓΔ 10} 

πα Ποἰδοαπίπν ἃ δχίθιοβ. ρογνοπίοπαϊ. Οιοά δὶ 

δυάίουὶς, ΤΣ οπάθ ἡ παδος, οἱ ἦα ρμαμρογίθιι . 

αὖ Παροα5. νἰατοιιιη δα φίθυηδηι [6] οἰ τα] 6 1, 015 

αὐἰβεῖϑ : οἱ νοῸ ἁ ἰθυῖβ, θὰ ρϑοιπἶαϑ πηι ]Θγ 115 

᾿αχ αν οβὶ5. (ἃ Ἰαρ ο 415, [ἈΠ 015 ΠΡ αν 15., ΠΟ μλ Πἰ- 
Ἰλ115. Θά !ου]05 Ἰοοα ΠΕ θιι5, Ὀἱοιουτι55 τὰπο ρου π 6 

Θασ65 δ0 δὶ αι! ἀαπια πη ρου 115 ΡΟ Ἰοϑίτ5. δας 

γὰ5. ΝΟη νἱάδϑ πηοπία ἤδθο ΓΘ ΠῚ} ΟΥ 5. αἰ πν Π [16 

ΘΟ] ρ5ἃ, «πονῖιπὶ γ ] υΐαρ γοΠ Ὁ ΘΟΟΡῸ] αι] ἀΔη) 
ΡοΙ" τοΐδην τυ] 6 πὶ δι ἰπθη 3 Οτοῖ, οὐμην ὀχϑίνιθ- 
γΘηται", ΘΡΆ ΠΕ ἴῃ 06 ΡΠ ΡΟ 65, {πὶ οἷν ΟΠ] τα πη 

ἴῃ δὰ δι ππηῖ ἃ αἰν Π}0Ὲ15 615 ΓΘ ΠῚ ρον 5. ΠΟρΊσ6- 
βαπτιιν" 7 1 Πὶ γΘΥῸ ΠῚ} Π Δ} 651 5016 ΠΈ 14 τ|5 ΟΡ θυ Ί. 
ἀΡΡΑΡΑτι5 2 αὐ} 1116, α] τπὰ ΠΟ ρον ἸΔπ ] α ται" 
ΟἿ» δου πὰ σ Πἰ ΠΟΘ πτία πη" ΝΟΠΠ6 [ιθὸ ᾿ἰὰ ρΓὸ- 
Ἰαρϑὰ 511π| δὲ ἃ ο ἴα, τιῦ θα, {1|80 11} ἀν πὰ ἃ ρ16- 

"15 Πιἀθη ἘΠ} 0115. ΟΧϑίσ ἢ τα} ἢ ΠΟΏΠΘ. 1ἢ ἸΠΙῸΡ ΠΟ 
7άσθῖ 116 1056, 4τιθ πὶ 6]5 {πο γῸ] 115. ν Δ Π15 ἴπη- 
ΡΟΠϑι1η} 651 51[π|6}} ρα ΠΙ 619 515. ΔΠΙΠ1ΟῸ ΤΠΔΘΠΟ : 

5. ΒΑΒΙΠΗΙ ΟΕΒΛΒΕΣ 

ΜΔ} {ΠΠΠ} ῬΑΥΨ 1, {ΠῚ} ΠΊΔΘΉΪ, τι511}}} Θια πη 6Π| δ χα - 

ΡΙοπε. Οὐδηάο ἴῃ ἀοπλιηι ἱποριὶ υἰγὶ οἱ ρου 8 ΠῈ 
“Ἰν 115. ῬΥΘΟ ΘΟ. ἼΘη5. ἸΠΒΥΘ ἴον, νἱἀθοιιιθ ἰρϑᾶηι 

ΟἸΠἾσΘΠἾδ5. ΟΥ̓ΠΔΠΊΘῊΓ15. [Ὁ] ΘΠ [6 Π}, ἴπ|6]} τὸ οἴιηὶ 

ΠἾΠ8}} σοθθιι5. ΥἸβ᾽ ΠΙΠΠ]οῖ15. ἀπ τ] αἶτι5. ἀ6. σαγ5. Πὰ- 
Ἰνονο, 564 οὐπᾶγ αἰ] θη τον ᾿Π ἢ Ϊ πὰ ἃ, ἈΠ ΠΙΔΙῺ 

ΨνΟΙῸ ᾿που] τ ΠῈ "ΘΠ π|θῦὸ. ΟἸΘ ἢ.  ΠΈ[6 1}, ΄1|2550, 

ΔΠΊΡ ΓΟΓΘ ΠῚ 511ΠῚ ΘΧ ἢ ΙΠ 6 ΠῚ ἀν σθητοὶ ᾿δοιϊ, τη ηβο 

ἀὐσοητθῦ, [ΟΥῚ ΘΓ ΠΟΙ δὲ 5611 Θ᾽ τι ΡΠ θα, οἷς τὶ 

᾿ου“ σαῖιϑα αἰ ν! 156 δα ΡΠ ΡΟΙῸ5 ΠῸΠ {ΡΠδοδηΐ, 

(π4 ΠῚ] 18 Π} 1ΠΠ11Π]Θ.Ὶ θα ΠΕ Ρ᾽Ὸ [ὉΥ 115, Πα} ΠῚ 

ΠΟΠ ΘΙ ΓΘ 65 ψΟΟΘΠῚ Π}]5Θ ΡΠ] ἢ Τι γογὸ πὸ- 

85. 16 ἀδιπνιι), ΔΙ 5416 5}ΠΠ 6 6 τ6 ΠῸΠ ρΌ556 τὸ- 

δαπα 5. Ἐπ Ἰπσιια Ζυ 6 ΠῚ 75 ἴ6 ΠῸΠ Ροββθ, 

564 ἃ πηδητι ΔΡΘΌΘΥΙΒ : Οἰδὶ θηΐῃ {ΠΠ|ὰ ἴὰσοϑι, 6 η- 

ἀδοῖτιπὶ [ἀπ] 6 ὴ {ππ|Πη}Ὶ ἀδοϊαγαὶ ἀππΠα}] Ραϊὰα οοὺ- 

ΓΟ η5. ΟἼΟΓ Ροίθδὲ ἔπππ18. ἈΠΠ Ϊ 5. ΠΠΠῚ5 ΦΙῸ 

Αἰῖθηο ΠΠΡΘυ αν ὃ 4Π0 1 0105 ΘΟΥ ΘΗ 65 δι σου 

Αὐοὰ πᾷ νϑϑεϊαυσία γ 6] πηΐοα ροίθϑι (οι. Ρο- 
Ῥαλιιὴν {Ἰσοῦθ ΕἸ βΘΠ ΘΠ. ὩΠΠΪΟΙ ΓΟ ; δὲ ἐΠΊ6ῇ 51ι- 

8 σφ. Ῥυϊηνις καιρὸν ἄγει. 

᾿ (91}. Ῥυΐπιιβ χαίροις ὡς, 
ἃ Ἄσρβ.. ΡῬυϊπηι5 πόλεως ἁπάσης. Νοίαγαηϊς ΤΥροσνὰ- 

ἈἸ ῬανΊβιοηβο5. ἴῃ οτὰ ΠΡ γἷ, βου πηοπθ πὶ πἰς ἸησΕΓπὶ 
ἠδ Οὔβαγθα Ολρραάοοῖρο, {δ ἴῃ Ἰιοποιοπι (σανὶς 
Ἰπδίαιγαϊα ἔπογας. ΤΊ ΒΟ γα πὶ δε σα τ Ἐπιβοθῖις ἴπ 
(ΟἸινοπίοο, οἶγοα ΟἸγπιρία θη ((. Παρ ὰ5 γο]ῖπὶ ὀσαι- 
αἰ εἸπδιπηαπν ποίδηῃ Πιοοΐ. 

» Ἀερ. Ῥυίπηιι5 οὐ τὰ μέν. ΠΡ ἄοπν οὶ συγκέχυταί 
τεχαὶ. Νοου]α τε ἀθοβὶ ἃ σπα]εἰς (ΟΠ οῖρθας. 

« Βορ. ῥυίπηις μικροὶ χαὶ μεγάλοι - Ξοὔ π᾿ οτὰ Πἰνὶ 
αἀάτάϊε Ρυασίις γρ. χαὶ μείζους. 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

Ε 

δ6 

Α 

Ρ 

ΑΠΟΠΙΕΡ. 

: Ἔ ὃ ; 
των ταῖς ἐφευρέσεσι τῶν ματαίων, εἰχότως οὐδένα 

; ἌΣ ΟΣ 
ἐ χαιρὸν ἔχει πρὸς τοὺς ἔξωθεν παραχύπτειν. ᾿Αλλ᾽ 

ἐὰν μὲν ἀχούσης, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ 
ἃ ἘΠ - , 

δὸς πτωχοῖς, ἵνα ἔχης ἐφόδια πρὸς τὴν αἰωνίαν 

ἀπόλαυσιν, ἀπέρχῃ λυπούμενος " ἐὰν δὲ ἀχούσης , 
Ἂν Ἐν; ἐΞ κι »7 δὲ », 
δὺς χρήματα γυναιξὶ χλιδώσαις, δὸς λιθοξόοι 

,ὔ , , 

τέχτοσι, Ψηφοθέταις, ζωγράφοις : 

ε 
ς 
᾿» 
ο 

3 

ΕΣ, ἘΠΕ τὸς 
χαίρεις ὡς δή 

Ἐς ἘΌΝ, με τ ἐπένοξες 
τι χρημάτων τιμιώτερον χαταχτώμενος. Οὐχ δρᾶς 

ν ἧ Ἦν 
τοὺς τοίχους τούτους τοὺς ὑπὸ τοῦ χρόνου καταῤῥυ- 

ἔντας., ὧν τὰ λείψανα, ὥσπερ σχόπελοί τινες, διὰ 

τῆς πόλεως πάσης ἀνέχουσι; Πόσοι ἦσαν χατὰ τὴν 
᾿’ - Λ λ πόλιν πένητες, τούτων ἐγειρομένων, οἱ διὰ τὴν περὶ 

ταῦτα σπουδὴν ὑπὸ τῶν τότε πλουσίων παρεωρῶν- 
τ “-“- 7 

το; Ποῦ τοίνυν ἣ λαμπρὰ τῶν ἔργων χκατασχευή ; 
ας ἮΝ ΩΌΞΤΟΝ ἴτω , , , Ν 

Ποῦ δὲ ὃ ἐπὶ τῇ τούτων μεγαλουργία ζηλούμενος ; 
ον δε . “" 

Οὐ ἢ ταῦτα μὲν συγκέχυται χαὶ ἠφάνισται, ὥσπερ 

τὰ χατὰ παιδιὰν ἐν ταῖς Ψάυμοις ὑπὸ τῶν παίδων 

φιλοτεχνούμενα, ὃ δὲ ἐν τῷ ἅδη χεῖται, ἐπὶ τῇ 
-» - ,’ ᾽ ." ν 

σπουδὴ τῶν ματαίων μεταμελόμενος ; Μεγάλην ἔχε 
- "ἢ Ἂν 

τὴν ψυχήν " τοῖχοι δὲ χαὶ μιχροὶ “ χαὶ μείζους τὴν 
ΚΙ ἣ , Υ - σ »" 3 ΟἽ «} 

αὐτὴν χρείαν πληροῦσιν. “Ὅταν παρέλθω εἰς οἰκίαν 
μή τους ἢ νὰ» ὌΝΟΣ ν ν᾿ : 
ἀνδρὸς ἀπειροκάλου χαὶ “ ὀψιπλούτου, χαὶ ἴδω αὖ- 

“ “ γε 
τὴν παντοίοις γετανωμένην ἄνθεσιν, οἶδα ὅτ! οὗτος 
“ἣν παι τΦ. ᾿ , ΄ - ΠΕ 

οὐδὲν τῶν ὁρωμένων τιμιώτερον χέχτηται, ἀλλὰ τὰ 
᾿ν 

ἐν ἄψυ; λλωπίζει, τὴν δὲ Ψυχὴν ἀχόσυντητον μὲν ἄψυχα χαλλω . τὴν δὲ Ψυχὴν ἀχόσμητο 
88 ͵ ΕῚ , , ,ὔ ’ 

ἔχει. Ποίαν, εἰπέ μοι, χρείαν περισσοτέραν παρέ-- 

χουσιν ἀργυραῖ χλῖναι καὶ τράπεζαι ἀργυραῖ, ἐλε-- 
ἜΝ σὺν ἣν {5 , Ε) “ ᾿ 
φαντιναι στιξαδες χαὶ ἐλεφάντινοι ὄιῴροι, ὥστε τὸν 

πλοῦτον διὰ ταῦτα μὴ διαδαίνειν πρὸς τοὺς πτον- 
: 
ἐφ 

ἔλεεινὴν ἀφιέντες φωνήν; Σὺ δὲ ἀρνῇ τὴν δόσιν, 

χοὺς, καίτοι μυρίοι “ ἐφεστᾶσι τῇ θύρα, πᾶσαν 

πα : , 3 Η 5 ΒΕΥΣΝ εἰς 
ἀδύνατον εἰναι λέγων ἐπαρχεῖν τοῖς αἰτοῦσι. Καὶ 
Ἐπ ͵ ΞΕ δε Ἀ ΕΙ ὙΠ 

τῇ μὲν γλώσση ἐξόμνυσαι, ὑπὸ δὲ τῆς χειρὸς διε- 
ΦΕΣΜΕΙΟΝ - , χὰ δ ἶ ῃ 

λέγχη " σιωπῶσα γάρ σου ἣ χεὶρ τὴν ψευδολογίαν 
᾿ ἀσητο τεῦς: 

χηρύσσει', περιαστραπτομένη ὑπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ δα- 
, ΝΨ , {ν΄ τὸ Ἶ , 

χτυλίου σφενδόνης. Πόσους ' δύναται εἷς σου δαχτύ- 
- : - Γ΄ 

λιος χρεῶν ἀπολῦσαι: πόσους οἴχους χαταπίπτον-- 
ἼΣ “- , ΚΣ , , 

τας ἀνορθῶσαι ; Μία σου χιδωτὸς ἱματίων δύναται 
- ἘΣ τα 4 αὐ ν. Ε 

δῆμον ὅλον ῥιγῶντα περιῤαλεῖν ἀλλ᾽ ὑπομένεις 

ἃ Οὐἱᾷ νοὸχ ὀψίπλουτος 5101 γ }1, βατὶ5 ποὰ ἐπ|6}]}-- 

ΘεΡῸ 586. ποίαν! (Ομ ΟΠ βῖτ5 : οἰ] 15 ποΐα ἃ ΟἸΓΙΟ518 
Ἰορὶ ροΐοβι, ΜΠ] βατ15. ῬροΡαΡ]Ὲ νἰάοῖαν, νόοο Πὰς 

πιο ᾿πά]οανὶ ᾿οπηΐποπι, 4] ἃ ψοβρογὰπη πβάιο ψἰΓο 

4 ντῖας σοΠ]Πρῖ τ, πὸο πη πᾶπὶ 1ἰ5 κατἰαΐαν, [Ὑ146 Αἃ- 
46π48.] 

ὁ ἘΔ μυρίοι ἐφεστήχασι. ΑἙ πλ}1 Μ55, ἐφεστᾶσι. 

ΓΠΙυᾷ ΒΑ5111, πόσους δύναται οεἴο., εἷς ἜΧρυοβϑιῖ 

ΑἸΡγοβῖι5 εοθπι ΠΡνὸ 46 ΝᾺ. οαρ. 18, παπι. 866: 

Τοῖς υἱτανη ρορεἶ ροιεναὶ απ ταὶ ϑόηῖππτα 56)- 

να. 



ἨΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ 

, 

ὈΙΨΙΤΕΞ. Η) 

ἄπραχτον ἀποπέμψαι τὸν πένητα, οὐ φοδούμενος 5{Ππη658 ᾿ΔΙΙρΡΕΓΘΙ ΠῸΠ (οπαιιιῃ) αἰ ἴονο, παπα 

τὸ δίχαιον τῆς ἀνταποδόσεως τοῦ χριτοῦ. Οὐχ ΓΕΥνΘΙΙἔὰ5 }ιϑιπη Τπάϊοῖς σΟΙΏΡΘηβα θΠ6πι. ΝῸΠ 
ΕΣ ' Ἁ Μ᾿, 

ἤλεησας , οὐκ ἐλεηθήση ᾿ οὐχ ἤνοιξας τὴν 5 οἰκίαν, 
. ,΄ Ὁ 7 - τὶ ΕΣ Ξ ΞΞΞῚ » ΖΞ ἀποπεμφθήση τῆς βασιλείας" οὐχ ἔδωχας τὸν ἄρτον, 

οὗ λήψη τὴν αἰώνιον ζωήν. 

Ἀλλὰ πένητα λέγεις σαυτόν ᾿ 
ῃ 

χἀγὼ συντίθεμαι 

ΤΏ ]5Θ [115 65, ΠΟῚ ΘΟΠΒΘΊ 1616 ΠΠΙ5Θ ΙσΟΡ ἀἸΔΠι: ΠΟ 

ἈΡΘΥ 511 ἐἰΟΠλι πη, ἃ τϑσῖπο Θχο θεῖ : ρΡᾶΠΟΠῚ 
ΠΟ (θα ἰ5:1, ΠΟΠ ΔΟΟΙΡ 65 ν Γα1} Ὁο ΘΥ ΠΆ ΠῚ. 

ὅ. Ὑ για Ραμ ρου θη ἐἴοῖ5. τοί ρϑιι, αἴππ6 ἐδ μαι. 

Πένης γάρ ἐστιν, ὃ πολλῶν ἐνδεής. Πολλῶν δὲ ὑμᾶς ἴιοα ΠΒῚ ἔδοιπὶ σοπνθηῖξ. Ῥαθροι θηΐπη 6ϑί, ααΐ 

ἐνδεεῖς ποιεῖ τὸ τῆς ἐπιθυμίας ἀκόρεστον. 'Γοῖς δέχα Π' πη 1|5 ᾿ἰπ ἴσο ὲ. 56 Ἰπβαι 0115 σαρ 15 ᾿π ἴσο 5 
ἘΥΣ ΤΕ ηζΖ [8 ν 
θεχα ἕτερα προστιθέναι σπουδαζεις 

, 

ταλάντοις 

ἐπειδὰν εἴχοσι γένηται, ἄλλα τοσαῦτα ἐπιζητεῖς, 
΄ , 

καὶ ἀεί σοι τὸ προστιθέμενον, οὐχὶ τὴν ὁρμὴν ἵστη- 
- σ, - 

σιν, ἀλλ᾽ ἀναφλέγει τὴν ὄρεξιν. “Ὥσπερ γὰρ τοῖς 
ΕΣ ἈΠΥ 

μεθύουσιν ἀφορμὴ τοῦ πίνειν ἣ προσθήκη τοῦ οἴνου 
, 

γίνεται, οὕτω χαὶ οἱ νεόπλουτοι πολλὰ χτησάμενοι, 
Ὁ “- Α 

πλειόνων ἐπιθυμοῦσι, τῷ ἀεὶ προστιθεμένῳ τὴν 

νόσον τρέφοντες, χαὶ περιτρέπεται αὐτοῖς ἣ σπουδὴ 
ὙΠ Παγια , τ τὴς » " ΞΣ Κο χϑ οι 

πρὸς τὸ ἐναντίον. Οὐ γὰρ εὐφραίνει αὐτοὺς τὰ πα- 
- Η - Α Ἂν» 

ρόντα τοσαῦτα ὄντα, ᾿᾿ὅσον λυπεῖ τὰ ἐνδέοντα, 
., μι 3. - 9. ΄, « ᾿ ΕΝ ἐν ΠΞΑῚ 

ἅπερ ἂν αὐτοῖς ἐλλείπειν ὑπόθωνται " ὥστε ἀεὶ τὴν 

Ψυχὴν αὐτοῖς ταῖς μερίμναις ἐχτήχεσθαι, πρὸς τὸ 
, ὑπερδάλλον τὴν ἅμιλλαν ποιουμένοις. Δέον γὰρ 

αὐτοὺς εὐφραίνεσθαι χαὶ χάριν ἔχειν, τοσούτων 
ὄντας εὐπορωτέρους " οἵ δὲ δυσφοροῦσι χαὶ ὀδυνῶν- 

ται, ὅτι ἑνός που ἢ δευτέρου τῶν ὑπερπλουτούντων 

ἀπολιμπάνονται. Ὅταν τοῦτον τὸν πλούσιον χατα- 

λάδωσιν, εὐθὺς τῷ πλουσιωτέρῳ παρισωθῆναι φι- 
- - ΕΑ.» - ΄ τ ΒΑ. ν Εὰ 

λονειχοῦσι " κἂν ἕπ᾽ ἐχεῖνον φθάσωσιν, ἐπὶ τὸν ἄλλον 
Αι ᾽ὔ τ « Ἵ [ἢ 

τὴν σπουδὴν μεταφέρουσιν. Ὥσπερ οἱ τὰς χλίμαχας 
ἼΣΟΣ “Ἂν Η Ἂν» ΑΝ ραθω δι ἀναδαίνοντες, ἀεὶ πρὸς τὴν ὑπερχειμένην βαθμίδα 

τὸ ἴχνος αἴροντες, οὐ πρότερον ἵστανται πρὶν ἂν 

τῆς ἄχρας ἐφίχωνται " οὕτω χαὶ οὗτοι οὐ παύονται 
- Η ᾿ , ---κ« 4. ὧν ΄ τῆς κατὰ τὴν δυναστείαν δρμῆς, ἕως ἂν διψωθέντες, 

-Ὁ- ᾿ κ ς Ἀ ΄ 

ἀπὸ μετεώρου τοῦ ππμϑρος ἑαυτοὺς ὃ χαταῤῥάξω- 

σι. Τὴν σελευχίδα τὸ ὄρνεον ἐπ᾽ εὐερ ὙΠῸ τῶν ἀν- 

ἀἰρύύπτον βχόρεστον εἶναι ὃ χτίστης τῶν ὅλων ἐμη- 

χανήσατο" σὺ δὲ, ἐπὶ βλάδη,͵ τῶν πολλῶν . ἀχόρε- 

67 

Α 

γῸ5. ΠὨΜ] Αγ τ ΠῚ ΤΟΡτ ἢ εἰ οἰς. Ταὶο πεῖ ἄθοθηι 

ἀδοθηι ἃ]1ὰ Δα Πσθρθ σΟΠαν5 : ΥἹΒΊΠΠ ΘΟΔΟΙΙΒ, 
του 6 πὶ ἡ τιον ῖ5, ΠΘ 6. ἈρΡοιθπεα πὶ 5,5}: φαοά 

ΒΘΠΊΡΟΙ ἃ ἴθ δ Π{πιν, ΤῸ ΔΟΟΘΠΩἾ ἈΡΡΘΠΙΠπ,. 

Οιοππδ ἀπηοά πη Θπῖπη ἜΡ115 ν πὶ ἀσοεβϑῖο ΒΙ θοπάϊ 
ἢε ὀσοαϑῖο : 516 δε ΠῚ ΓΘ ΟΘΠ5 ΕΠ{41] τ] τα] τὰ ἀο- 

Πυ]βιεσῖηῖ, θ᾽ να ΘΟ Ποιρ᾿βοιηΐ, θροῦν ἀἀήθπάο 

ΤΟ Βι1 ΠῚ Πα ΕΠ [6 5, Θἰβήτι6 διυτη) ΘΓ Ππ|πὶ σΘά 

1Π ΘΟΠΙΓΆΓΙτΠ). ΝΟ ΩΤ6 ΘηΪΠῚ Ρ ϑοβθητϊα ὈΟΠἃ ΟἴΠῚ 

ἰδηῖα δἰπί, ἰδητιπι 1105 ΘΧ ΒΠΠ ἀγα ΠῚ, “Δ ΠίμΙ 

οοπι γι ϑίαηξ {πιο ἀδϑιηῖς θὰ, ᾿πη 18 Π|, Πτι86. 5: δὲ 

ἄδεβϑθ ρυιίΐαπί, 60 τ. 5ΘΠρ 6 οἰ 5 ΠΟ πΠοϊδίιῦ 
ΘΟΓΡΙΙΠῚ ΔΠΪΠΊ15, (11Π} ΠῚ] ΟΤὰ ΘΟΠΊ ΑΓΑΓ ΙΓ ΠΕ}. 

ΝΝΔΠῚ ΟἸΠ [οἴ] ἸΡ505 ρᾶ1 δϑϑεῖ, 80 σγαίίαι Πὰ- 
Ἰν»εγδ, Ζποα [πὶ Ὠλα}ἰ5 σα ΠῈ ΟΡαΪ ΘΠ ΟΓῈ5 : οοπ-π 
ἰγᾶ, δοῦν [θυιπε δὸ ἀο᾽θπξ 56 [ουίθ ἃ τπὸ δῖ 
ΙτοτῸ ἸΟΟΙ ] ΕΟ 6 σα ρον. ΓΡῚ γϑγὸ [ποεῖ πὶ 

᾿ναπο εἰν ἔθ ἀβϑθάι!, σΟΠ δϑε μη ἀϊονὶ αάπιις 

ῬᾶΓ65 ΠδυῚ σοπαπει: δὲ πὶ δα “αοήϊθ. δεεῖ-- 
ϑϑυῖπε,, βεπάϊ μη. δυππὶ δ Δ]1ΠΠὶ ΓΑ ΠΒίοΓΠηΐ, 
Οὐε πη πηοάτιπι ἰἰ 4 5οα]α5 σοπβοθπάπηι,, ρϑ 6 

5ΘΠΊΡΘΙ" ( 5: ΠΡΟ. ]Ο Θ ΠῚ σνδα τ} ΘΟ ΠῸΠ ΡΥΪτ5 

σΟΠΠαΘβοιτ, 4πᾶπὶ. δ 5Ὀ ΠΣ ΠηΠΠὶ ρΟΓυ μα η : 
510 4υοάήτιθ μὶ ΠΟ οοσβαπὲ ἃ" ἃἀρροίθπεα ροϊοπεῖα, 
ἄοπθο ἰπ 5:0} 16 Θυ θυ 9 4110 σᾶϑιι βεῖρϑοβ οοη- 

τυπάἀαπί, Αὐνθι ΒΘ] διιοϊ θ πὴ τ  γἜγβοσιιπὶ ΟΡΙΓῸΧ 
ΒΟΠΗΪΠ ΠῚ σΡαῖα ΟΠ ἸἀΪ ᾿πβαια Ὀ 1] 6 πὶ : ἴπ νΘΡῸ 
ἴπι ΠΝ] ΤΟΥ. ΠΔ ΡΟ ποθ πὶ Δ ΠΪ λα ἔπ ἱποχρὶθ- 
ΗΠ 6 πὶ οἰβοῖϑει. Οὐοροιπηάιιθ νἱ δὲ οοι]ι5, θὰ οθη- 
ΘᾺΡΊ501Ε ἀνάγιιβ. ΔΌγι δα ρί ενίςιτ' οσιἶιι5 υἱάοπεῖο, τοῖο. ν.8. 

ΠΟήτ6. ἈΥ̓ΔΡΙΙ5. 5811 1 π ΔΟΟΙΡΙ πο. ΤΠΙΌΓΠΤ5 Ῥροω. 27. 
πο ΕἸΧΙ , 58 Π 1}, Πρ [16 ἀν ΑΓ Ὲ5 της τιᾶπὶ αἰ] ξ, ἘΣ ἐς 
5 {Πε|τ. ΟἸαπάοπαπι ατο ῖ5 ΡΥ ΡΒ θι5 ἢ πα π60 
᾿ν15. [ἸΙΘΓῚ5 ἔπ, ΕΪ ΘΟ ΠῚρΡΟΓ Ραγ ΠΕ] ἰΔΡονὸ ἐ6ι1- 

στον σεαυτοῦ τὴν ψυχὴν κατεσχεύασας. " Ὅσα βλέ- 

πει ὃ ὀφθαλμὸς, τοσούτων ἐπιθυμεῖ ὁ πλεονέκτης. 

Οὐ πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ δρᾶν, χαὶ οὐ χορε- 
σθήσεται φιλάργυρος τοῦ λαμόάνειν. “Ὁ ἄἅδης οὐχ 

εἶπεν οὐζῦτθς οὐδὲ ὃ πλεονέκτης εἶπέ ποτε, ἀρχεῖ. 

Πότε χρήσῃ τοῖς παροῦσι: ; πότε ἀπολαύσεις αὐτῶν, 

ἀεὶ τοῖς πόνοις τῆς κτήσεως συνεχόμενος ; Οὐαὶ οἱ 
, , 

συνάπτοντες οἰχίαν πρὸς οἰχίαν, 

πραγ ἢ 7 ψιὶ σοη τ βτιτιί ἐἰοπιιιπι αε ἀοηλιιπι,, ταὶ, δ. 8. 

χαὶ ἀγρὸν πρὸς εἰ ἀργιίπι πε ἀστιίπι οοπτιδοίμιτιξ , τὶ α ργοκίπιο 

5 01}. Ῥυτίπιιιβ τὴν οἰκίαν σου, ΑἸΙφααηΐο ροκὲ Μ95. 

πομπα}}} τὴν αἰωνίαν ζωήν. 

μ΄ (}}. ἰογεις ἄλλα δέκα τάλαντα προστιθένα! σπου- 

δάζετε : «{ὶ ἴαπιεπ (οάδθχ πιοχ μαρεὶ ἐπιζητεῖς : εχ 

40 Πέ, ἊΓ πποπάτιπι βιιθδὶξ πὶ ἰοθο αἰΐογαΐγο, ΑἹ 

(9}}». ῥαίπιις. αἰγόσιο ἴῃ ἴοθὸ Πιιπηοσιπι. τητ ἰ ειι1-- 

τὶβ Ῥγρίονι, σπουδάζετε,.. ἐπιζυτεῖτε. 

ἱ ΟΟΙΡ. Ῥεΐπιις ὅσον ὀδυνᾷ. 
3. ΟΟἹΡ. Ρυΐπιι5 ἑαυτοὺς καταῤῥή ἥξωσι. 

»ΈΒδρ. ργίπηιις χατεσχεύασας ὅσον βλέπε: ὁ ὀφθαλυ. 

οσοῦτον ἐπιθυμεῖ. 



Περ. 21 

δ0 

αἰϊηιια ατιβοναηι. Τὰ γοῦὸ ἀαϊἃ [Δοῖ5 ἢ Δπ πῸπ 

πηι ποτὰ δαμιδαν 5.5. αξ ΤΘΠῚ ΡΓΌΧΙΠΙΪ {5.065 ὃ 

ΜΙΜΙ, ἰπααῖε, ΓΘ πο ΡΡὰ5. Οἰα πα: ἀοιμιιδ Ὑ] οἱ πὶ» 

τὰ] α5 ΘΧοΙΓαῦ , ἃ  ΘΡΡΌΠΘ5 5050] ρ 10; ἀπ| Δ 4ο1 

ἀυϊάν 5 πιὰ ρυθΙΘΧΘἢ5., ΘΧΔΘΊ ΔΒ » Θχι 465 

{ΡΠ 6 η5. ΘΘΠΊΡΟΙ ἃ ᾿ἰΔΟΘΓΠ5.,. ΠΟῊ ΡΥΪα5. Π πη] 

[λοῖτ, «υιδη Ομ) ἈΠῸ τη ναΡο ΘΟΘρον . Οὐ] 

Ναβυαπὶ Του τὰ πὶ ̓ πίθυθι ἢ ΝΟΠΠ6. οἰρὶ- 

ἀἰτα5 Λοἰιδαν νἱτθι {ΠΠΠπ5 ΘΟ που ΙΒ ἢ [15 ὃ Αναν 18, 

ΠΊΔΪιι5. π΄ 06... ΠΙΔΪτι5. ΓΕ} ὙἹοΐπιι5. 65:. Νονὶε 

Πα Ὸ [ΘΥΠΪΠΟ5. 51105: ΠῸΧ ΠΕ Ω 1105. ΠΠΠ}}165. 510] 
ῬΥΔΘΟΡρΙῸ5. ΠῸΠ {ΓΑ ΠΘΘΡΘΠτι". ΑΣὙΘΙῸ ΥΔΙΙΒ 
ΠΟ ΨΘΙΟΙα" ΓΘ Ρ115.. ΠΟῚ ἉΡΠΟΒΟΙΪΓ [ΘΙ] Π11Π1; 

5. 

Β1ΟΟΘβϑοηἾ5 Οὐ Ἰ πὶ ΠΟ ἢ ΟΘΉ 0: 566] 1515 νἱπὴ ἰη1- 
ἰαττ.). πν 1 οἸηηΐα 5, οἶα ἐδ ραβοίψιν". ΕῚ πὶ 
Πιιηλΐηὰ ΘΧ Ῥάγνο ἴμἰτο Ργοίθοια., ἀθίπθ μὸν 

δᾶ 5 {4185 ρα] τ ΠπιηῈ ἀοοοϑβϑίο 65 ἱπ|0] 6} ΠΠΠ1 6" 
διιοία, , φα! ἀυ!ἃ ΟΠ 5.511: δὲ ΟἹ] τοῖταν., 1ἃ ν]οϊθητο 
᾿πηροῖιι 5θοῖιπὴ {ΓᾺ Π11Π}. 1 ΘΕΪΔ ἢ} νὰν ἃ πηἰὰ- 

ὅπαπι ΡΟ θη πη ῬΡΌΥΘΟΙΪ , τ} 6Χ 115. τι05. 18] 
Ῥοϊοθητία. διὰ ΟΡ Ρ Ό556ν6., ἸΠ[ΘΡ πε. 1Π]τγ]α [ας 

Οὐ]ταῖθπι ΠΡ] ογθὴν ΔΘ ριΪ διιπι, ἴα πο ΤΟΙ 105 

πὰ Ομ ἰΪ5 4105. ΡΥΪτ5. Ἰη] γα αἰδοονο, γοῆ!-. 
Βαη1 ἴπ ΒΟΥ ΓΠ 6}... ἀἴάτι6. θΟΙΘϑία τ 5. ΠΟΘ ΠΊΘη- 

ἀππὶ ΠῚ ᾿ρ515. Θσσαϑίο τηὰ]ον ποαυῖ 160. Νὰμη αι] 

ῬΥΪτι5 ἀλμλη11Π} ΔΟΟΘΡΘΙΘ 5 ἸΏ 0505 Δα] να πί65, 

ἰρϑὶ ψασάιιθ ποχαθ. ἃ}115. δὲ ἸΠ 0185. ἀσοθ βιιηΐ. 
Οὐδ δαΐπι νἱοίηιιβ., αι 5 ΘΟΠΓΙΠ ΘΙ ΠΆ}15.. {115 
ΟΧ οἷβ {φαϊ)ιιβοιιι σΟμ ΘΓ οἷα Πα 0 Π}, ΠΟ δἰ ὰ- 

μἶταν ὃ ΝΊΠΙ] νίτη. δυιδιϊποι ἀἰν᾽εἰασιιη., ὑὙναπη αὶ 
οοάπηι οὐμπΐα., Ροιθηταπὶ Ομ ηΐα ἰὈνἰ ἰδηΐ ; 

Οἴλἢι ἀπ |50{π|5 6116 ΘΟΡαΠς 11 141 1Π} νὰ ΔΙ ΓΘοεὶ 
Β1Π1, ΠᾺΡ Ὶ5. 50] Π|ΟἿ τ|5. 511, Π6. Ζυ α πη} Ὁ] ΟΥΤι15 

Ῥαιίαται, {πᾶπὶ πὶ 6. οἷ5 {πὲ ΡΟΙῬΘΒ5115. 65, 
γα ]Ἰοίδιη ϑυιηαῖ. Ὀὶν 65 Ἰποῖ ταῦ ἤπσὰ ΠΟΙ 1 ΠῚ 5 γα, 

δου, ΠΠΟΓ  Πηοϑϑθὴ ἃ 56. ΠΟ ΔΙ ΠΘΗ ΘΗ]. 5] 

ΘΟμ ν Δ Ἰοἶβ., Ο]ασδο: δῖ ΟΠ] ΠΘΡΆΡΘ... ἈΘΘΥῚ5. ΓΘῚΙΘ 

ἀπ] αν Ἰάνια μη... Δ Ἰσθυθ. δον ν τ, Πα 11} 15. σαν 

ΘΟ ἢ : Ῥᾶνατὶ ΒΥ ΘΟΡΠαΠΙ. 7). 41 ἴΘ νοοθης ἴῃ 
νἱτῶ Ῥϑυ σα ἢ}. ΤλΘηϊαιι6 Ἰθοιιπὴ [6 Π 6 Δοίτιηι θιι- 

ς ἘΜῚῚ πεπλανημένον. Αππχαὶ ἄτι 111 ἀποπλανώ- 

μενον. ΑἸ φαδίιον πλανώμενον τ {πὰ γοοο (Ομ) οΙ- 

δἴιι5. 5 σα Ποαν να] Ἰιωνοιοοβ. ἤιο ὀηῖπι, ἰπαῖι, 

Βαρι μὰ οἰαῖε, υδααπαϊ μεθα ϊπει πιαχ ίπεις ρητΡίθα- 

ἀιις. ϑ6 απ ἀνανὶ πὸ οοσίτανο σαϊάοπι (ὁ λοι οἷς 

ΟΠ οἰπῦ, ἀν ῖῖνον ᾿π τ. }Π|σ] ροὕλι5. ἀο]νο το ΘΥΓΌΠῸΒ Σ᾽ 

«1 οἴαπὴ Οπλμ δ ιι5 ΒΟ μαΠ θτι5. 1Π Ό5ΤῚ 51 πΐ. ΘΡΟΟΙ σα ΠῚ 

δομ πόνοι οατιβαλη ἀγαγὶβ 115 ἄαγνο ροΐθναπι. Δοχ 

ππι5 Νῖ5. ἂν τύχοι. ϑθ᾽ης. (0}}», τουεϊτι5 πρότερον 

παύσεται. 

ἃ ἘΔ οἱ Ξὸχ Ν55. τὸν ἰσραηλίτην ἀπέχτεινεν. 504 

ΒΑΘΙΠΜΙ ΘΕΒΛΑΚΕΞ ΟΛΔΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΚΟΠΙΕΡ. 

“ ἣ 5 ,ὔ [7 τ Ἃ , - ΦΨᾺ , 

ἀγρὸν ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνταί τι. 
πὰ μ Ν 
Σὺ δὲ τί ποιεῖς ; Οὐ προφασίζῃ μυρία, ἵνα λάδης 

ἐρὴ ἐερρή Ἐπ τ  ἘτῚ Ε ἐφ λο:ς 
τὰ τοῦ πλησίον: ᾿Επισχοτεῖ μοι, φησὶν, ἣ τοῦ 

, ΄ 

γείτονος οἰκία, θορύδους ἐνίησιν, ἢ τὸ “ πλανώμενον 
δἰ ΣΑΤΟ Ἀ- ΕἸ , : ͵ ΄ ὑποδέχεται, ἢ ὅ τι ἂν τύχη αἰτιασάμενος, περιελαύ- 

τ 53} “ἐν 5 
νων, χαὶ ἐξωθῶν, καὶ ἕλχων ἀεὶ, χαὶ σπαράσσων, 
ΤΊ , ΄, Ἂν “Ἁ - , τ - πῚ “2 οὐ πρότερον παύεται, πρὶν ἂν ἐπαγάγη αὐτοῖς ἀνάγ- 

; ἘΠΕ το ς 
χὴν μεταναστάσεως. Τί τὸν Ναδουθὰν τὸν “᾽Ιεζ- 

ἜΘ . Ἐπ ΨΚ τ 
ραηλίτην ἀπέχτεινεν; Οὐχ ἣ τοῦ Ἀχαὰό ἐπιθυμία 

τοῦ ἀμπελῶνος ; Πονηρὸς ἐν πόλει σύνοικος, πονη- 
Ν 5 ΓῚ - ε ΄ « , “ΩΝ Ἀ 

ρὸς ἐν ἀγροῖς, ὃ πλεονέχτης. Ἣ θάλασσα οἶδε τ 
δος: ΕΥ͂ΕΣ ἜΡΝΕ τς Ή α3Ὁ ς Π , ὃ , - ὅρια αὐτῆς " ἣ νὺξ οὐχ ὑπερδαίνει δροθεσίας ἀρ- 
ἜΞΗ Ὅ ἊΝ λ νας Ε ἜΝ κοαν τ , - 

χαίας. δὲ πλεονέχτης οὐχ αἰδεῖται χρόνον, οὐ 

γνωρίζει ὅρον, οὐ συγχωρεῖ ἀκολουθία διαδοχῆς . 

ἀλλὰ μιμεῖται τοῦ πυρὸς τὴν βίαν" πάντα ἐπιλαμ-- 

βάνει, πάντα ἐπινέμεται. Καὶ ὥσπερ οἱ ποταμοὶ ἐκ 

μικρᾶς τῆς πρώτης ἀρχῆς δρμιηθέντες, εἶτα ταῖς 
Ὥς Ξ “δ᾽ 

χατ᾽ ὀλίγον προσθήχαις ἀνυπόστατον λαξόντες τὴν 
- ν ν τ ζῇ Ξ ἢ 

αὐζήησιν, τῷ βιαίῳ τῆς φορᾶς τὸ ἐνιστάμενον παρα- 
5. , , ἘΞ 

σύρουσιν " οὕτω ὅ χαὶ οἱ ἐπὶ μέγα τῆς δυνάμεως 
Ἁ “- - Μ 

προελθόντες, ἐχ τῶν ἤδη χαταδυναστευθέντων τὴν 
πε ετς. ς ΠΌΡΕ ἧτο : τῇ 

τοῦ πλεῖον ἀδικεῖν δύναμιν προσλαμύάνοντες, τοῖς 

προηδιχημένοις τοὺς λειπομένους χαταδουλοῦνται., 
᾿ , ΕΣ - , νΝῈ , 

χαὶ γίνεται αὐτοῖς δυνάμεως αὔξησις ἣ περιουσία 
Ἢ ᾿ Ἶ πνανον 

τῆς πονηρίας. Οἱ γὰρ προπεπονθότες χαχῶς, ἦν- 
᾿ ΕΙΞΕ αγχασμένην αὐτοῖς παρεχόμενοι τὴν βοήθειαν, τὰς 

3 « ᾿ , ἢ Ν ᾿ -Ὁ- 

καθ’ ἑτέρων βλάδας χαὶ ἀδικίας συνεχπονοῦσι. 
Π - , , - , Ὰ ,ὔ, λλ ὑΥΘΌΩΣ 

οἷος γὰρ γείτων, ποῖος σύνοιχος, τίς συναλλάχτης 
δ ᾿ 2ΝΧ ς ,ὔ, Ν η - 

οὗ παρασύρεται; Οὐδὲν ὑφίσταται τὴν βίαν τοῦ 
͵ Ξ : 

πλούτου " πάντα ὑποχύπτει τῇ τυραννίδι, πάντα 
΄ , ΝΑ ΘΝ ᾿ς ῃ ΄ , ΠΩ 
ὑποπτήσσει τὴν " δυναστείαν, πλείονα λόγον ἕχά-- 

στου τῶν ἠδικημένων ἔχοντος μὴ προσπαθεῖν τι 
᾿ Εν στο ς, Ὧν π᾿ , πιο 

χαχὸν, ἢ δίχην λαδεῖν ὑπὲρ τῶν φθασάντων. ᾿πά- 

γει τὰ ζεύγη τῶν βοῶν, ἀροτριᾶ, κατασπείρει. 
΄ Δ ΝΥ - 7 

θερίζει τὰ μὴ προσήχοντα. ᾿Εὰν ἀντείπης; αἵ πλη- ὺ 
Ὁ Ν ὄν, τ πΑΝ 5. ἘἮ Ἐκ ττν τὸ 

γαν ξεὰν οΟουρη; νόρέῶὼν γρᾶφαι, ἀγώγιμος εἰ, οἰχὴ- 

χνΝ 
σεις τὸ δεσμωτήριον, οἵ συχοφάνται εὐτρεπεῖς, εἰς 

Ν ( Χ - φ ἘΞ - ᾽ ΄ 
τὸν ὑπὲρ τοῦ ζῆν χίνδυνον χαθιστῶντες. ᾿Αγαπή- 

τοοῖς αὐποίανι: (οι) οῆβιιβ., ργὸ ἰσραγλίτεν Ἰοροῦ- 
ἄτι ο586 ἰεζραηλίτην. διαίίπι Νί95, ποόηπα} εὖχ ἡ 

τοῦ. ἘΦ οὐχὶ τοῦ. 

6 (Ἱ]Ρ. τουετι5 ὅρια, ἑαυτῆς. 

ΓὉ0]}». ρυϊπηιβ ἀπὸ μικρᾶς...» λαμιθάνοντες τήν. 

8. (0]}». τοντλαβ οὕτω καὶ οἱ πλούσιοι ἐκ μικρᾶς δυνά- 

μεὼως πρ Πρ᾿ἄομι ο11 προσελθόντες. Αἵ Μ55. ποθ} ῖ 

προελθόντες. ΓΥ14ς ΑΔάοπάα.1 

Ἀ ἘΔΗΙ δυναστείαν αὐτοῦ, Ἄχ αὐτοῦ ἄδοβι ἴῃ ΔῆΞς. 

τὰ} 15. 

παν σα. ἀν 

δυο 



ΠΟΜΙΠΜΓΑΘ ΙΝ ὈΙΥΓΤΙ δ, 

ψὴ 5 
σεις ; χαὶ ἄλλο τι προσδοὺς ἢ ἀπηλλάχθαι πραγυ. ά- 

των. 

᾿Εδουλόμην σε μιχρὸν ἀναπνεῦσαι τῶν ἔργων τῆς 

ἀδικίας . καὶ δοῦναι σχολὴν τοῖς σεαυτοῦ λογισμοῖς, " 
ὥστε ἐνθυμηθῆναι πρὸς ὁποῖον πέρας ἣ σπουδὴ τῶν 
γινομένων “ συντέταται. Ἔχεις γῆς ἀροσίμου πλέ- 
ἿΞ τόσα χαὶ τόσα, γῆς πεφυτευμένης τοσαῦτα 
ἕτερα, ὄρη, πεδία, νάπας, ποταμοὺς, λιθάδας. 
Ὑί οὖν μετὰ τοσαῦτα ; Οὐχὶ τρεῖς σε πήχεις ἄνα- 
μένουσιν οἱ πάντες Οὐχὶ λίθων ὀλίγων βάρος ἀρχέ- 

σει πρὸς φυλαχὴν τῇ δυστήνῳ σαρχί: Ὑπὲρ τίνος 
Ἐ6χθ 15} ὑπὲρ τίνος παρανομεῖς ; ΤΕ κἢ συνάγεις γερ- 
σὶν ἀκαρπίαν ; ; Εἴθε ἃ ἀχαρπίαν γ καὶ μὴ ὕλην τῷ 
αἰωνίῳ πυρί. Οὐ ὙΠΕΡ ποτὲ ἀπὸ τῆς μέθης ταύ- 

τῆς; Οὐχ ὃ ὑγιανεῖς τοὺς λογισμούς : Οὐ σεαυτοῦ γε- 
νήσῃ ; Οὐ πρὸ ὀφθαλμῶν λήψη τὸ τοῦ Χριστοῦ δι- Βα 
καστήριον: Τί ἀπολογήση,, ἐπειδάν σε χύχλῳ πε- 
ριστάντες οἵ ἠδικημένοι χαταθοῶ)σί σου ἐπὶ τοῦ δι- 
χαίου χριτοῦ ; Τί " οὖν ποιήσεις; ποίους συνηγόρους 
μισθώση ; ποίους μάρτυρας παραστήσεις ; πῶς 

παραπείσεις τὸν ἀπαραλόγιστον δικαστήν ; Οὐχ ἔνι 

ῥήτωρ ἐ ἐχεῖ " οὐχ ἔνι πιθανότης ῥημάτων, χλέψαι 

δυναμένη τοῦ δικαστοῦ τὴν ἀλήθειαν - οὐχ ἀχολου- 
θοῦσιν οἱ κόλαχες, οὗ τὰ χρήματα, οὖὗχ ὃ ὄγχος τοῦ 

ἀξιώματος " ἔρημος φίλων, ἔρημος βοηθῶν, ἀσυν- 

ἡγόρητος, ἀναπολόγητος, “ὁ κατησχυμμένος παρα- 

ληφθήσῃ, σχυθρωπὸς, χατηφὴς, μεμονωμένος, 

ἀπαῤῥησίαστος. “Ὅπου γὰρ ἂν περιαγάγης τὸν 
ὀφθαλμὸν, ἐναργεῖς ἍΜΕι τῶν χαχῶν τὰς εἰκόνας ν 
ἔνθεν τοῦ ὀρφανοῦ τὰ δάχρυα; ἐκεῖθεν τῆς χήρας 
τὸν σφεναγμὸν:; ἐτέρίθεν τοὺς χαταχονδυλισθέντας 

ὑπὸ σοῦ πένητας ' τοὺς οἰχέτας, οὺς χατέξαινες ̓  
τοὺς γείτονας, οὺς παρώργιζες " πάντα σοι ἐπανα- 

στήσεται" πονηρὸς χορὸς τῶν καχῶν σου πράξεων 
“ περιστοιχίσεταί σε. “Ὥσπερ γὰρ ἣ σχιὰ τῷ σώ- 

ματι, οὕτω ταῖς ψυχαῖς αἱ ἁμαρτίαι παρέπονται, 

“ ἐναργῶς τὰς πράξεις ἐξειχονίζουσαι. Διὰ τοῦτο οὐχ 

ἔστιν ἄρνησις ἐχεῖ, ἀλλ᾽ ἐμφράσσεται τὸ στόμα, 

καὶ τὸ ἀναίσχυντον. Αὐτὰ γὰρ ἑκάστου χαταμαρ- 
τυρεῖ τὰ πράγματα » οὐ φωνὴν ἀφιέντα, ἀλλὰ 
τοιαῦτα φαινόμενα οἷα ὅφ' ἡμῶν χατεσχεύασται. 
Πῶς σοι δυνηθῶ ὑπ᾽ ὄψιν ἀγαγεῖν τὰ ̓  φρικτά - ̓Εὰν ἢ 

ἄρα ἀχούσης, ἐὰν ἄρα ἐνδῷς, μνήσθητι τῆς ἡμέρας 

5. (01. Ῥυΐπηιιβ γινομένων συντάττεται, (015. ἐογετι5 
συντέτακται. Αἴ (ο15]. οἱ 4111 ἄϊτιο Μί55, οἵἴιπὶ δαϊεῖς 

ντέταται, Ῥοπ6. 

» Ψοοιΐατη οὖν 1 ἴπηιις οχ ΔΉ Ια ῖ5. ἐστί θιις ΠΡτῖσ, 
“ ἙάΙε οὲ Ο0}}», ἐογελιιβ χατησχυμμιένος ἀπολειφθήσῃ, 

μμάογε ϑιιβλιδιις γε ἰζηφιιο) ἴδ. ΟΟ1}. βθοιιπά 5 ἀπολύῳ- 
θήσῃ, ΑΙ ()0]}». Ῥεΐπηιιβ οἱ ΠΘρῚΪ ἔγοβ 55. οὰπὶ οὐ. 
ἰἴοπο Πα51]. παραληφθήσῃ 

ΤΌΝ. 
στ, εἰοργυοἠοπείονῖς, υϑοῖϊας. 

τ" 

δ] 

14}} 15.» 51 Θἔΐαι ἰλπ61 «αἱ ρίαμι ἃ} 1Ἰοἰ θη 5 115. η10 - 
Ἰ65 1115 ΠΠ|ΡΘ 6.15. 

Ὁ. ΨοΙηι [6 ἃ} 1Π] 5186 ΟΡΘΥΊΡ 115. ρατι] τη} 
ΓΟΘΡΙΡΑΥΘ. 7. δὲ σΟσΙ Δ ΠΟΙ Ρ115. {π|5. οἰ ἀν, 
ἴδοι Π} τις γΘριι 65. δ {16 ΠῚ ἤη6 ΠῚ 5. Ππ|π 6}115- 

Π]ΟΑ] γϑυτηὶ [Θ παι. ΠΔ]065 τοῦ {π| θὰ [θυ γῶ αὐτὰ - 

ὈΠ15.., Του! 6 πὶ [θυ Γδο ἃ ΟΡ 115 ΘΟΠβ 85, ΠΊΟΠ 65, 

ΘΔΠΊΡΟΒ, 5} }{π|8., Παν]Ο5., ργαΐα. Οὐ] ἰρίταν ροϑὲ 

Ποῦ Νόππο ἐγῈ5 [ἈΠέι1Π) ἴδυΓῶθ ΘΙΡΙΠ [6 οχ- 

βρθοίδῃι ἢ ΝΟηΠ6. ῬδισΟν ΠῚ ἰΡ τι Ομτι5. τη Ϊ-- 

561Ὸ ΘΟΡΡΟΡῚ οἰιϑίοἸθηο δες 5815 Οἰι]ιι5. τοὶ 
δνδτα ΙΔ ΠΟγὰ5 ἢ Ὁ “πὰ γῸΠῚ ἰπ 16 ἃρῖ5} Οὐ] 
ΤῊ ΠΊΒθῖ15 ΘΟ] Π1 5. ̓π ιοίτιοβα ἢ Δίχις {1 ΠᾺΠ} ἰπ- 

[γποίιιοϑα , ΠΟῚ Ια ΙΘυΐα ἢ ἸΘῺΪ δοίουπο. ΝΊΙΏΙ 
[Πα 6 ΠῚ γ β᾽ ρβοθ5 ἃ πὰς δ υϊθίαι ὃ Ναιπὶ γϑοῖ- 
Ρ᾽65. 16 «ὦ ϑᾷπίουθη) ΠΙΘηΓΘπῚ ἢ ΝῸ ΠῚ τυϊ {15 
ουῖ5 ἢ Νπιηὶ ΟΡ Ι51 7 Ἰοἴτιπιν ΕΠ] ρΌΠ 65. 0}» ὁσιι- 
Ἰο5᾽ Οιιαπη ΑἸ] ΙΓ ΓῚ5. 65. ΘΧΟΙΙΒΔ ΓΙ ΟΠ, ΟἸΠη} ἰἰ 

«ΟἹ 1π] ανῖα [δου ἐπιθυηε, Ἰᾷ πὰ [6 οἰ ΡουΠἸβία [6 5, 

Δάν θύϑυιμ. [6 ΟΙα μα πὲ οΟΡ πὰ διὸ πος ὃ 

Ουἱά ονθο [δοϊθϑ ἢ {1105 σοπάτιοθ5 ραΙΓΟΠΟ5 9 “1105 

[θϑῖθϑ Ῥυοάτιοθ5 3 “το πη 0 ΘΟΥ Πρ 65 {ποθ η 

41 πα} }}15. ΡῈ} 115. ἀθοῖρὶ ρμοίθϑεῦ ΝΏΠ]]5 10] δάθϑι 
ῬΈΘΙΟΥ : ΠΟΙ 51Π}| ψϑυ]γὰ ϑιια50 18 5, (|| 115. {ι1ςῖ5 
νΘΓΙἃ5. ΟἸ ΓΟ ΘΗΪΡῚ Ροβϑὶς : ΠΟῸῚ 5ΘΠ] ἘΠ" 

Δα υ]αἴονοβ., ΠΟ ΡΘοιΠἶδΡ, ΠΟΠ [Ἀβ[ιι5 αἰ σΠἸΓὩΕ15 : 
ἀθβθυῖιβ. 0 ΔΙΏΪΟΪ5., (ἀΘϑε Γππ|τι5 (πιο θτι5.., 51 Π6 

Ῥαϊγοοϊηϊο,, οἰτγα ἀδἰδπβίοπθηι , ριιάονο ϑυ[ϑιῖ5 

ἀδρυθ θυ 5, ἐν ]5εῖ5., Πηο βτι5., 50 ΠΡ πι5., ἤτι- 

οἷα δ ᾿Πρενίαιθ Ἰοχιιθμϊ σαγθηβ, Οποοι πη τι6 
ΘΠΪΠῚ ΘΟΠΥΘΙ 65. ΘΟΌ]υ5., οἰαγὰ οἱ ἀρθυῖα σοπϑρὶ- 
ΟἷΘ5 506] 6.1 ΠῚ ἀΡΡ ΠΘ Πα 5 αἶπῸ ΡιΙρ 111 ἸΔΟΎ Π]ὰ5, 

ἩΠΠῸ γάτα. ΘΠ πὶ, αἰππιπ 8 οθθποβθ 05. [6 
ΡΘΠΙ5. ΟΡ ίτι505 : ΒΟ Ο5., 7105 ΘΟ  ἀἸ5ε1: νἱοῖποϑ, 

4105 δ ᾿νδοιιη 18 Π| ΡΥΟνΟΟα511 : ̓πϑιισθηΐ δέν ι- 

511Π| [6 ΟΠΊΠΪα : [6 {ΠΥ Π1Π) ΔΟΙΙΟΠ 111) ΠΊΔΙΆΓΙΠῚ 
ΘΠΟΡΙ5. ΡΥ Άντι5. ΘΕ Πρ 1. ΟἸ ΘΠ] Δ πιο τ ΘΠΪ ΠῚ 

ὈΠῚΡΓὰ ΘΟΡΡ 5.7, 510 Ῥϑοοαΐα ΠῚ Π]85 σΟΠΙ ΓΔ ἢ 11), 
ϑθϑίου ΠΣ ἱπηΔ σ  ΠΘ ΠῚ] Οἷανα ἢ ΘΧΡΥΪΠηθητα. Οὐκ: 
ΡΓΟΡίου ΠΠ|6 ποράπαϊ ΟΠ δϑὶ Ἰοοιιβ., 564 οθῖι- 

ΓΑΕ] ΟΝ Ὑ6] 1} 1116 [155] ΠΠ11Π}. ΝᾺ ΠῚ ̓ρ58 ΟΕ] 5 64116 

Ορθγὰ , ποθὴ “υ θη} νΟΟΘ ΠῚ} ΘΙ [ΓΘ Π ἃ, 564 (4]1ὰ 

ἈΡΡΑγθῃτῖα, , {118}18 ἃ ΠΟΙΪ5 ρου δοία ϑι1πῈ., [Θυιιηΐ 

ἃ Πδρ, Ρυΐπηιι5 περιστοιχήσεταί σοι. 

ε Ἐδιῖο Ῥατγὶ5. εἰ (1. τογίϊυς ἐναργῶς. Ἑδτο 

ΒΑ51}, οἵ αἰΐψιιοι Μ455. ἐναργεῖς, Μοχ ἅτιο Νί55, ἀλλὰ 
φράσσεται. ΑἸ1ι5 ἐμφράττεται. 

ΓΆΡ. Ρυϊπιιβ ἀγαγεῖν τὰ φριχτὰ ἐχεῖνα. Ηαια [τὰ 

τα α]το ᾿ηγα (01}. Ῥυίμπηιιβ ὀργὴ θεοῦ,  οχ Θεοῦ ἀὔοεὶ 
ἃ γυ]ρ 4115. 

[ῃ 



Ποιιν α α8 

“οαι. 5.20. 

Πεῦν. τὸ. 
27. 

52 5... ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΠΕΜ 

τοϑιπηοηΐτιην. Οτιοιιοάο, ροΐθγο {Π0Ὶ 0}0. Οσι]ο5 
πονυγοπα 116 ροποιοῦ ΤΠα]π6. δἰ δι Ἰθυῖβ., οἱ 

. Πδοῖαγιβ., Γοοονάαγο {ΠΠ1π|5 ἀἴοὶ., ἴῃ {πὸ Πθυφίαί 
ἱγα [οὶ ἐδ οὐἶο. Ὑ δαϊαῦ Ε}0Ὶ ἴῃ παθη θη σ]ουἸΟβιι5 
αὐνοηιι5 ΟΠ Υ δ. ς οαση Ομ δόγια Θβοντι, ΤΟ 5μ7- 
βομΐ ἱμ τοι" ϑοίϊοπόηι υἱΐα; σι θογῸ πιαΐα,, 

ἐπὶ γϑοισ Γθοιἱοποηι ἡιαϊοῖϊ. Τυιηο νθυθοιιη ἴα δοῖου- 

πὰ ῬΘΟΟΔΙΟΙ])ι5, ΕῚ ἱρπὶς ὠηιιίαιο., “τί οοτι- 
ϑιηιί γα ὁδὶ αὐυογεαγίος. Ἡοο ἴθ {Ὑ]5}1|ὼ ΔΙ ΠοΙΔηΙ, 

ΠΟ ΠΟ] Θϑἔτιμη {ΠῚ 516 Ἰρϑαπι ρυφοθρίαπι. Οτιο- 

πηοο Πδοίαηι 6 414 ἀϊοαπι ἢ Ἀδρηὶ ποη ἴθπηο- 
γἷ5. ἀθϑι ἀθυῖο ὃ ΠΟῚ {{π|65 σομθ πη Δηὶ ὃ πιη616 58 }]- 

[5 ἈΠΙΠΊ85. {πὲ ΘΟΠΟΙ ΠΑ τὰν ἢ ΕΘ ΠΙΠῚ 5ἱ 16. ΠΟ 

ΓΟΡΓΘη  ΠουΡοπ ἃ, δὶ ἰϑοῖα δὸ ΠΠ]ανὰ ΠΟῸΠ ΘΧΘΙ- 

πλ]απὶ, Ια ρ  ἀδιι ΘΟ Δ] τ πητι}". 

7. Ἱπίονο., ὁ ΠΟπιῸ., ΠΑ[αγα ΠῚ αἰ ν ΠΥ Ὲ1Π1. 

Οὐ αἰιοιηῖτιι5. ΤΠ ΓΟ ΡΟ Ο. ἁυιτ αι 11} 8 115} ΤΡ 5 

ΔΠΡΠῚ Ο5Γ.,. [015 ΥΘΘΠΓαμῚ. 7). [Δ 015. ΠΡ ΡΑΥΓα,, 

1} 15. Ἰὰρ  ἀυιιν. τι πι5 τ] 5416 ; ΟΠ ΡΥ 5ΟΠΠΠ]ιι5... θὸ- 

ΥὙΠΠι5.5 ΔΘ αἴ05., Πν ΔΟΙ ΠΙΠ1115.. ΠΟΙ Π γ 5115 Οἱ 7850 18. 
ΤΠ 5ιιπὶ εἰν. ἰανιιηὶ ΠΡ 65, “πουιιπὴ τι ΡΥ ΓΘ ΠῚ [ἃ 

γΘοΟμἶ5 Οἱ Δ ΘΟΟΠ 5... ταὶ ρΟΠ πο ἀο5. «ιιοβάαι 

ἸΆΡΙΠ05 ἰορ 5 ΤΟ ΠΟ] 15.» Π05 ΟἰγΟ ΓΟ Ρὰ5., ἄθήτιθ 
ῬΥΘΕΟΘΟΥ 1 50] πον σ] ον ]5. ὉῸ., 4πᾶ80., 

«αϊὰ 01 ρυοά οι. τηαπιιὴλ ἰΔ}0}}}Π15 ΘΟΥ βοα Π[6 ΠῚ 
ΟἸΡο νου. ὃ Νιι.. 16 μιθὲ ἰηϑίαν. Πλ]Π 16. ΠῚ 

σνανιἀανιμι. [0 1}105 ἀοϑιθναγοῦ ΠᾺΡ ΘηΪπῈ ἃγΡῸ - 
ἄτιπν ΤΡ 1ΠΠ05.,. Οἵ τὰ πιϑάπιθ ἀίοο ἁνίτι5. 65. ρι}- 

οὐϊουιπι “που η {π|6 ἰΔ ΠΠΟΥτι πὶ, τις βασήο- 

ΠΥ ΘΙ α5, 50 1185 ΘΓ ΔΙ ΟΠ 505 ΕΠ] ἸπΘ ΠΤ ΘΟ Π ΠΕ 5. 

Οὐ οΧχ 115 4πἰ γ]} 15 Θάιο νοϑίπιπι ο᾽ οσ Π Δ 1 
αἰ Γοοῖαπ, ρου τηαμη αἰ 6 ΠῚ δ1185 ᾿ἰρ 5115. ν1τ85 δ - 

Τἴσονθ ἢ οαϊ ρΟρογοῖΕ τηοῦ5. Ὁ εἰϊνὶεἴὰ5} ἃ ατο 
ΔΡΡϑεΙπαἰ πλουθῖι5. σατιϑα ᾿θΘοι αν} ὃ {54  τι0 

ΔΙ ΊΙΏΙ., ΔΠ᾿ΠΙΔΥΊΠΠῚ [Δ ΠΟ Ὶ5... ΠΟΥ [5 ΠΆΠ1115.7 ΡΘο- 

ὁαΠ ΠΙΘΟΟ γα ἢ Οοιβάιιθ. εἰν η τα. Π6}} οαιιδα,, 

αῖθιι5. ΟΠ Π ἀπ αν ἀΡΠΙὰ 5. (Π]0115. Δοιιι Πτιιν" 518 -- 
αἰ Ῥιορίοι ΟΡ65. σοσηαιϊ ἸΘΠΟΥΆΠΕ. ΠαΓαν ΔΙ: 
[γι 5. ΘΟαΠ 15. οορθ ΒΡ ̓ ΡΠΕ 115. 5056. ΤΠ ]ΘΘΙῺ 

σομϑριοῖαιη! : ΟἹ} ΑἸ ν τ 1ὰ5 ἀδϑθνία ἁἰτιηι Ομ 85, 

πᾶ 6. ΟΪΓαϊα5... οἰν τα τ05. ΒΥ ΘΟ ηὰ5. Οὐ5. ὁδὶ 
μ]Θ ΠΔοῖϊ ρα! ἢ “115. ΘΟΠ οἵδ ἀσοιβ τ] 015. ορὶ- 

[οχ 3 415 Ῥᾶγθη5 ΡΟ] }}} ἢ ΝΌΠΠΟ εἰν εἶα ἢ ποπτιο 

5 Ἑάτο Ῥανβ. μνήσθητι τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ἐν ἦ ἀπο- 

καλύπτεται ἡ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ παρουσία. Ἐδίιο Βαὰ- 

511. οἱ φααίιον Νί55. ας ἴῃ οοπίοχτι, Ὀγονῖτ5. οΓ ππὸ- 

Ἰπιι5. 

ἃ (0}}. ῥυΐμπνιβ τῆς ψυχῆς. 

1 Ἀτγβιβ (0}]ν.. ῬΥπλιι5. χρυσόλιθος, βηρύλλιος. ΑἸ 

«παῖαον Ν55, χρυσόλιθον, βηρύλλιον. ΑἸ Ργοβῖτ5. οἱ 
ἴπῖπὸ ΒΆ5111ι Ἰοοῖιπι αὐ ΟΥΑ ΓΙ ΟΠ ΟΠ 501 Πἢ ῬοΟνΟΪοσαπίου 

ΘΑΡΡΑΌΘΟΟ. ΑΠΟΘΗΠῸΡ, 

ἐχείνης ἐν ἧ ̓Αποχαλύπτεται ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρα- 

νοῦ. Μνήσθητι τῆς δ ἐνδόξου τοῦ Χριστοῦ παρου- 

σίας, ὅτε ἀναστήσονται, Οἱ μὲν τὰ ἀγαθὰ πράξαν- 

τες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα, εἰς ἀνά- 

στασιν χρίσεως. Ἢ ὅτε αἰσχύνη αἰώνιος τοῖς ἅμαρ- 

τωλοῖς, Καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλων τοὺς ὗπεν- 

αντίους. ᾿[χεῖνα λυπείτω σε, χαὶ μὴ λυπείτω σε ἣ 

ἐντολή. Πῶς σε δυσωπήσω ; τί φθέγξομαι; Βασι- 

λείας οὐκ ἐπιθυμεῖς ; γέενναν οὐ φούῇ ; πόθεν ε- 

Ε ρεθῇ ἴασις Βτὴ ψυχῇ σου ; Εἰ γὰρ τὰ φριχτὰ οὐ 

πτοεῖ, τὰ φαιδρὰ οὐ προτρέπεται, λιθίνη καρδία 

διαλεγόμεθα. 

Διάδλεψον, ἄνθρωπε, πρὸς τὴν φύσιν τοῦ πλού- 

του. Τί τοσοῦτον ἐπτόησαι περὶ τὸν χρυσόν : Λίθος 

ἐστὶν ὃ χρυσὸς, λίθος ὁ ἄργυρος , λίθος ὃ μαργαρί- 

τῆς, λίθος τῶν λίθων ἕκαστος "  χρυσόλιθον, καὶ 

59 βηρύλλιον, καὶ ἀχάτης, καὶ δάκινθος, καὶ ἀμή- 
4 .- -Ὁ 

θυσος, χαὶ ἴασπις. Ταῦτα δὴ τοῦ πλούτου τὰ ἄνθη" 

ὧν σὺ τὰ μὲν ἀποτίθεσαι χαταχρύπτων, χαὶ τοὺς 
᾿ - “ , , ἃ , Ὡν, πόνων 
διαφανεῖς τῶν λίθων σκότῳ χαλύπτων ᾿ τοὺς δὲ 

περιφέρεις, τῶν βαρυτίμων ἐναδρυνόμενος αὐτῶν 

τῇ αὐγῇ. Εἰπὲ, τί ὄφελός σοι λίθοις λ ἔν: ἢ αὐγῇ. Εἰπὲ, τί ὄφελός σοι λίθοις λαμπομένην 
, ᾿ “ 5 ΠῚ -“΄ ΝΠ 

περιστρεφειν τὴν χεῖρα ; Οὐχ ἐρυθριᾷς λιθιδίων 

χισσῶν ὡς γυναῖκες ὅταν χύωσι; Καὶ γὰρ ἐχεῖ- 
τῇς ἢ ἀν αν 

ναι λιθίδια περιτρώγουσι, χαὶ σὺ λίχνως ἔχεις 

περὶ τὰ ἄνθη τῶν λίθ δόνυ; ὶ ἰά- Ἐρ γθη τῶν λίθων, σαρδόνυγας, καὶ ἰά 

σπιδας, χαὶ ἀμεθύσους ἐπιζητῶν. Τίς χαλλωπι- 

στὴς μίαν ἡμέραν ἠδυνήθη τῷ βίῳ προσθεῖναι ; 

τίνος ἐφείσατο θάνατος διὰ τὸν πλοῦτον ; τίνος 

ἀπέσχετο νόσος διὰ τὰ χρήματα; ἽΞως πότε 

Β χρυσὸς, τῶν ψυχῶν ἣ ἀγχόνη, τὸ τοῦ θανάτου 

ἄγχιστρον, τὸ τῆς ἁμαρτίας δέλεαρ ; ἽΞως πότε 

πλοῦτος, ἢ τοῦ πολέμου ὑπόθεσις, δι’ ὃν χαλχεύε- 

ται ὅπλα, δι’ ὃν ἀκονᾶται ξίφη ; ἢ Διὰ τοῦτον συγ- 

γενεῖς ἀγνοοῦσι τὴν φύσιν, ἀδελφοὶ χατ᾽ ἀλλήλων 

φονιχὸν βλέπουσι ᾿ διὰ τὸν πλοῦτον αἱ ἐρημίαι τοὺς 

φονευτὰς τρέφουσιν, ἣ θάλασσα τοὺς χατάποντι- 
Ν [ »" Ν , ΄ι"} ᾽ « 7. 

στὰς, αἱ πόλεις τοὺς συχοφάντας. Ῥίς ἐστιν ὃ ψεύ- 
ἢ ᾿ 

δους πατήρ; τίς ὃ πλαστογραφίας δημιουργός ; τίς 

ὃ τὴν ἐπιορχίαν γεννήσας; Οὐχ ὃ πλοῦτος ; οὐχ ἣ ἣν ἐπιορχίαν γεννήσας; Οὐχ ὃ π ς; οὐχ 

ἀοοοπηιηοάίανι ΠΡ. ἄς Νὰ. 162. σαρ. δ, πη. 20, 

οι αὔπιιο, ἴπααϊξ, σγαίμπι φιδηείατη ἰαρζειιε 

ἰδίογαιτ 6556 {μἰϑόογότι, 56εἰ ἰαπιοπ αρίάππι. Α 

ἃ (0]}}». τογίϊι5. σχότῳ καταχαλύπτων. Μοχ ἱἰάοπι 

Οὐοάοχ λίθοις περιλαμιπομιένην. 

» Ψοῖογοβ ἁ!οῖ Μ85. διὰ τοῦτον. ἘΦῚῚ διὰ τοῦτο, 

Μοχ Πορ. Ῥυΐπειιβ φονικὸν βλέποντες ὑισίνοντοι “ διά, 



ΠΟΜΊΠΙΑ ΙΝ ΡΙΨΙΤΕΒ. δ. 

ἐκρς ἜΣ ΩΣ; 
περὶ τοῦτον σπουδή; Τί πάσχετε, ἄνθρωποι ; “ τίς 

ὑμῖν τὰ ὑμέτερα εἰς τὴν καθ᾽ ὑμῶν ἐπιδουλὴν περ:- 
ἔτρεψε : Συνεργία πρὸς τὸ ζῆν. Μὴ γὰρ ἐφόδια κα- 

κῶν ἐδόθη τὰ χρήματα. Λύτρον Ψυχῆς. Μὴ γὰρ 

ἀφορμὴ ἀπωλείας. Ἀλλ᾽ ἀναγχαῖος ὁ πλοῦτος διὰ 
Ἂν -Ἀ » , - Α »’ 4 τοὺς παῖδας. Τὐπρόσωπος ἀφορμὴ πλεονεξίας αὕτη" 

τοὺς γὰρ παῖδας προδάλλεσθε, τὴν δὲ καρδίαν πλη- 
- τς ποτε λον ν΄ τὴ . ὐνΝ ν. ροφορεῖτε. Μὴ αἰτιῶ τὸν ἀναίτιον " ἴδιον ἔχει Δε- 

΄ ᾿Ν ὰ .. ͵ ᾿, ᾽ν λ ᾿ σπότην, ἴδιον ἣἧ οἰκονόμον - παρ᾽ ἄλλου τὴν ζωὴν 
ἐδέξατο παρ᾽ αὐτοῦ τὰς ἀφορμὰς ἀναμένει τοῦ 

βίου. Μὴ τοῖς γεγαμιηκόσιν οὐχ ἐγράφη τὰ εὐαγγέ- 

λία; Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
Ν' ὧν » σ “ - ΄ 

χοντα,, χαὶ δὸς πτωχοῖς. ὍὍτε ἥἤτεις παρὰ τοῦ Κυ- 
τὶ ΓῚ ΄ - »Ἐ)7, Ψ' ΄, 

ρίου τὴν εὐπαιδίαν, ὅτε ἠξίου γενέσθαι τέχνων πα- 

τὴρ, ἄρα προσέθηκας “ τοῦτο" ὃός μοι τέχνα, ἵνα 

παραχούσω τῶν ἐντολῶν σου : δός μοι τέχνα, ἵνα ἢ 
, ἐ᾿ 5» ’ .- ΕῚ “- Ε Ὑ ΓΝ 

μὴ φθάσω εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ; Τίς δὲ 

καὶ ἐγγυητὴς ἔσται τῆς τοῦ παιδὸς προαιρέσεως, 

ὅτι εἰς δέον χρήσεται τοῖς δοθεῖσι; Πολλοῖς γὰρ ὃ 

πλοῦτος ὑπηρέτης ἀχολασίας ἐγένετο. Ἢ οὐχ ἀχού- 

εἰς τοῦ ᾿Εχχλησιαστοῦ λέγοντος " [{ϊδον ἀῤῥωστίαν 

ΘΑΛΠ} δ {πη} 9 Οὐ] (ἀοἰ15,. ὁ. ΠΟΙ Π659 Π0]9 
νΟ] 15, {τι νθϑίρα ϑιιπτ, ἴῃ ᾿πϑ᾽ Ϊὰ5 νϑγεῖτ 3 81}}- 

514 1π|πΔ 5ι1πῈ ν]τ6. ΑἸΡΘΙΣ ΘηΪη τιῖ ρῥΘοιηΐα ἀαἴα 
5111: δ τη] ουτπ ἱποϊ αιηθ πίη). ΒΘ ΘΠ, ΠΟ 511ΠῈ 

ΔΠΙΠ186. ΑΡ5ΪΕ ΘΗΪΠῚ τιὶ Θοσαβὶο δἰ πὶ ὌΧ 1. 564], 

᾿Π 4115. ΠΘΟΟΒΘΑΓΪδ5. ΟΡῸΒ5. 51πὲ ΡΙΌΡΙΟΥ ΠΙΡΟΙΌ5. 
Ἧφο 68: νυ 85 Θρθοϊοϑα σδιιϑὰ ; ᾿Π 6005 ΠΑΠΊΓ 116 

ΡΓδοι ΘΠ 1115, ᾿π θθα νΘΓῸ ϑδ θαι 15. νοϑίγο δηϊ- 

Π1Ο. ΤΟ 6 ΠῚ Π6 Ἰποιιβ : ὈΓΟΡΓ ΠῚ ΠΟΠΊΪ ΠῚ ΠῚ 

Πα θθὲ, ῬΓΟΡΥ ΠΣ ΓΘΟΙΟΓΘΠῚ 5 4}0 4]10 ν᾽ πὴ ἀοο6-- 

ΡΙΓ, 0 ἸΡ50. νἱτα 51 υ5 ἀ1ὰ Θχβρθοίαι, ΝιπηΠ6 1ἰ5 
41 την ΠΟ ΠΪΟ Πππρτιπ ει", δου ρέα 5πὲ νᾶσος 
"Ὁ δὲ νἷς μον [δοίτις 6556, ϑϑγιαθ σι μαν65, οἱ α δίαΠΠ. 10. 

Ραμρογίϑιι5. Οπη ῬΓΟΪΘΠῚ ΠιΙΠΊΘΡΟΒΆΠῚ ΡΘἴθ γε 5 ἼαΣ: 

ΤΟΙΏΪΠΟ 5, ΟἸΙΠῚ ΓΟΘΆΓ 65 τ Π᾿6 65 ΠΠΠΘΡΟΥ τι ραΐοιν, 

πὸ Δ] Ἰ5:1 : 1)ὰ πΉ] ΠῚ ΠΠΡΘΡῸ5., [πὰ τπιὶ νος 

ἰθηὶ ρυθοθρίαϑ Τὴ ΠῈ1}Π}] 500] ΠῚ, τι ἃ ΓΟΘΠ ΠῚ 
ΘδΘΙΟΥιΠῚ ΠῸΠ ρον θα πι" ΑΆΠδοο νο]ιπίδι!5. {πὶ 

4115 δυῚὉ ΘΡΟΠ50}, 4πο4 νἹ 6] 1οθὲ ἐδεῖς γθριιβ γὸ- 
Οἴθ Π11}Ὶ115 511} ΝΆ ΕἸ νΊ απ }}} 18 Θχϑῆτονο Π01-- 
ἀἴπ15. ΠΗ] ἰ5[186.. ἃ 116 1πηρεν τα 5, Απ ΟῚ δι ἰ5 

ἐ δεινὴν, πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς Ἐοο]οβἰαβίοη ἀἸοοπίθμ : 7 1αϊ ἰανισιίογθηι ρτανεπι, Πιοίο. 5. 

εἰϊντιῖας οἰιδιοὐἰϊίας οἱ, χιιὶ αὖν εἰς, ἐπι τπαϊιπι οἱ, 13: 

Α΄ Ψαγϑι5 : Πεϊϊηψιιο 660 ἴρϑδιιπι ἠχοηείτιϊ, ψιιϊῖ Προς. 2, 
ἡ θτι5. δ ΘΟΘ5ΞΟΤ ΟΡ ἰξ. 11 “τις πονῖξ ατὶ δαρίθπ5 18. 19. 

χαχίαν αὐτῷ ; χαὶ πάλιν: Ὅτι ἀφίω ὅ ἐγὼ αὐτὸν τῷ 

ἀνθρώπῳ τῷ μετ᾽ ἐμέ. Καὶ τίς οἶδεν εἰ σοφὸς ἔσται 
ν᾿ σ͵ ΓΑΎΥΝΟΥ , ΄ ᾿ ἢ ἄφρων ; Ὅρα δὴ οὖν μὴ μετὰ μυρίων πόνων τὸν 

πλοῦτον ἀθροίσας , ὕλην ἁμαρτημάτων ἑτέροις πα- 

ρασχευάσης᾽ εἶτα εὑρεθῇς διπλᾶ τιμωρούμενος, ὧν 
Γ ΒΥ ΝΠ πεν, τεῦ 32 »" . τε αὐτὸς ἠδίκησας,, χαὶ ὧν ἕτερον ἐφωδίασας. Μὴ Ε 

οὐχὶ παντὸς τέχνου οἰκειοτέρα " σοι ἐστὶν ἡ ψυχή; 

Μὴ οὐχὶ πάντων μᾶλλον εἰς οἰχειότητα προσεγγί- Ν 

ζει; Πρώτῃ αὐτῇ ἀπόδος τὰ πρεσόεῖα τῆς χληρονο- 
ῳ ν “- 

μίας, πλουσίας αὐτῇ παράσχου τὰς ἀφορμὰς τῆς 

ς (910. Ῥυίπηιιϑ τίς ὑμῖν τὰ ἡμέτερα εἰς τὴν καθ᾽ ἡμῶν. 

ϑιαι αἰϊψιοι Μ55. οἵ οὶ συνεργίᾳ. ΑἸ Μ55. σύν- 

εργα. Τηνοπῖπιιι5. ἵπ ΔἸ αΙθιι5 Μ55, ποίαπι ἰηΐογγος- 

βαιοπῖβ. Ῥοβὲ γόοοο5 χρήματα εἰ ἀπωλείας : 

Ἰὰς οριιβ 5ϊξ, ποῖ υἱάθο. 

ἃ (0]}. τογεῖιι5 οἰκονόμον παρ᾽ οὗ. 
ὁ ἘΔΕῚ τοῦτο τὸ δός. Αἱ Με5. αἰίχιοι τοῦτο δός. 

ΓΈ Ῥανῖβ. ἀῤῥωστίαν πολλὴν καὶ δεινήν. ἘΔΙΠο 

Βα51}. οἱ 5θὸχ Μί985. ἀῤῥωστίαν δεινήν. Ηκπο Ἐρςο]οβῖα- 

βἴς ϑεῦρα, πλοῦτον οἴο., ἱπ οὐϊοπε Βοπηαπα δοάοπι 

410 ἃριιὰ Βαβι τπι πιο Ἰοριιπίι ; 9}» ᾿ἄκ 6 ὁχ πὰς 
εἀϊέοπο ποβίγαπι ἱπίουρυ τα Ἰοπο πὶ τατιια 1 ΞΕ ΠῚ. 
γυ]α.: 25ε εἰ αἰΐα ἱππείας ρεϑοίπια, πάη υἱαὶ 

διε δοῖδ, αἰϊνίεϊα σοπδογναίο ἰπ πεαίιινι εἰοτεῖνι οι 

ἃ 4πῖθτι5 ποθ πλ] τα πὰ ἀΡ] αι Απιθνοβίαπιιπι 1ΠΠπ4 

11}. ἀς Νὰ. 262. οἂρ. δ, πῖιπι. 36: τε ἰανιβιον" 
πιαΐως, χίίθπι υἱεῖὶ διε οοἷδ, αἰἰϊνίεϊας ομδιοεἰνὶ ἐπι τα- 

ἑμπε ροϑοϊαἰεπιϊς ἐα5. ΠΗ δοὸ σϑία]!, τι οσίοποσοπη 
41 πιοίο ψοῦρα Ἐρο] οδϊασίς ἀοοὶρὶ 5ο]θαηΐ, 564 Βα- 

5115, ποῖ νά 146 {Π10ν,. δὰ Ἰοησο ΑἸΤτον ἈΘΘΟΡΙΕ, τἱ- 

564 «υἱὰ 

ὀγὶζ., ἀνὶ δἔμττιι5 ΡΨ Ί4 6 Ἰρίτιι" πὸ αἰ ν 185 ἸΔΟΎ Ἰ]ι15 
ῬΘΡΠλα} 18. σοδοορναίαβ, 41115. πηαίθυϊα πη μδοοαίο- 

γαιπὶ [Δοα5., ρμοϑβίθασιιθ μ]θοίαυῖβ ἀπρ]1οὶ ρῶπα. 
ἴπιΠ} ΠΟΙΏΪΠΘ ΘΟΓῚΙ ΠῚ, {1188 ᾽μ056 ἰΠ] 6116 ΘρΊσ 1 ; {πΠΠῚ 
ΘΟΙΙΏΙ., “185. ΔΙΓ6ι 05 16 Δ ]αΐι5. ρου ροίγαν. 

ΝΌΟΠΠΘ ΟΠ ΠΟΠ5 ΠΠ 6.15 ΡΓΟρΡΙ Πα αΐοΥ 110] δὲ ΔἸ] 

τπὰ "Ὁ ΝΌΠΠΘ. ΕΠ0Ὶ πηα]ουὶ πθοθϑϑιἐππἀϊπ σοΠ Πρ]- 

ἀο]οοι ἐλλειπτικῶς, 55, αὐ Βα] απ ΦἸΟΥῚ υοσο ΠῚ γεννη- 

θέντι. ΓΙ ΘΟΕ ἰσίτασ, Γ τ 1Π] ἀυΐϊάρια υἱά θέαν, δα Βα- 

51Π11 56 Π511ΠῚ 516 ἱπέογρυοίαυ : 7 αὶ ἰαπϑιονεπι σγα- 

μϑπε, εἰινίἴας ἀδδεγναίας εἰ, φαμὶ αὖ ἔρδο εοὶ, ἵπὶ ρδν- 

πίοίεπε εἰ. Ηος οϑί, αϑδουναίας οἷ, ψιιὲ αὖ ἰρ5ο σεηῖ- 

ἴωμ5 δ5έ, πὶ ρει) πίοίεπε εἦτι5. τα οαΐπὶ ΒΑ5111π5 πος 

Ἰοσο ἔοίιιϑ 5ἰ1 ἴῃ στο αγριιοπ 5. ραν ΠΕΡιι5, 4] ἁἰππΐ 

ΘΟΠΡΤΟΘΑΓΟ 86 ΤΙ γ 1185 ΠΟΥ Όσ τη οαιιδα, ΟΥΘΩῚ τπουῖτο 

Ροΐδθθε. γθῦρθὰ ΕΟ] δασέα ἀπ βιθαπη ρὈγοροβίξιπι ἂς - 

σοχηππηοίίαββο, 

8. άπ ἀφίω ἐγὼ τῷ. Αἴ Μϑ5. {τὸ5. ἀφίω ἐγὼ αὐτὸν 

τῷ. οο εβῖ, ἀφίω ἐγὼ μόχθον, γϑἰϊαψιο ἰαθονεηι. 

ΓΒΙΡΙ. τῷ ἀνθρώπῳ τῷ γινομένῳ. Αῃτὸ μετ᾽ ἐμιὲ ἀνεῖ- 

οα]ππὶ τῷ ΔΠ141 οὰμπῆ ρα. 470 οἱ. (]}. 330.] 

ΤρΊάοπαι (101]». Ῥγίπιιιβ. σοφός ἐστιν, αι Ἰοηρο Ποῖ 
Μ55. εἶτα εὑρεθήσῃ 

ΒΡ ΑΠΠΖΙ το ΠΡΥῚ οἰχειοτέρσ σου ἐστίν. ϑι(αἰηι 

61 πρὸς οἰκειότητα ἐγγίζει, Αὐ΄ Μ85.. ποηπα]]} αὐὶ ἐπι 

σοηίοχηι. 



814 8. 

αὐ ἀτιαπι. οζοίθνα Ομ ηἷὰ ὃ ΡΥΊΠ)ἃς ΟἸΠΠῚ 5105, [Εἰ 

Ῥυδοῖριιαβ. Πρου  ἀ τα 1|5. ραν 165. 4, ΔΊ Ρ]τη} ΥἾ τὸ 

511 51 ἀπ πὶ ̓ρ5] {Ί τι : δὲ [ΠῸ [δου] τα 65 γϑ] τὰ 5 

ἸΠουὶς. ἀἰβινιθιιο5. ἘΠ φαϊάθηι ΠΡ νυ, Πα} ἃ γ»ὰ- 

γοηα ]νιι5 ἀσοορία Ποογθ  ταΐθ, ΘΙ ΘυτιΠΊ 4τ16 51} 110515 

ἀομιοθ. ραν νΠΣ τ ἀΥ {8 ΔΠΪΠΊδ0, 51 ΘΔ 1}) 5616] 

ΠΟ Ισαβ., {015 π]]ϑθυ ταν ἢ 

8. Ἡδοίδπιιβ ἃ δὸ5 4αΊ} 15. ΠΟΥ δι}, 56} η10- 

ΠΘπῚ ΠΑ]εΐ : αι γϑιῸ {06 015 σανθη, ΦΙΔΠΠΠᾺ ΠῚ 

ϑρθοϊοϑαμι. ῬΑΡΟΙ ΠΟ μἶ86. οατπιδατη ΠΟΡΪ5. ΔΙ ΓΘ υ τη 19 

Νοη νόπάο {π|85 Πα] )60 ; πϑάτο 0 ρα ρονθιι5 0} 

ΠΟΟΟΘΘΆΓΙΟ5. Ὑ]Γ80 τιδι15. ΠΟΙ ΪΠ 115. ̓σῚ [αν ΤΠ ΔΘ 516)" 

ἀππιι5 ΠῚ ὁδῖ, Πϑήτιθ Ἔν δηθο πὴ νἰτά}}} {πᾶ πὴ 41-- 

τρὶς : 564 ταϊθ ΕΠ0] Ἰορθηι βαποῖβ. Ὑ 16. ἁτιῖθ πη. ἴῃ 

«ποά γρονϊσυμιηι πη οἰ 45 ΘΠ πϑπιο ] σΟΘ ΓΔ ΠΟΙ] 115. 

Ἐτοηΐμ δὶ πῶς ΠΟΡΪ5. τ ΠΘΟοϑϑαρὶα Τ)ΟΙΏΪΠῚ15 [0 Γ88 - 

δορὶτ, τὰ νϑρὸ Θαάθιη [ΠῚ ]πᾺ ΠῚ. (πὲ ΠΘΡῚ ΠῸΠ 

Ροβϑίῃι.,, γ]1οβ.,. ἸΠιἃ 111] ἀρὶβ., δὶ αιιοά τοῖς 

Ῥϑιιπὴ ᾿Θο 5! ΤΟ 6 ΡΥ Θ ΠΕΙΟ ὉΤΩ ἀἸοῖ5. 56, 1π6 1115, 

Ῥοϑιοασιδηι εἰν 1115. ἔρα (5. ΓαΘ ΡΟ Ρ6Υ ΟΠΊΠΘῺῚ ὙἹ- 

τἀ ΠῈ ΠΠΘΔ ΠῚ ; θο51 ΠΠΠ ΘΠ ν 1185. ΠηΘ80. Ῥ Δ. Θ᾽ Ὸ5. ΘΟ η- 

ϑ[{πᾶη Πγ 65 ΓΟ] α 11} ΠΠΘΑΤ ΠῚ, ΘΟΒΉ 116 ἴὰ- 

}»1}15. ῬῸ]]1οἶθ. ἃς Γοϑ[ἀ ΠΊΘΠ 15. [ΣΟ ΠΟΥ ΠῚ ΠΊΘΟΥΠῚ 

ἀοιηῖπος ἀθοϊαγα!ο. (τιμὴ [4 Π| ΠΟῸῚ ψ ΘΥΘα ΠΘ ΡῈ ΠΟ 
ΠΟ Δ 165... ἔπ ΠιιπηΔ Πτ|5. 65. δὲ ΠΠΠ06 Δ }15. ; ΟἸ1 ΠῚ 

που} ἴ6 νἱάθυο,, ἔπηο ἀϊσαηι [6 [γα 15 ΙΔ Π-- 

τοι. ΜΙ] τα τ] ἀθροθῖ ταν σρατῖα, ΟΡ γατιΠ]Π 6 η- 
εἰαπὶ., πο ἴῃ ΘΘΡΌΪΟΙ ΡΟ [δ θη 5 δὲ 1π [ΟΡ ἈΠ] 16 - 
50] {π|5.» [Δ] [π 5.0 ΠΉ Ἐ1]015. ΓΔ ΟΙ ΘΠ 15. [Ἀνθ τι5. Ἔχ δεῖς 
του ῖβ ἀἴάτι6 τη Π ΔΗ] Πλ115. Π1ο ΤΉ], {πῶ550., τιο- 

ΥἹΠΠ} ΠΔ ΠῚ ΓΘ ΠΊ ΠΟΥ Ἱ1ΠῚ ΠΙΘΓΟΘ 6} ΘᾺ ΡΟ5065, ΘΟΥΙΙΠῚ- 
π6 ΠΖυΙΡιι5 ΥἸΧ 5115) ἃΠ ΘΟΥ ἢ 4185 ΡΟϑὲ ΠΟΥ ΘΠῚ 56- 

«ππτὰ διιη1} 564 ἀτι0 [ΘΠ ΡῈ νἱν θα, νο] ρία- 
αἰθιι5. νἱτο ἀθάϊτι5. οἱ ἀ6|10 115. ΑἸ ΠΠιιθη5., πὸ ἃβρὶ- 

δον 4αϊ θη ΘΘΘ ΠΟ 5 515{1Π||]|511 ς. 7[8:Π} Δι ΓΘ 1 ατιὉ- 

ΠΔΏῚ Δο το δδῖ ΠΟΥ τα] 7 {τι ΠΟ (116 ΟΡΘΥῚ5 ΠΊΘΙῸΘ5 

ἀοθθιινῦ Οβίθπθ ορογὰ,, δὲ γΘΡΟΒΟῸ6 ΓΘ. ΠΟΙΓὰ- 

τἰοηθηι. ΝΘΠΙΟ 50} 115 Πα Πα] η15 ποροι δία : πὸ- 
41 εἰ ρόβὲ σου πη πὰ ἀσοθ 1, ΘΟ ΌΠΔΙα, πο- 

4 «αὶ ρμοϑὲ 6 Πα πὶ, [Ἀπ δ πὶ διγθ πὶ ΥἹΡῚ ται 

δ] ον ἀβϑθαϊταν. ΝΘααο Ἰρ τα Ροβὲ νἱταπὶ Ιθοῖι5 

1}}π|5. Θ51 ἰδία εἶθ Θχοο θη ἦδθ. Αὐναιη θη 10. 501 Π16 6. 

ἃ ΔΕ παρὰ γονέων μηδὲν διαδεξάμενοι. Αἴ 5οχ Μ55. 

παρὰ γονέων μὴ διαδεξάμενοι. {{π|ι5. ὁ (Οπι]} 56 Πδἰ 5 

δεξάμενοι. ΑἸΙφααπίο, Ροϑὲ ἈΘρ. ῬΥΪπλτ5 αἰτίαν φιλη- 

δονίας προδάλλονται; ()μαπιπαπε υοἰμρίαιὶ5. Θαιιδαπι 

Ργωϊεπάιωι ἢ Νδο τὰ τααϊίο ᾿πῦρα ἰάθη ὐοάοχ χύριος 

σοι διδάσκαλος. 

" Τπι5 Οοἄοχ (Ο]Ρ. αὐτῶν φησίν. 5[ατπὶ δας. ΡΥὶ- 

μλῖ15 τῶν ἐμεὶ προσηχόντων, ποῚ ΑἸ 551 }1}} 5οηδα, 

5 1ὰ ΟΟἹΡ. ρυῖπιο ρνὸ ὅτε Ἰδρῖτιν ὅταν. Ἡαυ Ἰοπσο 

ΒΆΒΠΙΙ ΟΕΒΑΆΙΓ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑἈΒΘΗΙΕΡ. 

τ ᾿ ν Ἶ - 
ζωῆς" καὶ τότε τοῖς παισὶ διαιρήσεις τὸν βίον. Οἵ 

μέν γε: παῖδες παρὰ γονέ ἡ ἃ διαδεξάμενοι μέν γε ες παρὰ γονέων μὴ " διαδεξάμενοι, 

ἑαυτοῖς πολλάχις οἴχους ἐποίησαν " ἣ Ψυχὴ δὲ 

παρὰ σοῦ ἐγχαταλειφθεῖσα, παρὰ τίνος ἐλεηθή- 

σεταί; 

Εἴρηται πρὸς τοὺς πατέρας ἃ εἴρηται " οἵ ἄτε- 

χνοι τίνα ἥμῖν εὐπρόσωπον αἰτίαν τῆς φειδωλίας 

προδάλλονται ; Οὐ πωλῶ τὰ ὑπάρχοντα, οὐδὲ δίδω- 

μι τοῖς πτωχοῖς, διὰ τὰς ἀναγχαίας τοῦ βίου χρείας. 

Οὐχοῦν οὐχ ὃ Κύριός σου διδάσχαλος, οὐδὲ τὸ εὖ- 

Β αγγέλιον ῥυθμίζει σοῦ τὸν βίον, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ νο- 
Ἂ - , ΦΔ' ...9. Φ. ΠΝ ΕἸ , 

μοθετεῖς σεαυτῷ. Βλέπε δὲ εἰς οἷον χίνδυνον ἐμπί- 
[2 .Ν ,ὔ ἜΣ ν ᾿Ὶ «ἢ « 

πτεις οὕτω διανοούμενος. [Σἱ γὰρ ὃ μὲν Κύριος ὡς 

ἀναγκαῖα ἡμῖν διετάξατο, σὺ δὲ ὡς ἀδύνατα παρα- 

γράφη; οὐδὲν ἕτερον ἢ φρονιμώτερον σεαυτὸν εἶναι 
, Ξ ἀοος τς τας 

λέγεις τοῦ νομοθέτου. Ἀλλ᾽ ἀπολαύσας "αὐτῶν παρὰ 

πᾶσάν μου τὴν ζωὴν, μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, 
ΚΝ Σ 

διαδόχους ποιήσομαι τῶν ἐμοὶ προσόντων τοὺς πέ- 

γητας " γράμμασι χαὶ διαθήκαις χυρίους αὐτοὺς τῶν 
5 ἐϑλος ΟΣ πο μιν, Ὁ δ᾽ ΓΙ ΤΣΞν τ 22 , , ἐμῶν ἀποδείξας.“ “Ὅτε οὐχέτι ἔσῃ ἐν ἀνθρώποις, τότε 

γενήσῃ φιλάνθρωπος ᾿ ὅταν νεχρόν σε ἴδω, τότε σε 
Ε ω Ἃ ΩΝ 

εἴπω φιλάδελφον. Πολλή σοι χάρις τῆς φιλοτιμίας, 

ὅτι ἐν τῷ μνήματι χείμενος, καὶ εἰς γὴν διαλυθεὶς, 
,ὔ - " 

ἁδρὸς γέγονας ταῖς δαπάναις χαὶ μεγαλόψυχος. 
᾿, - Ν Ποίων, εἰπέ μοι, καιρῶν τοὺς μισθοὺς ἀπαιτήσεις, 

τῶν ἐν τῇ ζωῇ, ἢ τῶν μετὰ τὴν ἀποδίωσιν ; Ἀλλ᾽ 
Δ ΝΜ -- Ὁ ,ὔ “- 

ὃν μὲν ἔζης χρόνον, χαθηδυπαθῶν τοῦ βίου καὶ τῇ 
- ἣΝ 24 , 5. Χ ζῆς ΄ ΓῚ ͵ δλ τρυφῇ διαῤῥέων,, οὐδὲ προσδλέπειν ἠνείχου τοὺς 

, 3 ΄ ο - 

πένητας ' ἀποθανόντος δὲ ποία μὲν πρᾶξις ; ποῖος 
Χ ΤΙΝ , ἌΟΡΙ ἀκλ.-Σ ἌΝ ᾿ 
δὲ μισθὸς ἐργασίας ὀφείλεται; “Δεῖξον τὰ ἔργα, καὶ 
ΚῚ ,ὔ ὺ ΕἸ »7ἵ ΥΑς δ Ν - 

ἀπαίτει τὰς ἀνταποδόσεις. Οὐδεὶς μετὰ τὸ λυθῆναι 

τὴν πανήγυριν πραγματεύεται ᾿ οὐδὲ μετὰ τοὺς 
"Ὁ 3 θὲ - ΟΝ ΤῸ . ν᾿ ἀγῶνας ἐπελθὼν στεφανοῦται" οὐδὲ μετὰ τοὺς πο- 
λέμους ἀνδραγαθίζεται. Οὐ τοίνυν οὐδὲ μετὰ τὴν 

ν ζωὴν ἔστιν εὐσεδεῖν δηλονότι. “ Καὶ γὰρ ἐν μέλανι 

χαὶ γράμμασι χατεπαγγέλλη τὰς εὐποιίας. Τίς οὖν 

ἀναγγελεῖ σοι τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου ; τίς ἐγγυητὴς 

ἔσται τοῦ τρόπου τῆς τελευτῆς; Πόσοι ὑπὸ βιαίων 

ἀνηρπάσθησαν συμπτωμάτων, οὐδὲ φωνὴν ῥῆξαι 

συγχωρηθέντες ὑπὸ τοῦ πάθους; Πόσους πυρετὸς 

{γ65 Μῆ85. τότε σε εἴπω. δοσα]α σὲ αἱρογαΐ ἃ σψυϊσαιὶς. 

ΒΡῖημς δαὶ ἐν τῷ τάφῳ, Αὐ Μϑ5. 56χ ἐν τῷ μνήματι. 

ἃ Βορ. Ῥυΐπιιβ δεῖξον γὰρ ἔργα καὶ ἀπαίτει τὰς ἀντι- 
δόσεις, ΝΜ οσοπι δηλονότι, 4185 πποχ 56 {πιι, ὁχ πλα}{15 

γον θιις ΠΡ ΥῚ5 ἁἀΠἸΠἸπλιῖι5. 

4 ΠΙιΩ͂, καὶ γὰρ, ἴπ πὰ α} 15. Νῖ55. πη Ἰοσίταν ; Ρτῶ- 

τορθααθ ποία ἸΠΙΟΥΓ Βα ΙΟ.Ϊ5. Ροβὶζα ὁδί ἴπ {αΐθιι5- 

ἄκχπι Οὐατοῖθιις ροβῖ νόσοπι εὐποιίας. 



ἨΟΜΙΠΙΔ ΙΝ ὈΙΨΓΤΕΒ. 

ἐποίησεν ἔχφρονας: Τί οὖν ἀναμένεις χαιρὸν, ἐν Ί φ ἢ ὺ ᾽ 
ᾧ πολλάχις οὐδὲ τῶν λογισμῶν ἔση τῶν σεαυτοῦ 
χύριος ; Νὺξ βαθεῖα, καὶ νόσος βαρεῖα, καὶ ὃ βοη- 
θῶν οὐδαμοῦ χαὶ ὃ ἐφεδρεύων τῷ χλήρῳ ἕτοιμος ᾿ Β ΄ τὶ ἵ ᾽ ὕ 
πάντα πρὸς τὸ ἑαυτῷ 

ἄπραχτά ἶ σοι ποιῶν τὰ 

χρήσιμον διοιχούμενος , 

βουλεύματα. Εἶτα περιόλε- 

ψάμενος ὧδε χαὶ ὧδε, καὶ ἰδὼν τὴν περιεστῶσάν σε 
ἐρημίαν, τότε αἰσθήση τῆς ἀδουλίας " τότε στενάξεις 

τὴν ἄνοιαν, εἰς οἷον χαιρὸν 5 ἐταμιεύου τὴν ἐντολὴν, 

ὅτε ἢ μὲν γλῶσσα παρεῖται, ἣ δὲ χεὶρ ὑπότρομος 

ἤδη χλονουμένη ταῖς συνολχαῖς, ὡς μήτε φωνῇ, 

μήτε γράμμασι " διασημῆναι "τὴν γνώμην. Καίτοι 

εἰ χαὶ πάντα φανερῶς ἐγέγραπτο, χαὶ πᾶσα φωνὴ 

διαῤῥήδην χεκήρυχτο, ἕν γράμμα παρεντεθὲν ἵχα- 

νὸν ἦν πᾶσαν μεταποιῆσαι τὴν γνώμην " μία σφρα- 

γὶς παραποιηθεῖσα, δύο ἢ τρεῖς μάρτυρες ἄδικοι, 

ὅλον ἂν τὸν κλῆρον ἐφ᾽ ἑτέρους μετήνεγχαν. 

Ὑ Σ ᾿ 5 “ -“" τ “ 5 
Τί οὖν σεχυτὸν ἐξαπατᾶς, νῦν μὲν καχῶς εἰς 

ἀπόλαυσιν σαρχὸς τὸν πλοῦτον διατιθέμενος, ἐπαγ- 
, ον τς τρί “ , 

γελλόμενος δὲ εἰς ὕστερον ὧν οὐχέτι ἔση χύριος; 

Ὡς ὃ λόγος ἔδειξε, πονηρὰ ἢ βουλή" ζῶν μὲν, ἀπο- 
λαύσω τῶν ἥδονῶν - ἀποθανὼν δὲ, πράξω τὰ διατε- 

ταγμένα. ᾿Ἐρεῖ καὶ σοὶ Ἀδραάμ- ᾿Απέλαδες τὰ ἀγα- 

θά σου ἐν τῇ ζωῇ σου. Οὐ δέχεταί σε ἣ στενὴ χαὶ 

τεθλιμμένη δδὸς, τὸν ὄγχον 

τιθέμενον. Βαστάζων αὐτὸν 

τοῦ πλούτου μὴ ἃ ἀπο- 

ἐξῆλθες, μὴ γὰρ ἀπέῤ- 

ῥιψας ὡς προσετάχθης. “Ὅτε ἔζης, σεαυτὸν τῆς ἐν- 

τολῆς προετίθης " μετὰ τὸν θάνατον χαὶ τὴν διά- 

λυσιν, τότε τὴν ἐντολὴν τῶν ἐχθρῶν προετίμησας. 

Ἵνα γὰρ μὴ λάβῃ ὃ δεῖνα, λαδέτω, φησὶν, ὃ Κύ- 

ριος. Καὶ τοῦτο τί εἴπωμεν, ἐχθρῶν ἄμυναν, ἢ 

τοῦ πλησίον ἀγάπην; ᾿Ανάγνωθί σου τὰς διαθήκας. 

᾿Εδουλόμην " μὲν ἔτι ζῆν, καὶ ἀπολαύειν τῶν 
ἐμαυτοῦ. Τῷ θανάτῳ χάρις, οὐ σοί. Εἰ γὰρ ἧς 
ἀθάνατος, οὐκ ἂν ἐμνήσθης τῶν ἐντολῶν. Μὴ πλα- 

νᾶσθε" Θεὸς οὐ μυχτηρίζεται. Νεκρὸν εἰς θυσιαστή- 

ριον οὐκ ἀνάγεται" ζῶσαν προσένεγχε τὴν θυσίαν. 
Ὃ ἐκ τοῦ περισσεύματος προσφέρων, ἀπρόσδε- 

ΓΊΩ ΟΟ]}5. του ῖο ῥΓο σοι Ξουρίαπι ᾿πυθπῖίαν σου. 
5 Ἑοάδπῃ 110 ἴπ ΠΠὀ᾿Ργὸ ῥγὸ ἐταμιεύου Ἰερίταν ἐτα- 

μιεύσω. ἮΝ ο τὰ πι]το μοσὲ Μ85. (ὐοπιθοϑιαπὶ ταῖς 

ὁλχοῖς, Αἴ ορ. τογίτι5 ἐἵ (Ο1}, {|| 6πὶ ΓΟ Ττ5 ΟἹ ΘΠ 

ταῖς συνολχαῖς. 

" Τὐμππ5 Οὐήἥοχ Ἀρρ. γρά ἄμυνατι διασημαίνειν, ΔΙοχ 

δὸ 
80 [ἈΡ 115. ἔογθ [6 ᾿ναπθῆσιπι ρο]]Π]οου 5. Οὐιῖβ ἀιι- 
16 ΠῚ ΔΠΠΙΙΠ ΕΔ ΌΙ ἘΠ Θχίειι5 ἔθη ριι5 ἢ 4115 ΚΘ ΠΟΙῚ5 

ΠΙΟΓΕ5 ΘΡΟΠ50Ι" 6119 Οτιοῖ νἹΟ ΘΠ εἰ5. αι θτι5 θγο- 
ΡΕ δπξ, 4υθιι5. πθ γοοθπηὶ αιυϊάθιη δάθρθ μοι 
π]ΟΥ]τιπὶ ΠἸοιι 9 Οτοὲ τηθπίθ ἰαρϑὶ διιηΐ μοι ἴε- 

θυϊπι9 Οὐ] Ἰρῖταν Ἔχβρθοῖαϑ ΓΘ ΠῚ ρι15, 'π 410 μ]6- 
ΓΙ ΠΊ 116 ΓΔΓΟΠΪ5. ΠΟῚ 6115 ΘΟΠΊΡΟ5 ̓  οἷτ γ] ο]]οοῖ 

ΘΥΙΕ Ρυο πὰ ΠΟΧ, ΠΠΊΟΡΡτι5. σΡαν 15.) ΠΘΙΠῸ τι5- 

4118Π|., 4] δ ἤανθε: σοὶ ραγαίιβ ἃ δχρϑάϊει, 
41] ΒΦ Ἰ41] ᾿π5] ἀἸ εἴν, ἀἰ5ρθπϑαηθ. Ομηηἶα ἴπ 

ῬΘΠῚ 5181 5, 80 ΘΟΠ51|Π18 ἔπ ἰΡΡΠἃ [λοῖθπη5. Ποὶπο 

ΘΟΠ]ΘοΙ5. πὰς δὲ {ΠΠπ||ὸ ΟοιΠ 15, οἰ ΓΟ π]ϑτα τ ΠῚ [Ὸ 

501Π| 6 ΠΠ6 ΠΔ ΘΟ ΟΠΒΡΙΟΙΘΠ5.., ἔὰπὸ «6 ΠΊΘῊ [14 ἢ ἔπ. Π| 

᾿π|6 } 1665 : τὰ πὸ Πρ 6 015 δια! εἴπ, 4 ργθοο- 
ΡῬίππι αἸ5ιπ]6 }}5 ἵπ ΠοΟ ΓΘ πηριιβ., {πὴ τὶ Πϊπριια γὸ- 

50 τ}, [4 ΠηΔΠτι5. ἔΡΘΠλτ]α σΟΠ ΡΔΟΙΠ ΟΠ 115 7. πὶ 

ΘΟ Πᾶ558 {1}, 516. τ ΠΟΉΠ6 νοοΘ, ΠΘΉ{6 {ΠΟ 5 

ΔΡΘΥΙΓΘ ΔΠΙΠΊΠΠῚ (1685. [Π|0 ΘΕ] ΠΙ5ὶ οἷν 6 βου ρα 

Θϑ56ῃ: ΟΠ Πἶὰ., ΟΠ] ΠΙ 8116 νὸχ ἀπ] ποῖ 46 ἜπιιπῇΠανο- 

τὰ}, ΤΠ Π. πὰ [ΠτΘ ρα Ππ|Θ ΡΟϑ᾽ [τὰ ΟΠ] Π 6 {11} 

ΘΟΠΒΙΠΠ11Π} {γα Π5ΠηταΓ6 ροββδθῖ, πηϊοιηι ᾿ΠΠ 16 ΠῚ 51-- 

ΘΊΠπιη Δα] ἐουδίτι πη, ἄτι τι {γ65 566] γα] ἰθϑίθς, 

τοῖδμ ἃ 1105 ἐγ βίου γος Προ: θη]. 

9- Ουὐ1α Ἰρίπιν [6 1ρ56 ἀ6ο]ρ 15. ππιπο αυϊάθιη δἐ 
ΘᾺ Π]5 ΨΟ] ρία 6 ΠῚ ΟΡ65 Πη8]6 «ἰἶβ 6 πβᾶη5., ῬγΟμηΪ- 

[6 Π5 ἀιι6 Π} ἴΠ ΡΟΒίΘΓΙΙΠῚ (185 ΠΘΠ65 [6 ΠῸΠ ἃ1η- 
ὈΙΠι5. Θριηΐ ἢ Ῥυαν τι δϑῖ, τ οχ ἀϊοεῖβ ραῖοῖ, ἰδιπὰ 

{πππιπ ΠΟΙ] πιπ : ὙΊνθη8, ἔγιιαν ν Π ρα ιι5 ; 

ΠΟΥ 115. ΔΙ ΓΘ ΠῚ, ΘΧΒΘΟΠΙΔΙ 5ἰατιΐα. ΠΙσΘὲ δὲ {}0Ὶ 

ΑΡγΆΠδπη : Πδοορίςιϊ ϑοπα πα ἐπ υἷα ἱμα. ΝΟῊ 

5Π5ΟΙΡῚΣ [6 ἀπσιιβέα νἱὰ ΘΓ ἈΡΟΙΑ 5 Οἵ1Π ΠΊΟΪΘΠῚ ΠΟΙ 

ἀδροβιιθυῖβ ἀἰν᾽ αναπι, ἘΧΊ5ΕΪ ΟρῸ5 σδϑίαηϑ,, Πθς 
ΘΠΪΠῚ 685, 1 71155115 65, ΡΓΟ]Θοἶϑι!. Οτοδε νἱχίϑε, 

ἴ6. 0856. ΡυεοιαΠ|511 τπηὰπήδίο : ΠΙΟΓίιι5. ΨΘΙῸ ἃ0 
αἸββο {π|5... ἔπ πὸ ΤΠ] ΠῚ1Ο15. ῬΥΘΟΘρ τη ΔηΙθροβιιῖ-- 

511. Ετθπἰ μὰ. π6 ἀροῖρίαι Ποιὸ 116, ἀοοϊρίαϊ, ἴῃ - 

41, Πομηΐπιι5. 18 πὶ γΘΡῸ 14 {πιὸ ποιηΐπθ ἅ06]- 
Τα! οἰ πγτι5., 1πΙ ΠΠ]σΟγι τη Π6 Ὑἱ πα Ἰοἴαπι,, ἀπ αἰ] δοιῖο- 

ΠΘΠῚ ΡΙΟΧΊΠΙΙ ὃ ΤΠ 666 τππιπὴ [οϑίδιηθ πίη}, ΚΟ] ΡΔ ἢῚ 
ἀυϊάθπι δάθις νίνθγθ, δὲ [Δ α] Γ1Π}0115. πηοὶ5. [γι]. 

γαῖα ΤΟΥ 7 ΠῸΠ ΠΠΡΪ. ἸΝΔ ΠῚ 51 {τ|15565 τη ΟΥ ἴ815, 

ΠΟ ΙΔΕ[118 1} Π] ΘΠ] 5565 Ρ.ΘοΘρίονττ,, Μοἑἑι6 εἰ- 
ΤαΓΟ: 71) 6ι5 ποτὲ ἱσττἀδτισ. Οὐ τηογειιτη θϑί, 1 

δα Ια πο Δ ἀπο τιν : αἰο νἹο πὰ ν ν 6 η-- 

(}}. ῥυΐπηιϑ ἐ 

4 ἘΜΠΠ ες Παρ. τογέϊι5 ἀποθέμενον. Αἱ (ΟΙΡενεἶπὶ 

ῬΥΙπηιι5 οἵ ΓοΓ 5 ἀποτι 

»ΠΙΝα, μὲν 

λυ, 

χήρυχτο. 

. 
ἔτι; αἄάεγε οχ “πόλι (Ο] ΒΟΥ εἰς {1- 

δμε.κθ,525. 

αὶ. 6. 7. 



Ῥοϊοια 

5οραϊίανα 
Ρισίαϑ, 

2. (ον 8.0. 

1.Τῶπ..0 

δῦ ὃ. 

ἴθι. ΝΟ Δι Πππι 4] ὁχ νοἀππάδμι οἴξονι. 
Τιι γ 6 }"Ὸ 4118 ῬΟ5: ΘχΔοῖϑ η ΟΠΊΠΘΙ1) ν ἃ ΠῚ 511}0)61"- 
βιιουηΐ, Οἰἵον 5. θϑηθίϊοο Ἰαυρίτουῖϊ. ΠΟΘ [65. 1ΠΠπ|-- 
505 Δ6 Οαγ 05. 5] ΠῚ ἅπ465 ΓΘ] 1115 ΠΙΘ δὰ ΘΧ- 
εἴρθνθ, Φαοιηοο ἀυ|65. ΤΠ θιιπι 6] 1115 τυῖ5. Ὀ]α- 
οαροϑ γ]άοιθ, ἀϊνιτο5., ἤπθηὶ ἀνα 15, οἱ ἀΘϑι μῖῖο 

Ῥθοιμ 15 διιονο. Οἴιο πιὰ 15. ἀἰν 115. ἈΠΙὰ5., 60 
πο ἷ5. ὩΪΠ}] ὁχ [15 4 ροϑ51465., Λο]πατιὰ5. Ομ}- 

αἶα ἀϑϑιιπιθ ΕΠ01, ΘΧ ρου τὰ Ομ ΠΪἃ 5 ἈΠ 1615 ΠΘ γ611π- 

«π|ὸ αἰντεἴα5. ἘΟναθ5ο. ἁσΐθ ἴθ ΠΘ. ΘΟΟρΟΘηὶ 

ἀαϊάομν. Γἀμλα}} Οχτροπιο ἃς ἔπ ΠΘ ΠῚ οὐδ ; 5664 
ἀοποράθαμηι ὀΧϑο 185, 1] πὴ ΠΡ ΘΠ} 115 θ᾽ σον Ὁ 
δ π]οπίο5. Ατ Ονῖο δϊαπι ἀπ δά νθυβαμη [6 Ρἢ}]- 

Ιοϑορ]οἶβ νΟυ] 15 πο η ται" : ΓΠΘΡίαΠῚ 6ϑὲ, ᾿παιίθηϊ, 

ΟἹ ἃ Δα ΟΠ 6 ΠΟ ΠτιΠι., ΠΟΥ ΤΠ ΟΥ̓ ΠᾺ}} ; ΘΓ ΘἸΠΠῚ 

«αἰ ἾΠ1] 714 πὶ 56 Π|1 7, Πα ΠΪδ. 5 1Π}Ε1}0115. ΘἸΓΘΡ 6. 

ΑΠΠΟῚ 5 {{π|5 Ο5. 5.06 5 Ε1{65. ΘΠ. 1050. ΔΙ ἰΟἴτι ἃ 0 

5ρΡΙ ΘΠ ἀἸ 0 Οὐ Πανὶ, 4ππᾶπὶ νοϑίθθ θ᾽ ΘΕ] Οδὰβ. τπὰ 
οὐιηὶ οα ἀν θυ ρα Ρο ἴον] δίπονο ἢ Ὁ πὰπὴ ἀπ 6] 

ΠΙΟΠαΘ Π1Ὶ ΘΧΊ ΠῚ Θὲ δα τοϑῶ 56 ΡΠ 185 Θ᾽ ᾿πὰ- 

πἰδ 51 Π{τ|5. Ππου τη 651} Ῥαιν ππα 5. [που πο δά 

νἰτα πϑοοβϑασία πη ροπάονο. Τά] α ἴσης πηι, 

απ οἱ ΠΟΙ ϑ [αἴθ {πὰ ἢ] ἃ6. ΒΟΥ Θυ αῖθ τη αο]- 

50ΘΏ[π|", Θὲ [{πὰ [{||5 510 ΟΘΘΒΟΥΊΗ5. ἰΡ ΟΊ ΘΠ)". 1ὰ- 

4116 ἴῃ ἀπ θοθϑϑιιπὶ ἴδ 056 [ἀπϑνὰ. ῬΌ]ΟΠΓἃ 56 08]- 

τανὰ θἱοίαβ. Οὐπηἶα ᾿παππἴτι5., 01 : [ὰς Αἰ ν᾽ 5 οὐ - 

παταιμ {ΠῚ ΘΟ Π ἀνθ : Πα Π6 ΟΡ65 ἴθοιιηι. Ονθάο 
Ῥόπο φΟΠΒ]Π]Ἰαυΐο, 4 τὸ ἀΠΠρὶ: ΟΠ νῖδίο, σαὶ ργῸ πο- 

Ἰ5 βάθρον [Δοῖτι5. ὁ5ῖ, ταὶ ΠῸ5. 6115 ἱπορία ἀἸταγο- 
111, ΤΕ] βοίρϑιμι γθ θη} ΓΟ ΠἾ5. Ῥ ΘΕ αι Ρ1Ὸ ποὸ- 

γυὶ5 τὰ ἀ1τ. Αἰ οἱ, πὶ βαρίθηι, οὐ απο πο} 15 

οοπάποῖς ργον: θη, ΒΊΟΥ ΘὨῚ Θ᾽ ΘΓ ΠΉ15., ἃ} πὶ α- 
ΠΙ ΘΏ ΘΗ ΠΟ 5 5115{ΠΠΘΆ ΠΠ115 : ἃ: τ ΒΘΠΘΙΔΟΙ ΠΕ 
ΠΟ]15., νἰσθ μι ΓΘ ΡΟ Π λμηι85. ΟἸΏΉΠῸ ἁιιΓ6 ΠῚ (1185 
Ρυδοθρία ΠΟ 5 5ι1ΠῈ ΘΧ ΒΘ Δ ΠΊ]), τὰ ΓΘ. Π 5 νἢΓ85 6. 
{τὸ ἴπ ἴρ5ο. ΟΠυϊδίο οοῖ, που 65. ΟἰΠοϊαπην : ἃ 

οὐ Θ]ονα δὲ ροίδϑίαθ 1ῃ ϑὅθοι!α. ϑδθου ΟΥ 1}}. 

Ληλρη. 

ς ΒαΙοὶ ὑπολίπῃ. ΠΙΡΥῚ νοΐονοβ ὑπολείπῃ. 

ἃ 1 ηιι5 Οοάοχ (0]}». περιστέλλουσιν, 

ΒΑΒΠῚΙ ΟΕΒΑΚΙ κα ΘΟΑΛΡΡΑΡΟΟ. ἈΒΟΙΠΕΡ. 

᾿ -- “ τὸ δὶ ΡΥ; 
χτος. Σὺ δὲ ἃ μετὰ πᾶσαν τῶν ζωὴν ἐπερίσσευσε, 

ταῦτα προσφέρεις τῷ εὐεργέτῃ. [ἷ οὐ τολμᾶς ἐκ 
- (κ τω ," τ ἃ δι 3 

τῶν λευψάνων τῆς τραπέζης δεξιώσασθαι τοὺς ἐν- 
ἘΣ δας, Ἄς δὰ τ ΤΕ Μς τα , δόξους, πῶς οὖν τολυμᾶς τὸν Θεὸν ἐκ τῶν λειψάνων 

ἐς 5 Ξ 
ἐξιλεοῦσθαι; Ἴδετε τὸ τέλος τῆς φιλοχρηματίας, οἵ 

, Ἂ 
πλούσιοι, χαὶ παύσασθε ἐμπαθῶς πρὸς τὰ χρή- 

"Σ ἐς 
ματα διαχείμενοι. “Ὅσῳ φιλόπλουτος εἰ, τοσούτῳ 

μᾶλλον μηδὲν “ ὑπολείπη τῶν προσόντων σοι. 
Πάντα σεαυτοῦ ποίησαι, πάντα ἐπιχόμισαι, μὴ 

χαταλίπης ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον. Ἴ άχα δέ σε 
ἘῚ τ ΠΣ 

“ περιστελοῦσιν͵ οἱ οἰχέται τῷ τελευταίῳ χό- 5 ᾺΧ οὐδὲ 
σμῳ, ἀλλ᾽ ἀφοσιώσονται τὴν ταφὴν, τοῖς χληρο- 

λ Υ̓͂ 

νόμοις λοιπὸν προσχωρήσαντες χατὰ τὴν εὔνοιαν. 

Ἤ που καὶ χαταφιλοσοφήσουσί σου τότε" ἀπειρο- 

χαλία, φησὶ, καλλωπίζειν νεχρὸν, καὶ πολυτελῶς 
ΡῚ , μ: 9᾽ ,ὕ 5" , γε") οἱ 5 ᾽, 

ἐχχομίζειν τὸν οὐχέτι αἰσθανόμενον. Τί δὲ οὐ βέλ- 

τιον τοὺς περιόντας χοσμεῖσθαι τῇ πολυτελεῖ χαὶ 
πν ας τὸ τ 

ἐνδόξῳ περιβολῇ, ἢ συγχατασήπειν τῷ νεχρῷ τὰ 
,ὔ 4“ 3 -" 7 ἈΧ , 3 ’ 

πολυτίμητα τῆς ἐσθῆτος; 'Γί δὲ μνήματος ἐπιση- 

μου, καὶ ταφῆς πολυτελοῦς, χαὶ δαπάνης ἀκερδοῦς 
ν , Η " τὸν δὶ ῃ 3 “δ ΄ 
ὄφελος; Δέον εἰς τὰ κατὰ τὸν βίον ἀναγκαῖα “ χρή - 

σασθαι τοῖς περιοῦσι. 'Γοιαῦτα ἐροῦσι χαὶ σὲ τῆς 
5" ᾿ Ἂ ΄ 

βαρύτητος ἀμυνόμενοι, καὶ τοῖς διαδεξαμένοις τὰ 
ΡΣ , ῃ λ δὴ κ Ν 3 , σὰ χαριζόμενοι. Προλαδὼν οὖν, σεαυτὸν ἐνταφία- 

σον. Καλὸν ἐντάφιον ἥ εὐσέβεια. Πάντα ἦ περι- 
, ΠΣ τι Ψῆς; ᾿ Ξ τ 

αλλόμενος ἄπελθε: οἰκεῖον χόσμον τὸν πλοῦτον 
ἢ Ν ΞΕᾺ ἥ ἤν Ξ, 

ποίησαι" ἔχε αὐτὸν μετὰ σεαυτοῦ. Πείσθητι καλῷ 
ἈΦ ἜΝ, ΜΕΝ Ὁ τυκεν εαάμοε ἢ τ υψος ΟἿ ἔκθα, 

συμβούλῳ, τῷ ἀγαπήσαντί σε Χριστῷ" τῷ δι’ ἡμᾶς 

πτωχεύσαντι, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐχείνου πτωχείᾳ πλου-- 
ὩΥ̓ΣῚ - ν᾽ ς ᾿ ͵ εἰ ἐν -ΆΨ 

τήσωμεν᾽ τῷ δόντι ἑαυτὸν λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν. Η 

ὡς σοφῷ τὸ συμφέρον ἡμῖν συνορῶντι πεισθῶμεν, 

ἢ ὡς ἀγαπῶντος ἡμᾶς ἀνασχώμεθα, ἢ ὡς εὐερ- 

γέτην ἡμῶν ἀμειψώμεθα. Πάντως δὲ ποιήσωμεν 
“ ἣΝ , ἰς - [2 , 72 

τὰ διατεταγμένα ἡμῖν, ἵνα χληρονόμοι γενώμεθα 

τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ ᾧ ἣ 
, -Ὁ - ,ὔ 

δόξα χαὶ τὸ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

᾿Αμήν. 

ὁ Ἄδερ. ρῥυίπηιιβ ἀναγχαῖσ, χρῆσθαι. 

Γ͵Ιάοα Οοάοχ περιθαλόμιενος. 



ΠΟΜΠΓΑΘ ΙΝ ΕΛΜῈΜ ἘΤ ΒΙΟΟΙΤΆΑΤΕΜ. ΟΌ - 

ΟὉΜΙΛΙᾺ ΡΗΘΕΙ͂ΣΑ ΕΝ ΔΙΜΩ 

καὶ αὐχμῷ. 

Λέων ἐρεύξεται; καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται ; Κύ- 

ριος ὃ Θεὸς ἐλάλησε, καὶ τίς οὐ προφητεύσει ; Προ- 

φητικὸν ποιήσωμεν τὸ τοῦ λόγου προοίμιον, καὶ 
τὸν θεοφορούμενον ᾿Αμὼς συνεργὸν εἰς τὴν τῶν προ- 
χειμένων χρείαν παραλάδωμεν, τὰ ὅμοια τῶν ἡμῖν 
διοχλούντων χαχῶν ὅ θεραπεύσαντα πάθη τὴν 

ὑπὲρ τῶν συμφερόντων βουλήν τε χαὶ γνώμην ἐχ- 
τιθέμενοι. Καὶ γὰρ αὐτὸς ὃ προφήτης ἐν τῇ φορᾷ 

τῶν " ἀνωτέρω χρόνων, τοῦ λαοῦ καταλιπόντος 
τὴν πατρῴαν εὐσέδειαν, καὶ πατήσαντος μὲν τὴν 
-Ὁ- ,ὔ τι ΄ 3 αἵ ᾿ τ 5 72΄ΜἊ 

τῶν νόμων ἀκρίβειαν, εἰς δὲ τὴν τῶν εἰδώλων θε- 

ραπείαν ὑπολισθήσαντος, “ χήρυξ ἐγένετο μετα- 

νοίας " τὴν ἐπιστροφὴν παραινῶν, χαὶ τῶν τιμω- 

ριῶν προφέρων τὴν ἀπειλήν. ᾿Ἔμοὶ δὲ δι᾿ εὐχῆς 
; Ἔν , ΡΞ ᾿ τ 

ἀγέσθω τὸ μέχρι μέν τινος τῷ ζήλῳ τῆς παλαιᾶς 

ἱστορίας ἃ προσχρῆσθαι. Μηκέτι μέντοι χαὶ τὴν 
Ψ - , ΄, ΣΕ ΝΣ δῦ ᾽ 
ἔχβασιν τῶν τότε γενομένων ἰδεῖν ἀκόλουθον. ᾿Απει- 

; . τ τ: : 
θήσας γὰρ ὅ λαὸς, χαὶ ὥσπερ πῶλος σχληρὸς χαὶ 

ζ. ΝΥ 

δυσήνιος ἐνδαχὼν τὸν χαλινὸν, οὐχ εἱλχύσθη πρὸς 

τὸ συμφέρον ᾿ ἐχτραπεὶς δὲ τῆς εὐθείας, τοσοῦτον 
ΕΣ - ’, ἔδραμεν ἄταχτα; χαὶ τοῦ ἡνιόχου χατεφρυάξατο, 
μέχρις οὗ τοῖς βαράθροις καὶ τοῖς χρημνοῖς ἐχ- 

ν 2Ψὴ τ ,ὔ Ἁ , πεσὼν, ἀξίαν τῆς δυσπειθείας τὴν πανωλεθρίαν 
ὑπέ ε Ὃ κ ’ Ὡ ΠῚ ὅ - «Ὁ - κι 

ἔμεινεν. Ὃ μὴ γένοιτο νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν, παῖδες ἐμοὶ, 

οὺς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγέννησα, οὺς διὰ τῆς εὖλο-- 
, -Ὁ -Ὁ 2 ΄ 3 3 ν 5 

γίας τῶν χειρῶν ἐσπαργάνωσα. Ἀλλ᾽ ἔστω ἀχοὴ 

εὐγνώμων, ψυχὴ εὐπειθὴς, ἁπαλῶς δεχομένη τὰς 
,ὔ Ν ΄“ ’, “- 

παραινέσεις, εἴχουσα τῷ λέγοντι, ὡς χηρὸς τῷ 
δ -“ τ , Ὁ 

σφραγίζοντι, ἵνα διὰ μιᾶς ταύτης σπουδῆς κἀγὼ 

λάθω χαρπὸν τῶν πονουμένων εὐφραίνοντα " χαὶ 
ὑμεῖς, ἐν χαιρῷ τῆς “ ἀπαλλαγῆς τῶν δεινῶν, τὴν ἢ 

ἃ (οὗεχ «αϊάαγη. (010, χαχῶν θεραπεύσοντα. Μοχ 

αἰλάσιιο ΘΠ .51}}. οἱ Ῥαγῖς. οἱ Βοσ. ῥυΐπηιβ γνώ- 

μὴν ἐκτιθέμιενοι. ΑπΕτι ἐνο5. ΠΡΥῚ γνώμην ἐχθήσομαι,, 

σοπίεπίίαπι ἐαροπαπι. Ἀθρ. βθοαπάπ χαὶ τὴν ὑπὲρ...» 
ἡνώμην ἐχθέμιενον, “1}55πιαπιι5 Ἵπιος απιαὶἰἱανίιτη, αι 

εἶς οοπεϊιοὶ νι διι5 οοποίἑπισνε εἰθεϊϊί, ἀὸ σεπίεπίϊαπε 

ἐχροσιιῖῖ. 

» Απεχοϊ ἅτιο ΠΙΡνῚ τῶν ἀνωτέρων. ΠΟΙ ἄεπι (0}}, 

τογιῖιι5 λαοῦ καταλείψαντος, 
ς Ἄθρ. ῥγίπητι5 χήρυξ ἐγίνετο. 

ἃ {Ἴπ|ι5 (οἶοχ προσχρήσασθαι. ΑἸ]ϊι5. (0]}», προ- 

χρήσασθαι, 

ΠΟΜΠΠΙΑ ΙΟΤᾺ ΤΕΜΡΟΒΕ ΕΑΜΙΒ 

δἰ εἰοοίἑαι5. 

τ. 160 τιιρὶοὶ, οἱ ψιῖς ποτὶ {ἱηιοθ τι ἢ ])ομεΐτειι5 

7)οιις ἰοηιιμίιι5. 65, οἕ πιιὶξ ποτὶ ρΓορ]ιοίαλιι} 

ἘΧον ἰδ ηλαιν Οὐ] ΟΠ ἢ ἃ ΡΓΟΡ] οί νου} 15, ἴα τι6 
ἰπ Πα] 115 ἀΥ στ 6 111 ἐΡΔΟΙΆΓΟΠ6 Δ ΠΠΠ ΡΠ ΠῚ ἀ5811- 
ΜΠ ΠΊ115. ἰρϑαπι ΑΠΊῸ5 αἰν᾽ πἰτιι5. ΔΙ Παταιμι., ἀπ Πἰ5 
αΠθιι5. ᾿π βία ΠΣ, ΡᾶΓ 65. ΘΑ ΠΗ] [165 οὐ αν]. 
Ὑ ΙΔ οΙΙσθῖ Ἔχ ροπᾶηνιθ {14 ΠΟΙ ΟΪ5. ΘΟΠ51111 511 (6 
Ῥ ΓΟ αν 5, δὲ αι] 46 1ἰ5άθηι βθπϊαπ}ι5. ΝᾺ εἰ 
ΡΓΟρΡΠ θα ἴρ586. ἴῃ 51} .ἸΟΥἸΠ 1 ἐΘ ΠῚ ΟΡ ἽΠΠῚ ΟἸΓΘΒΙΙ » 
ῬΟΡΌΪΟ γο]!πατιθητθ ρα θυ πα πὶ. Ρἰοίδιθπι, ΘΟ θηι- 
{πὸ δὲ δοποιοδηῖθ ἰθσιιπι ἰπ θΘ ΥἸΓατθ η}.,. δὲ δὰ 

᾿ἀοϊουιιαὶ οὐ]. 6] πτθ, Ραμ ΘΠ 166. ἔλοῖτιβ 

οδὲ ρύδθοο, Δ πον Δ π5 Δ σΟΠ ΘΙ 5106) δὲ ρα πὰ- 

ὙΠ} ΠΪΠα5 ἱπι θη Π5. ΤΠ} ἃυιΓθ. ΠΗ] ἱ ἈΠ] ὰὸ 

58] τΘ πὶ ΤΠ 00 τι ᾿ϊοθαΐ νθίθιῖβ. Πἰβίου 8 2610. 564 

Ποῖυ αΐ' δου πὶ 4185 ἴα πο ἀοοϊἀονιιης οχίψαιμι γἱ- 

ἀδαμηιβ. Νάπι ρΟρυτ5 ΘΟ π τ μηαΧ, δὲ νϑ] αὶ οααιι- 

15 ἀαντι5 ἀο Γροηὶ ἱπηρατοη5, ἰάατι6 τηουθη5, δά 

Δ «ιοά οοπάπιοοραϊ, ἔναοίιθ. ΠΟ 6ϑῖ. 1π|ὺ ἃ 

γϑοῖα νἱὰ ἀἰρυθϑϑιιβ, απηἰιι πον ἀϊπαῖο ἀἸναραιι5 

ὁδί, ἱπ γι πίττα ἀν Θυ 5115 ἀπ ἴρ απ) ἄοπθο ἴῃ θὰ- 

γΆΓΙγὰ ἃ ΡγΘρΟΙρ τὰ Ἰρ5115,) ΠΊΘΡῚΓἃ5. ΘΟ Π υἸΔοἷδ. 

Ρα πᾶ ἱπιθρηθοίοπ θά ουῖς. Οὐ ἄνθραξ Τροιι5 

ἃ πο) ῖ5, ΠΠΠῚ τποὶ, {πὸ5 ρου Θν αΠσ ] Πα ΘΟ 05, 

ψ αι [ἀ50 115 Ρ6} τηαπαπιηῖ "6 ηθ Ἰοιοποπὶ ᾿γΟΪν]. 

ϑοά οἷ απιάϊεο, Ροπῖσ πα, ἀπ] Πγὰ ΠΙΟΡ 6. ἃ, 511501-- 

ῬΪΘΠ5 ἸΘΠΙΓΘΥ Δἀιπομ ΠΟ Π65, ἀἸσθη! σοάοπ5 νό]ες 

δογὰ 5, σΊ Ππιπὴ ἀπ. 6 ΠΤ : τα} θ᾽ δι νοδἔνιιηι 

δ πα ϊπιη οἵ 6ΡῸ Δ] Υ τι} Γνπποῦτιπὶ [26 Πρ ΠΊΘ} γ6- 

Οἰριαπη, δὲ γῸ5. ΟἸΠΠῚ 115 πη }15. [πον] 15. ΠΡ αι, 

παπο ποϑίγδηι ΘΧ που] οπ πὴ ἰἁτι46115. Οὐ 161- 

ὁ Βάιτῖο πἴγάσιιο τῆς ἀπαλλαγῆς τὸν μισθὸν τὴν γενο- 

μένην » δ[ τὰ 4ποάτα Πα θοπὶ ποβι τὶ Δῖθβι ΟΠ Π65, Πἰϑὶ 

«ποὰ ἴῃ ΑἸ ΦαΙθιι5. βου ρίιπι 51 τῶν μισθῶν : ἐχ 4ι|- 

}ει5, πἰδὶ να] 46 {ἈΠ1ον, ἀρία πα] δε πίθπεΐα ΘΠ ρμὸ- 

τότε. ΜΗΝῚ οπΐπα ἀΔυθίαπι ποη εδί, {4αἰπ ΥῸΧχ μισθὸς 

Ῥτὸ αἰΐψιια αἴϊὰ ἃ ΠΙ γα γ 5 ὁβοϊ απΐου Ῥοβὶία 511. Νδο 

πα] ἕαπι πὸ ἀα]α γαῖ (010. παΐπον, ἴπ 4τι0 5ου ρἔπιπα 

ἱπνοηῖς (οι θεῆβιια τῆς χαταλλαγῆς τῶν μισθαρνῶν. 

Ναπὶ Ῥγ Ζᾶτη «πο ἴπ οπιπίθιιβ 4 τι05 σι πλιις 

(οαϊεῖθιι. ποι χαταλλαγῆς Ἰορηίαν, 5ε4 ἀπαλλαγῆς, 

Ῥιωίογοα νὸχ μισθαρνῶν εἴ ἴρ5ὰ 4ποάιι8 ΡῈΓ 868 Ἰποοιη- 

πιοῦα οϑἵ, πες ΤΌ Π4το 5ογπηομῖ ΒΟΠῸ οομωγοῖ, Ἐπὶ 

“πιος 3. 8. 



ὃ 5: 

ταν 651 {πος ᾿παἸοαϊ 56 γΠ10 ὃ ΝΑ ΘΕΑῚ ΠαμΠ [6 Π6Ὶ 

ΔΗΪΠΊΟΒ 5ΠΒΡΟΊΉ505 506 ἁιιἸ6 Π6], ἀτιπ 4π0 4 Ἔχ ϑρο- 

οἴαξιν, ΡΡΟ ΘυΘ ἰῃ τηθά πη ἋΠἸ500]10. 

“. (δ τη ν᾽ θηλι5., [Γαΐγθ5., ἀπναμη, πιά τι, 

51πὸ ΠΕΡΙ 115, {υἸϑίθπι πο 56 ΘΠ] [ΓΘ ΟΥ̓ΘΔ 85 

ϑιδατ6 ραν αῖθ [ΠΡ 65. ΠῸΒ : πᾶ 1] ἰΔιηΘ ἢ ἃΠ- 
ἴθὰ νά] 6. οἰ ρ θα μλι5, οὐὰπὰ αἴπι Βα ΠΡ 5. ΟΡ άπι- 

οἴπιπι ἱπάποθνοῖ ΠΟ 15 [6 ΠΟ Γὰ5., Οἱ 5016 ρυΙναγθι. 

Τουνὰ ἁὐιῖθπὶ ρου πὰπι ἀγα, ᾿η [τοι πἀὰ 651 ἅ5ρ6- 

εἴτι, βϑθδίθ 5[6 115. οἱ ἰη!θοιιη ἃ, 5οῖσϑα ΒΙ δ. θιι5 

εἰ ἀἰδυιιρία, δὲ ἴῃ [Π}}5 581 θΑν ἘΠ 115 Γ] θη 65 5015 
γΆ4Ἰ05. Θχο ρθη. ΒΌηἴΘ5 δὲ οορίοϑὶ δὲ ΡΟ ΠΠ65 

ἀθἰδοθυιπι. πο5, ἱπροπταπη Πυμ Πα ἈΠ ϑιτηγΐὰ 

δπὶ Πιιοητα, ριιθυὶ πα] ΠῚ πὴ] Θὰ ρΘάΠ] 115 ΡΥ ΠΊΘαηΐ, 

αἴάιιθ ΟΠυιϑίαθ ἈΠ} ΠΟ ΡῸ5. ΓΓᾺ]]οπιητ : ἀθ[υητ ΘΕ αὶ 
Ῥ]ΘΊβάτι6 ΠΟΘ ΡΠ ΡΟΙι15, 86 ἴπ ρΘηανῖα γϑΡπτη ἃ 

νἰτὰ ΠῚ ΠΘΟΘΘΘΔΓ ΙΓ] ΨΘΥΘΔΠΊ11)". [5.6] 185 ΠΟΥ]; 

πονιιπὶ ΝΟΥ 56 1} ΘΓ νυ ΠῚ ΠΙᾺ Π τι πῈ Θ ΓΟ Ἰ σΘὴὶ 
ΟΠ απ, τ ΡΕΙ ΛΠ 5115. ΠΟΙ ΟΌΒ585 πρϑοοϑϑϑὶ- 

ται ἃς ῬΘ τιν 85 5. 16 π 115 ΡΟΡ]1 τηθάθαπίιν, δὲ ἰη- 
50] 6165 {πολι Πα} 65 ΛΟΡῚ5 1 ΠΠΟΡΘΙῚ ᾿ΠΘΈΘΙΙΠῚ 

Αἰ᾿ππθπταιπι τηὰππα ΠΟΙΏΪΠΙθτι5 ἀθιηττταπι. γ᾽ γθα- 

111 Π6 ἤδηλιι5. ρΟϑ[Ου 5. ΠΟ ΤΠ] [Π}15 ΘῈ Πλυ]οἴοο 

ΘΧΟΠΊΡΙ απ. Ὑ1Δ 1 ἀρρο8, δὲ ᾿ἸΔΟΥῪ ΠῚ15 ΠΉ.} 115 5.6 }}}}-- 
ταΐθηι δουῖιμι ἀθἤθνὶ, ϑαθ]αο Ἰαπηθηΐαίιι5, απο 

ΠαΠ]1τι5 ἴῃ ΠῸ5 ᾿πΉ] 6 Γ οἰ Γπβῖι5. Θϑῖ. Βθηλῖ πὰ αιιοο ἀπ, 

δθυτηῖπθ Ποοά τι ΠῚ ΘΠηΪ550, ΔΙΊΙΘΙΘ... [α}1ἃ ρονιηὰ- 

ποητῖα ἰπίθὺ 516]55,. ΠΑ ΠΡ ΔΓ οΡιίθχοναῖ : 

11 ῬΑ] τι πὶ ῬΥΟ ΠλΪ ΠΟ πα, μοϑὲ ΘΚ ΘΡ ΠΝ ΠΔΠΟΠΘΠῚ 
ψΠ 5 γα ἢ] τ6 τοδί δὲ ἀγονο ἀνθίαοϊα δ ηΐ, 516 αὐ 

Ῥοβϑὶῦ ππιπὸ ΑἸ 415. ΘΟΠγ ΘΠΙΘΉἴΘν πὰ ΠΟ ΘΥΆΠΘΘΙ 

γΟσθπ ᾿πνουΐουθ, ἃς ἤϊοουθ : ΟΡρΘγΑῚ ἀ (6 ηῚ 

μλ]11, 5644 πηθϑϑὶβ Π6. ράᾶτοα αυϊάθηι. Αρνίοο!ο 
ἀπ ηι ἴῃ ἀΘ 15 4 οϑἰ ἀθηΐθθ, οἵ ΠΙ ΔΉ Π1ι5. ΘΘητιἃ 
Θθιρ]οχὶ ({α] 58πῸ Προ πεϊτιπὶ Πα 115. 651), πὰ Π65 

81105 Ὁ ονῸ5 ἀθρίονα πὶ, γ βρ οἰ θηῖο5. ἃ Ἰπία [65 
ῬαΘΡοβ, ἃς Ἰὰ πιο Πῖ68, δὲ ΘΟΌ}15. 1] ἸΧΟΥῸ5. ἴῃ - 

το Π 15 ΠΠ π 65, σΟΠ ΕΠ ΘΠἴ65 5] σοὰ5 [τπισιιηι 6 0]0ὰ5 
οἵ ὁοπινδοϊαηῖθθ, θάθπίθθ ΤΠ Π05. 6] α]αττ5. Ρ6.- 

1π66 αἴθ ρα "65 ΠΠ1Π15 5151 τοἴα!τ5 Πόσο οὐαί. 

Ῥ σαι" ἴα πι6. διΐαπι ἀἃ ΠῸ5. ἃ} 'ρ50 ργορ θα, 
ΘΕ] 5 ἃ ΠΟ Ἶ5 ρϑι0 ἀπὲ ἴῃ Θχου ϊὸ ἔδοϊα τηθητ0 

ΑἸλας Οοάοχ, 4ποπὶ Ομ) 5ιτ5. νοοαΐ (οἐδον εἴπει 

πια) ον ότη : ἴὰ {πὸ 16 Ρ͵556 88. ἃἷΐ ὙἹ «οοιϊβδίπαιις. ἐν 

καιρῷ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν δεινῶν. απο υ]τ1πηᾶτὰ Ἰθοιο- 

Ὡθ πη, {πιο Ἡ1|}11 πο] ἢπ5. ΘΟΟΌΣΤΟΥΓ, ΒΘ ΖΙΛΕῚ βυιπηῖιδ. 

ΓΥ̓οἴονοβ φυΐπαιο ΠΡνῚ καὶ καλύπτοντα τῇ χαθαρό- 

τῆτι, πιαϊς, ἘΔ ΙΠο. τἴνᾶάας χαὶ καταλυποῦνται τῇ, 1γὉ- 

δεἴα αἰ]οίεπς, ὑθοῖο. 

- δρ. ῥυϊπνι εἰς χάσματα διαῤῥαὴ αν 5051: ΠΟἢ 

ΒΑ511 ΟΕΒΆΑΒΕΕ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. 

Ὀ 

6 

ΛΑ 

ἈΠΟΗΠΕΡ. 

; 
γενομένην παραίνεσιν ἐπαινέσητε. 

ὅπερ ἐνδείκνυται μὲν ὃ λόγος, ἔτι 

ἢ 
δημοσιεύειν τὸ προσδοχώμενον : 

3 ᾿ “- χ 
Οὐρανὸν δρῶμεν, ἀδελφοὶ, στεγανὸν, γυμνὸν, 

" ,ὔ Δ Ὁ 

χαὶ ἀνέφελον, στυγνὴν ἐμποιοῦντα τὴν αἰθρίαν ταύ - 

τὴν, καὶ ' χαταλυποῦντα τῇ καθαρότητι, ἣν λίαν 
Ξ ΟΝ 

ἐπεθυμοῦμεν τὸ πρότερον, ἡνίκα ἂν ἐπὶ πολὺ σχε- 
προ ἔτει αν ΣΆ ΕΙ δ να Ξε τ 

πασθεὶς τοῖς νέφεσι, ζοφώδεις ἡμᾶς χαὶ ἀνηλίους 
5. ον - ἈΝᾺ : Ξ 5 ς τος 5. ἈΝ εἰργάσατο. Γὴ δὲ καταξηρανθεῖσα εἰς ἄχρον, ἀηδὴς 

; ὃ: λῦσαν ἀπσεννς, , 
μέν ἐστιν ὀφθῆναι, στεῖρα δὲ πρὸς γεωργιαν χαὶ 

ἄγονος, 8 εἰς σχίσματα διαῤῥαγεῖσα,, καὶ εἰς τὸ βά- 
, ΜΕ 

ος δεχομένη καταλάμπουσαν τὴν ἀχτῖνα. Πηγαὶ 

δ ἡμᾶς ἐπέλιπον πλούσιαί τε καὶ ἀένναοι, χαὶ 
υἱῶν μεγάλων ἐδαπανήθη τὰ ῥεύματα " παῖδες 
ἘΣ ; : 

δὲ αὐτὰ σμιχρότατοι χαταπεζεύουσι, χαὶ γυναῖχες 

᾿ ἣ 

ποτα 

μὲ ν , παρα εῖς Ρέ 
περαιοῦνται μετὰ φορτίων᾽ τοὺς δὲ πολλοὺς ἡμῶν 

αν τὰ ἌΣ ῊΝ 75:5: Ὁ ! ν᾿ 19 5 ἢ “- χω 
χαὶ τὸ ποτὸν " ἐπέλειψε, χαὶ ἐν ἀπορία τοῦ ζῆν 

᾽ὔ Ξ᾿ - ’ “«.φ«.- ᾿ ἘῸΝ 

χαθεστήχαμεν' ᾿Ισραηλῖται νέοι, Μωὐσῆν ζητοῦν- 
, νι ΤΩΝ , Α σ΄. ,ὔ 

τες νέον, καὶ ῥάύδον θαυμασίων ποιητικὴν, ἵνα πά- 

λιν πέτραι πληγεῖσαι τὴν χρείαν τοῦ διψῶντος 

λαυῦ θεραπεύσωσι, νεφέλαι δὲ παράδοξοι τροφὴν υ ϑεραπε 7 ὕξϑφελ' Ξ παρᾶθος τρΟϑΎ, 

ἃ χαταψεχά χατανεχάσω- 
δὐξρε τὴ Ν ἠ τὴς Δ ΣΝ ΥῈς 
ἀσυνήθη τὸ μάννα τοῖς ἀνθρώποις 

- Ὁ ΝΥ - 

σιν. ᾿ὐλαβηθῶμεν μὴ γενώμεθα τοῖς ὀψιγόνοις χαι- 
Ων Α΄ νΐ τὦὭ Ν ΄ φοο τα ᾿ 

νὸν “ἐπὶ λιμοῦ καὶ τιμωρίας διήγημα. ᾿εἶδον τὰς 

ἀρούρας, χαὶ πολλὰ χατεδάχρυσα τῆς ἀχαρπίας 
5. δορός κα ἐκ οννν - 5. ἀς ὐτον Ν᾿ ἐδ πὲς 9.» 

αὐτῶν" χαὶ ἐξέχεα θρῆνον, ἐπειδὴ μὴ ὑετὸς ἐφ 
ς - 2 , τλ } - , Ν - 
ἡμᾶς ἐξεχύθη. Τὰ μὲν τῶν σπερμάτων πρὸ τῆς 
Ἐν ΕΘ, ΤΟ Έ ΡΟΣ β δ τ ΑΙ, Ξῇ ᾿ 
ἐχόολῆς ἐξηράνθη, ταῖς βώλοις τοιαῦτα μείναντα 

οἷα τὸ ἄροτρον ἔχρυψε" τὰ δὲ μικρὸν προχύψαντα 

καὶ βλαστήσαντα, ἐλεεινῶς ἀπεμαράνθη τῷ χαύ- 

» γῦν εὐκαίρως τινὰ τὴν εὐαγγελικὴν 
ἈρΣ Ξάσν ᾿ 

οἵ μὲν ἐργάται πολλοὶ, 
γεωργοὶ δὲ ταῖς ἀρού- 

χεῖρας χατὰ τῶν γο- 

ματι" ὡς 
ἜΥΟΣ ΠΝ ἈΝ ον ας ἀναστρέψαι φωνὴν, λέγοντα 

τὸ δὲ θέρος οὐδ᾽ ὀλίγον. Οἵ 
ραις ἐπικαθήμενοι, χαὶ τὰς 

νάτων συμπλέχοντες (τοῦτο δὴ τῶν πενθούντων τὸ 
λα πε μ κτπροος, 

σχῆμα), τοὺς ματαίους ἑαυτῶν πόνους δαχρύουσι, 

χαὶ ὀδυρόμενοι" πες πρὸς παῖδας νηπίους ἀφορῶντες, 

πρὸς γυναῖχας ἀτενίζοντες, καὶ θρηνοῦντες, ἐπα-- 
Φ ᾿ ἐρεν τ Σ 

φώμενοι καὶ ψηλαφῶντες τοὺς ξηροὺς χόρτους τῶν 

γεννημάτων, ἀνοιμώζοντες δὲ μεγάλα, χαθάπερ οἵ 
, ἘΜ ΦῸ ἦν Ὡς , ἰ νΑνδν Ἢ , 

πατέρες οἵ τοὺς ἐν ἄνθει τῆς ἡλικίας υἱοὺς ἀπολέ- 
Ν. - - 

σαντες. Λεγέσθω τοίνυν καὶ πρὸς ἡμᾶς παρὰ τοῦ 

ΠΡ 

Β΄ (91}ν. ῥυΐπιιβ ποτὸν ἐξξ) 

ἃ ἘΠῚ εὐ ΒἈερ. ρῥυίπιις χαταψεχάζωσι. Ατ΄ Με:. 

σπαθὶ καταψεχάσωσι. Πππὸ ἴπ οτα ΒΟΘῚ ρυπηὶ ἀπ αϊ- 

ἴππὶ δϑὶ γρ. χαὲ κατ 

» 001)». ῥρυΐπιιβ ὡς χαὶ νῦν. ΑΠφααπῖο, ροϑὶ 155, 

ποθ .}}} οὔτ᾽ ὀλίγον. ϑαθιηο «παΐαον ἀπ απ ητο Ι τ πα 
Μ55. γονάτων συμπ . Ἑάιιὶ συμπλέξαντες, 



ΠΟΜΙΠΓΑ 

αὐτοῦ προφήτου, οὗ “ μικρὸν πρόσθεν ἐν προοιμίοις Ο 65ὲ : ΕἸ 660, ἱπηυῖ!, γοργθσοὶ αὶ υονὶς μἱνίαηι μι ς.ή.7 
2 τ ᾽ Ἂ Κ ΕΑ ᾿ - 8 τον 
ἐμνημονεύσαμεν" Καὶ ἐγὼ, φησὶν, ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν 

τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγητοῦ " χαὶ 

βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν, ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω" 
,ὕὔ 

χαὶ μερὶς ὅ μία βραχήσεται, καὶ μερὶς, ἐφ᾽ ἣν 
ἘΣ , τὸ , ὟΣ 

οὐ βρέξω, ξηρανθήσεται. Καὶ συναθροίσονται δύο 

ἢ τρεῖς πόλεις εἰς μίαν, πιεῖν ὕδωρ, καὶ οὐ μὴ 

ἐμπλησθῶσι- διότι οὐχ ἐπεστράφητε πρός με, λέγει 

Κύριος. Μάθωμεν οὖν, ὅτι δι᾽ “ ἀποστροφὴν χαὶ 
ἀμέλειαν ταύτας ἡμῖν ὃ Θεὸς τὰς πληγὰς ἐνίησιν, 
οὐχ ἐχτρῖψα! ζητῶν, ἀλλ᾽ ἐ θῶσαι σπουδαζ ρῖψα: ζητῶν, ἀλλ᾽ ἐπανορθῶσαι σπουδάζων, 
χατὰ τοὺς χρηστοὺς τῶν πατέρων χαὶ ἀμελεῖς τῶν 

΄ - - 

τέκνων, οἱ θυμοῦνται χατὰ τῶν νέων, χαὶ δια- 
,ὕ ΕΣ Σ ὦ -Ὁ δ΄, Ἃ7 

νίστανται; οὐ χαχόν τι δοῦναι σπουδάζοντες, ἀλλ 

ἐχ τῆς νηπιώδους ὀλιγωρίας, καὶ τῶν τῆς νεότητος 

ἁμαρτιῶν, εἰς ἐπιμέλειαν ἄγοντες. Ορᾶτε τοίνυν 

ὡς τὸ πλῆθος τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων χαὶ τὰς 
“ “- - -- 

ὥρας τῶν ' ἰδίων ἐξήγαγε φύσεων, καὶ τῶν χαιρῶν 
ἊΝ. , 

τὰς ἰδέας εἰς ἀλλοχότους χράσεις διήμειψεν. Ὁ 
.: » 3. -“- Ὁ χειμὼν οὐχ ἔσχε τὸ σύνηθες ὑγρὸν 5: τοῦ ξηροῦ, 

ἀλλὰ πᾶσαν ἰχμάδα τῷ χρυστάλλῳ χατέδησέ τε χαὶ 
ἀπεξήρανεν, ἄμοιρος δὲ το οὶ νιφάδων χαὶ 
Ε «ς τὰς Τὸ Ν 1) . ι [2 ᾿ - ὑετῶν. Τὸ ἔαρ πάλιν τὸ μὲν ἕτερον μέρος τῶν 
ΖΝ ; -.»Ὡ -- 

ἰδιωμάτων ἔδειξε, τὴν θερμότητα λέγω" τοῦ δὲ 

ὑγροῦ τὴν μετουσίαν οὐχ ἔσ,ε. Καῦμα δὲ καὶ χρυ- 
ὲ Ε' ἐς 

μὸς; καινῶς ὑπερύάντα τοὺς ὅρους τῆς χτίσεως, 
Ξ - τι 

χαὶ χαχῶς εἰς τὴν χαθ᾽ ἡμῶν συμφωνήσαντα βλά- 
ῥην, τοῦ βίου χαὶ τῆς ζωῆς τοὺς ἀνθρώπους ἐλαύ- 

νουσι. Τίς οὖν ἄρα τῆς ἀταξίας χαὶ τῆς συγχύσεως 

ἡ αἰτία ; τίς ὁ νεωτερισμὸς τῶν χαιρῶν; ᾿Ἐρευνή- 

σωμεν,, ὡς νοῦν ἔχοντες: ὡς λογιχοὶ, ν λογισώμεθα: 

Μὴ ὃ χυδερνῶν τὸ πᾶν οὐχ ἔστι; μὴ ὃ ἀριστοτέχ- 
νης Θεὸς ἐπελάθετο τῆς οἰχονομίας : Μὴ ἀφήρεθη ΔΑ 
τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δυνάμεως; ἣ ἢ τὴν ἰσχὺν μὲν 
τὴν αὐτὴν ἔχει, χαὶ ὃ τοῦ χράτους οὗ παρελύθη" 
παρηνέχθη δὲ εἰς σκληρότητα, καὶ τὸ λίαν ἀγαθὸν, 
καὶ τὸ περὶ ἡμᾶς χηδεμονικὸν εἰς μισανθρωπίαν 
μεξεθαλεν: Οὐχ ἂν εἴποι τις σωφρονῶν" ἀλλὰ φα- 
νερὰ χαὶ δῆλα τὰ αἴτια δι᾽ ἃ συνήθως οὗ διοιχού- 
μεθα. Λαμέάνοντες ἡμεῖς, ἄλλοις οὐ παρέχομεν" 

 Ὅπι Οοάοχ μίχρῷ πρόσθεν. ΑἸτὰς. 5. 
μικρόν. 

4 ἘαΠὶ μία βρεχήσεται. Ν εἴεγος. φαδίαον ΠΡτὶ βρα- 
χήσετ ται, αι Ιοπβα δα χαὶ συναθροίσονται. Υ Θοι]α 
χαὶ ἀΡ6δὲ ἃ ἀπεϊυι5. πιὸ5. υἰψίπηις. ΠΡ εῖς. Ν ες Τὰ 
πλλ]το ἰπῆνλα 4ααίμον Νίσς, μιὴ πλυησθῶσ!. 

4 ΝΜ ρίονες. φαΐπαις ΠΡεὶ δὲ τον “τ ὕἱγάάσις 
οὐπῖο Βα51}. εἰ Ῥανῖ5. δι᾽ ἀποστ τροφήν 

(091}». Ῥυϊπαιιβ χαὶ ἐμμιελεῖς τῶν τέ 
απ Ἰοπαα 

γῶν, ἘΠΕ ΝΣ δ..Ὁ- 
ἰηο (09}}». ῥυΐπιιις καὶ ἀνίστανται. 

ΙΝ ΕΑΜΕῈΝΜ ΕΤ ΒΙΟΟΙΤΆΑΤΕΜ. 

εἴ δἀπὶ" 

δ9 

ἀπίθ ἱΓῸ5 Ἰπ θη 5 Οἰπι δια : 6] ρίματπι σι ρογ οἷ- ὃ 

γνίϊαΐθηι εἰτιαπι, Οἵ διιρογ εἰν αΐεηι τιτιατι Τιοτὶ 

Ρίπιαηι: δὲ μαγξ τιπα ἰγεϊσαξχάι, οἱ ραγς, 5ΙΡΟΓ 

ψηάπε ποτὶ ρίμοτο, ἀγε[εί. Εἰ δοπιοτοσανθιι 

ἀμ εἰ γος εἰνταἴ65 ἐπ ἐσιαπι, πεῖ ὑἱδατι αφιίαηι, 

Εἰ ποῖ δαἰταιετιίτιτ; Ε0 ψμοα ποτὶ ἐδιϊς τονογϑὶ 

αὐ πιθ, αἰεὶ! Π)οηιίπιις. ῬΙδοα Πλι15. σι τιν, Πδιιηὶ 
᾿νὰ5. ΠΟΡΪ5 μ᾽ ασὰβ Οἱ ΠΟΒΕγ Δ. 8} 050 ΡΠ]  ΠΔ 10 - 
ΠΟΘΙ [116 ΠΟΘ] ΓΘ ἢ ΕΔ ΠῚ} ἹΠΊ ΠΗ] ΕΓΟ ΓΘ) ΠΟ Θχίου- 
ΒΔ ΠΑΓΘ γοΪθπίθηι, 564] ΘΠ] Πα 6 οἰ ρ᾽ ΘΠίθπ), μη0- 
ΤῈ ῬΟΠΟΥτΙΠῚ ΡΔΕΓιΙ ΠΣ ουσὰ ἀθϑ 65 ΠΠ1Ὸ5 : {π|| ᾿νὰ-- 
50ῈΠ Γι" ἃ ἀΟ] Θβοθ ΠΕΡιι15, δὲ ἴῃ θοβάθηι ᾿πβιγσιηΐ, 
πο 4υοα αυϊάιδηι ᾿μ00515. Π1Δ]}1 ᾿Π [ΘΓ γϑ]ϊηΐ, 56 
τι 605 ΘΧ ῬΘ.}}1 Ποῖα; ΘΧΠ 116 [ιν ἢ {π}15 6] 16 115 

Δ σανὰπι αἀἀποαηΐ, ἀπ δά ἀΠΠἸσο πέδη. ὙΊάθίο 
Ἰΐαιιδ φημ πὶ πα} εἰτιἄο ρϑοοαῖοσιιπ ΠῸ- 

ΒΓ ΟΓΕΠῚ δἵ ΔΠῚῚ [6 Πρ Θϑίαί65 ἃ 5118 ᾿Ρϑανα πη Παί ἃ 

Δ χουῖ, Θὲ Τθιηρογιιη ἔου Πηὰ5. ἐγ πη α αν Θ 

ἴῃ Ὁ] 16 Πἃ5 [θη ρου ίτγ5. Η γ 6 ΠῚ5 50 1{π|π| Ππιτηο-- 

ΤΠ δἰσοιίαι! δ μηϊχί απ] πὸπ Παρ, 56] Πιι- 

ΠΊΟΓΘΙῚ ΟΠΊΠΘΠῚ σ]αοῖθ δά βί!χὶς Θχϑισοαν! τι, 
δἰ ΟΠ ΠἾΠῸ ΠΙΨΤ11ΠῚ {ΠῚ ΡΠ ΠῚ 116 ΘΧΡΘΙ5 ρου Δ η51. 

ΕΓ ὙἹ 5115 ἃΙ [ΘΛ Ὰ ΠῚ 4] {61} ῬΓΟΡΥ ΘΑ ΠῚ 5.1} ΠῚ 
Ραγίθηι Οβίθ πα ἶ, σα] ΠῚ ἀἴοο, ΠιΙ ΠΟΥ ΠῚ Δι! 6 ΠῚ 

50 ΠΟῚ Πα θι. Π βειι5 ν 6 γῸ δὲ ἔθ Ὲ5 ̓Π50}110 
ΠΟ [ΘΥΠΊΪΠΟ5 ΟΥ̓ΘΑΓΟΠ]5 51186 ἰΓα Π5 5 6θ5ᾶ, δὲ δά 
ΡΘΡΠΙΟΙΘ ΠῚ ΠΟΒΙΓΆΤΩ ΠΑ] 5.6 ΘΟΠΒΡΙΓΔΒ Ια, ἃ νἱσίιι 

οἱ ἃ νἱτα πιουία!θ5 ἀροθηξ θ᾿ συιπίαιιθ. Οιιὸ ΟΡ σῸ 
οατιϑα 6ϑὲ ἱπου πα 1015 7115 ἀἔ 116 ΘΟ β ΟΠἷ5 
{πιὸ δϑῖ πονὰ ἰδίᾳ [θ Πρ ΟΠῚ [Δ 6165} Ῥουβοῦαΐθ-- 
λα) Ψ ΘΠ ΠΙΘΠ 6 ῬΡ ΘΠ : ΠΟΡΊ ΒΟ), Πα Δ ΠῚ 

ΡΠ ΟΠΪ5. ΘΟΠΠΡΟΙΘ5, ΓΘΡΙΙΘΠι5. Ἀπ ΠΟῚ 6δὲ 4] 
ΘΌΡΟΡΠΘΕ ΥΟΓΕΙΠῚ ΠῚ ΘΙ 51 [6 7 ΠΙΙΠῚ ΟΡ ΪΠΉ15 
τος Ῥϑιιβ ΡΡΟν "6 ΠΕ1:8 ἃ0 ΔΕ ΠῚ] ΠΙ5ΓΡ8 ΠΟ Ώ]5 5118 
ΟὈΠ τιι5. 6δὲ 9 ΝΠ Δ ]αἴδο οἱ δῖιπὲ ν 1} 65 ἃ ροίοϑίδϑ ἢ 
ἃπ νἱπὶ 4υϊάθη δα θη γι ποῖ, ΠθῸ ἃ 58 ροῖο- 

δία θυ οἰϊε : 564. ἀἄπιειι5 (οίτ5. Θϑῖ, ἃ6 5}ΠηΠΊΔ ΠῚ 

Ῥοπί αίθπι, δὲ ποϑίγὶ ΟΌΓΔΠῚ π᾿ ΠΟΙ] ΠΙΠΠῚ Οὐ πΠῚ 

σον ΡΠ) ΝΘΠΊΟ ΘΟ Γ6 βαρ θη5. περ ἀἸχθυῖ : 56 

ΓΑ πΕΖαΣ ἔγτεβ Πρυὶ τῶν οἰκείων ἐξήγαγε. 

85. Ἀορ. ρῥυίπιιις καὶ ϑετοῦ. 

᾿ Ψ οΓοΓο5. ἁΠ4ποῖ ΠΡΓῚ 

μεθα. 

ἃ Τιασιιβ, (ον παγίτπι 5οαι5, 1Ππ6, καὶ τοῦ χρά- 

τοὺς οὐ παρελύθη, ἴΐὰ Τμαῦτιο τοι, εἰ πο ϑιι" ἰρδῖιδ 

ἐασοίμίιπε ποῖ 65 : πα 1πίουργθία το πο ἘΪ81] ἴπὸ-- 

(οπηθοίκιιβ, 515. ἱπίογργοία 5 658 

λογισώμεθα. ΕΔ λογιζώ- 

Ῥ[λαι5. 6556. γάξιι5 

ρξο, πδο γϑεαοίιις «εἰ οΥὐαϊπενι πιοίπιδημε ἱπιρονῖο 

οσί. 



ΗΠ] Ὡς 

τ Δη 1 ἔδϑία ΔρΡΟΡ Δ 116 οατιδᾶ 6ϑ51; Οἵα" ΘΟ ΠΒ11610 ΠΟΘ 
ΠΟ φΌ Θυπθπλι", ΝῸΒ. ΔΟΟΙρ θη 65, 4}Π|5 ΠῸ πὶ ἰῃι- 
Ῥου τ μητι5. : αι ἀαηγι5. ΒΟ ΠΟ σθμ τη], δὲ θδθη 

ῬυΪναπηιι5 Θρθη05. ΤΑ ΒΡΘΡῚ ΘΧ 56. 5 [ἈΠ], ΘΟΠΒ56}- 

ΝΟΙΙΙΠῚ ΠΟΠ ΠῚ 5ΘΙ ΘΠ" : ΘΒ. ΘΠ 65. ΠΗ ΡΓΠ]11)", Οἱ 

ὀβϑηΐθηι. ΠΟΘ] σἴπηιι5.. Τιανσα πὴ ον ΠῚ ἃ θΓῸ- 
χλπιπὶ Τλθιιπὶ Πα ἢ 65, ρνοὶ ΘΟΕ] δυιμητι5, Π1{}}}- 

4116 οἴχῃ γα τ ΘΥἸΠ 115 ΠΟΥ] ΠΉ ΠΟ Π1115. ΟΝ 65 ΠΟΒΕΜ ΩΡ 
αἰιιπαπε [ο]} ι15, ΕΓ [ἀμ] ἢ Π]Δ]ΟΥ Θϑὲ ΘΡΘΠΟΙΡΊΙΠῚ 

ΠΙΠΠΊΘΓ 5. {πιαπ Οὐ. ἩΟΥΓΘα. ΟἿ ΓΘΡΟΒΙ ΓᾺΡ Ε]Ὶ 
Γπιρίιπι σορίαμι ἴῃ ἀηθιδία πὶ. ΟΡ ΗΓ)", ΠΘῸ ἴὰ- 
"θη. ΠΟ ΠῚ ἶ5, {πὶ ἈΠ 5 1Π|5. Ὁ ΓΘ ΘΕ", ΘΟΠΊΠ 156} 6- 
βοίμητ5. Εδπὶ ΟἿ σαι σα πη. ΠΟΙΪ5. ΠΗ ΠΑ ΠΕῚ }{|5[{π}} 
Τπά]οίπιμ. Τά οἶνοο ΘΕ απ Πλοτι5 ΠῸΠ ΡΘΗ. ΠΙᾺ Ώ1111; 
«ποα ΘΧοΙϑίηλι5. ἔνατον παπι. αΠ]θοιοπθμι. ΟΡ 14 

ΔΡΙΘΡ ΠΕ ἀρνᾶ, Ππ04] [ρΊσαι ΟΠ 85. 
3... ΟἸαπηαὶ [πιδῖνα νῸΧχ ΒΡ] ο ἢ ἴΠπιΠ}, Θὲ 1π 

δοιοπὶ ραν σίταν. ΝΘ. ΘΠ ΠῚ) 605 πὶ γορα θα ηὲ 
ἀπά νίηι5. ΟἰιΆ} 15, {π|850.,.ὄ ΠΟΙ ΒΡ] Οα {10 

519 {Ὰ}15 δϑὲ ἀθρυθοδιῖο ἢ γῸ5 νἱν, ΘΧΟΘρ 5 Ρᾶῖι- 
εἶδ, ναοατῖθ ΠΟΘ ΔΙ ΟΠΊ] 115: ν 5. ΠΊ.]Π1Θ. 65, ΘΟΡ ΠῚ 

ΠΕ δ. ἴπ ΔΙ ΠΠΠΟΠ86. Πυοοϑῖι. ἃ [ΠΟ] Ὸ 6515. 
Τ)ΘΒ {16 ᾿ ΘοΔ Πα} ΤΠ ΘΙ. ριον, δὲ ΠῚ νου τρῖπο 
Ἰ᾿ ον απ 5, Οδοϊἀπίθ8, ἀβϑϑί 6 γθυ ΘΠ 5. 56. ἢπιῸ 

111, ΟΡ σθυν ἀπῖο5 {πᾶ η 0 58] ΠΟΥ] σα ΠΟΙ νυ - 

5ἰοι!ος. ἀΡΘΟΙ νου, πᾶ π40. ὁχ δΘοοϊθϑία νό]εῖ 6 

σαν ΟΘΙῸ ΟἸ πη δδὶ, ΠΟΟθϑϑιΓατθ ΘΟ ΠΕ ΘΧΙΠΊΘΏΓαΙ. 

ΠῚ ἁπιΐοπι ῬΙΙΟΥῚ πη] ΠΪπ1, 41, ἀΘρΟβ. 115. 1π [πιο 11- 

τΘΡαγΟ []0 115 ἀο 11}06}}15, ΠΟΙ βοιι} ν ΟΟἸ [ὈΡ Π[1]"ν 

ΡοΙῖτι5 ᾿τιϊο ΠΟΡΌΙΟ ν ] αι} ΓΘ 5510] ἃς Οἢ Ἰθοια- 

πιθηῖο νἀσαηΐ, {ὙἸ5Ἐ 18} ΠΟΒΓ Δ ΠῚ Πα ΘΠ 65 [6 511-- 

νἰτα 5 !οοο, {θα ἃ] ΟΠ. θ᾽ οορίον 5, δ ϑιπἴο- 

ὙἜΠΠῚ οὐ ὰ ΤΠ 00 ΓΘ ρον ΠΟΘ αι, ΜΠ τι 0 

ἀπο ὙΌΣ) 41 οΟΠδίδ τ οἱ ᾿πίοσνα ϑῖαίθ 

ϑι1π1, Θὲ ἀπ ρ] 1ΟἾ π|5 ῬΘΟΟΔ ΓΙ 5. ρΡΟΡ Ϊι15, ΚΘ} 55115. 11- 

βου αιιο οἱ Ἰαρτι5 ΡΕΡ ΠῚ γαΘΆ τ 6 αἰ, οἴβι 1π 

ΔΠΪΠἶ5. σατιϑά μι. ΟἹ ΡΟ [ΟΡ ΕΠ] ]ΟΥ 1}, 1056. [Δ ΠΊΘ ἢ 

Ἰναπο σα] ταΐθιη. 1πᾺ1}}} δὲ χοιίανιτ, Τη! πιο 5 

τὰ Π 6} 56 πϑιι σα ἴθ 5. ΠΠΠΠ}6 116 ΓΘΡΡΟΠΘ ΠΒΙΟἢὶ 
ΟΡποχῖὶ, ἃ σΟΠ Ὁϑϑιοπθιὴ Ὀϑιπαπηὲ σοπνθηϊιηῖ- 

46 : 564. ρυφῖου Δ 1 «πιο (1 πη ]ΟΥ ΠῚ στιὰ ΠΟ 
51ηἴ, ΟΥ̓Δ ΟΧ ΠΟΘ ΠΕ ΠοΟνΘΙπΐ, ΠΘῸ ΡΟϑϑιηῖ. 

Τὰν ταἱΠὶ ᾽πὶ πηθά απ ρΡΟ Δ], 11 ΚΘ Δ Γ5 ΘΟΠΒριι"- 

σα 5 655 ἴὰ ργΟΟΪ 6, ἸΔΠΊΘ ἢ} 6, ᾿ΠΘΘΠ]6., 51Π6 

ν ΠΙυᾷ, λιτανευύντων, ποης ὁ ὲῖ πος. Ἰοοο ἀςσοὶρὶ 

ῬΥὸ 1ἰς { ρχϊναιτπι βαρὈ]οαμῈ., 564 Ῥγὸ ἰϊς αὶ ρὶι- 

]οο. Νὸη οπΐπι 5Ό] θη 4π| θυ να πὶ ΒΡ] ]οαπΐ, 1ἴὰ 

ΟἸαπηαγο, αἰ Ο]άμηον ΘοΥπ ἴπ ἀθχὰ αἰδδιροίαν, Ηος 

ῬΌΡΠΟΟ Βα ρρ] σα Πα ῬτορΥΐαι. ὁπ. Μοχ Βρρ. ΡΥὶ-- 

1η115 χα! προσξυχ- 

ΒΆΘΙΠΙΙ ΟΕΒΆΚΕΙΕ ΘΠΑΡΡΑΏΌΟ. ΛΠΘΠΙΕΡ. 

ν ω τ 

τὴν εὐεργεσίαν ἐπαινοῦμεν, καὶ ταύτης ἀποστεροῦ- 
Ν - “: μὲν τοὺς δεομένους. Δοῦλοι ὄντες, ἐλευθερούμεθα, 

ἀνε ΣΤᾺ Ξ 
χαὶ τοὺς ὁιμοδούλους οὐχ οἰχτείρομεν " πεινῶντες 

τ Ε- 
τρεφόμεθα, καὶ τὸν ἐνδεὴ παρατρέχομεν. ᾿Ανενδεῆ ἢ ᾿ 
χορηγὸν χαὶ ταμίαν Θεὸν ἔχοντες, φειδωλοὶ ἐγενό- 

᾿ 
μεθα χαὶ ἀκοινώνητοι πρὸς τοὺς πένητας. Πολύτοχα 

ΠΤ, τ 
ἡμῶν τὰ πρόδατα, χαὶ οἱ γυμνοὶ τῶν προδάτων 

, - -Ὁ - 

πλείους. Αἱ ἀποθῆχαι τῷ πλήθει τῶν ἀποχειμένων 

στενοῦνται, χαὶ τὸν ἐστενωμένον οὖχ ἐλεοῦμεν. 
}} - Θ᾽ πταν 3. - Διὰ τοῦτο ἡμῖν ἀπειλεῖ τὸ δίκαιον χριτήριον. Διὰ 

τοῦτο καὶ ὃ Θεὸς οὐχ ἀνοίγει τὴν χεῖρα, ἐπειδὴ 
ι Ἔ ᾿ ῃ δὴν ἐν Ε , ᾿ - 

τὴν φιλαδελφίαν ἡμεῖς ἀπεχλείσαμεν. Διὰ τοῦτο 
Ἐρραλναι “ροῦβαν δε κειδῦ γῶν τ τυ, ξηραὶ αἵ ἄρουραι, ἐπειδὴ ἣ ἀγάπη ἐψύγη. 

Φωνὴ ὃ λιτανευόντων εἰχὴ βοᾷ, καὶ πρὸς τὸν 
ΚΣ ΕΣ ἐν . μέ Οὐδὲ δ ο  ετευτ ΠΝ 

( ἀέρα διασχεδάννυται. Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς τῶν ἀξιούν - 

τῶν ἠκούσαμεν. Οἵα δὲ μῶν ἢ προσευχὴ χαὶ ἣ 
Ρ , Ὁ ένα Α 57 “- 2 , 

ΌΞ' ἘΦ ᾿ ταις δέησις; Οἱ ἄνδρες, πλὴν ὀλίγων, ταῖς ἐμπορίαις 

σχολάζετε" αἱ γυναῖκες, ὑπηρετεῖτε τούτοις εἷς τὴν 

ἐργασίαν τοῦ μαμωνᾷ. Ὀλίγοι λοιπὸν μετ᾽ ἐμοῦ 
νυ Ὁ “- ὯΝ - ,ὔ 

καὶ τῆς προσευχῆς, καὶ οὗτοι ἰλιγγιῶντες,, χασμώ- 

μενοι, μεταστρεφόμενοι συνεχῶς, χαὶ ἐπιτηροῦντες 
᾿ ζς Ν' 

πότε τοὺς στίχους ὃ ψαλμῳδὸς συμπληρώσει, πότε, 

ὡς δεσμωτηρίου, τῆς ἐχχλησίας,, χαὶ τῆς ἀνάγχης 

τῆς “ προσευχῆς ἀφαιρεθήσονται. Οἱ δὲ δὴ παῖδες 

οἵ σμικρότατοι οὗτοι, οἱ τὰς δέλτους ἐν τοῖς διδα- 

σχαλείοις ἀποθέμενοι, χαὶ συμόοῶντες ἣμῖν, ὡς 
᾿ν, «Ὁ Ἃ ν ἢ ᾿ ἈἿ .ο- , ἣν -- 

ἄνεσιν μᾶλλον χαὶ τέρψιν τὸ πρᾶγμα μετέρχονται, 
« ϑ »- , ἘΞΑ - “ , 2 ΝΆ 

ἑορτὴν ποιούμενοι τὴν ἡμετέραν λύπην, ἐπειδὴ 
ΝΣ ΤᾺ Ἢ Ι εὐ ξηρς ἘδαΕῚ 

τῆς ἐπαχθείας τοῦ παιδευτοῦ, καὶ τῆς φροντίδος Ί β ᾽ ῇ 
- -; κ᾿ 

τῶν μαθημάτων πρὸς ὀλίγον ἐλευθεροῦνται. Τὸ δὲ 

τῶν τελείων ἀνδρῶν πλῆθος, καὶ ὃ ταῖς ἁμαρτίαις 

ἃ ἐγεχόμενος δῆμος, ἄνετος, χαὶ ἐλευθεριάζων, χαὶ 

γεγανωμένος τὴν πόλιν διατρέχει" ὃ τῶν χαχῶν 

τὴν αἰτίαν ἐν ταῖς ψυχαῖς περιφέρων" ὃ τὴν συμφο- 

ρὰν χινήσας καὶ ἐργασάμενος. ᾿Αναίσθητα δὲ χαὶ 
λ , , 

ἄμεμπτα βρέφη πρὸς τὴν ἐξομολόγησιν ἐπείγεται 
Ἁ - Ψ, 

χαὶ ἀθροίζεται, οὔτε τὴν ἀφορμὴν τῶν λυπούντων, 
Ψ --ρ , ΄κ ῃ -Ὁ» ἃ δ΄ 

οὔτε τοῦ “ συνήθως προσεύξασθαι γνῶσιν ἢ δύνα - 
Ε ὑιν ἔχοντα. Σύ μοι πάρελθε εἰς μέσον, ὃ ταῖς 

ἁμαρτίαις πεφυρμένος" σὺ πρόσπεσον χαὶ χλαῦσον 
, ΕΥ - ᾿, ΩΝ 

χαὶ στέναξον᾽ ἄφες τὸ βρέφος ἐνεργεῖν τὰ ἴδια τῆς 

ὁ παι Οοὗοχ θα. οἵ απ προσευχῆς ἀφεθήσονται, 

ΑἸῊ φααίαον Μ85. ἀφαιρεθήσονται. 

4 (0}}ν. Ῥυΐπιιιβ ἁμαρτίαις ἀνεχόμενος δῆμος. 

ὁ ἘΔιο Ῥανβ. τοῦ συνήθως. ἘΔΙΓο 651}. οἱ 4ὰ- 

(ον Μ 55. τὸ συνήθως. ΑἸΙ ααπῖο, Ῥοβι πἴγαάιιο απο 

τ, ΔῈ αδίιπον Μϑ5, πρύσπεσον, 

᾿ 



ἩΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΕΑΜΕῈΜ ΕΤ ΒΙΟΟΙΤΑΤΙΜ. 

ἡλικίας ἀκόλουθα. Ἵνα τί κρύπτη κατηγορούμενος, 
[ ΟΣ, " - ῃ ΓΞ τυ χαὶ τὸ ἀνεύθυνον εἰς ἀπολογίαν προϊστᾶς; Μὴ 

γὰρ παίζεται ὃ κριτὴς, ἵνα ὑπούολιμιαῖον ἄντεισ- 
νη" ᾿ - “- - 

αγάγης πρόσωπον; "ἔδει δὲ παρεῖναι χἀχεῖνο 
Η͂ Ὁ , - , ε χά ε ᾿ Γ 

μετὰ σοὺ πάντως, οὐ μόνον. “Ορᾶᾷς ὡς χαὶ Νι- 

νευῖται τῇ μεταμελείᾳ τὸν Θεὸν δυσωποῦντες, καὶ 
ἘΣΤῚ ὙΠ ΕΩ αν Ὁ Ὕ ᾿ ᾿ πενθοῦντες ἐπ ισεῖς ἁμαρτήμασιν, ἃ, μετὰ τὴν 

θάλασσαν χαὶ τὸ χῆτος, ᾿Ιωνᾶς ἐξεθόησεν, οὗ τὰ 
’ὔ ,ὕ βρέφη μόνον εἰς τὴν 8 μετάνοιαν προεστήσαντο, 

4 -Ὁ 

αὐτοὶ δὲ τρυφῶντες,, αὐτοὶ εὐωχούμενοι διέζων τὸν 
ΚΌΝΙΣ . Ἧ, ᾿ τ σὺ Ν ΄ βίον: ἀλλὰ πρώτους μὲν ἐδάμασε τοὺς πατέρας 
Ν τοὺς ἡμαρτηχότας ἣ νηστεία, καὶ ἣ τιμωρία τοὺς 

΄ ΄ ὸ 

πατέρας ἐχάχου, εἰς προσθήκης δὲ λόγον ἠναγχα- 
» ΄ ν 

σμένως ἐθρήνει τὰ βρέφη, ἵνα διὰ πάσης ἡλιχίας 
,ὕ 

ἣ σχυθρωπότης κρατήσῃ, " αἰσθανομένης τε χαὶ 
: ᾽ -- τ 
ἀναισθήτου' τῆς μὲν, χατὰ προαίρεσιν" τῆς δὲ, χατ᾽ 
᾿ »ὥ 8 

ἀνάγχην. Καὶ οὕτως αὐτοὺς ἰδὼν ὃ Θεὸς ταπεινω- 
, .- 

θέντας, ὡς ἐπὶ ὑπερδαίνουσαν " ἑαυτῶν ταλαιπω- 
, - Α 

ρίαν παγγενὴ καταχρίναντας, χαὶ τὸ πάθος ἠλέησε, 
τ - ,ὕ - 

χαὶ τῆς τιμωρίας ἀνῆχε, χαὶ τὸ χαίρειν ἐδωρήσατο 

τοῖς εὐαισθήτως πενθήσασιν. Ὦ τῆς ἐμμελοῦς 
; Ἄν ταν ᾿ 

μετανοίας ἰ ὦ τῆς σοφῆς χαὶ πεπυχνωμένης θλί- 

ψεως! Οὐδὲ τὰ ἄλογα ἀσυντελὴ τῆς τιμωρίας 
ἐπ ΩΝ Ν -" ἀφῆκαν: ἀλλὰ χαὶ αὐτὰ βοᾶν ἐξ ἀνάγχης ἐμηχανή- 

32 ͵ὔ -- Ἃ 

σαντο. Ἐχωρίσθη γὰρ τῆς βοὸς ὃ μόσχος, ὁ ἀπη- 
, Ὁ» ͵ - - 

λάθη τῆς μητρῴας θηλῆς ὃ ἀρνειὸς, παιδίον ἐπι- 
, “" - - 

μάζιον οὐκ ἦν ἐν ταῖς τῆς τεχούσης ἀγχάλαις " ἐν 
ἰδί. δ, - [4 ὔ 5» 5Ὁ7) ᾽’ ἰδίοις συκοῖς αἱ μητέρες, ἐν ἰδίοις τὰ τέχνα " φωναὶ 

Ἀ ν Ζ - Γ' 

δὲ παρὰ πάντων οἰχτραὶ ἀλλήλαις ἀντιδοῦσαι χαὶ 
5 τ ξ 3 
ἀντηχοῦσαι. Ῥὰ τέχνα λιμώττοντα τὰς πηγὰς ἐζή-- 

ΕΥΉΡΝ τς Ὡς 
τει τοῦ γάλαχτος" αἵ μητέρες τῷ φυσιχῷ πάθει δια- 

᾽ὔ “- τ 

χοπτόμεναι, συμπαθέσι φωναῖς ἃ ἀνεχαλοῦντο τὰ 
Μ , 

ἔγγονα. Τὰ βρέφη κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον λιμώτ- 
τοντα, σφοδροτάτῳ χλαυθμῷ ἀνεῤῥήγνυντο χαὶ 
5 , τ -“- - 

ἀπέσπαιρον" αἵ τεχοῦσαι ταῖς φυσικαῖς ἀλγηδόσι 

κατεχεντοῦντο τὰ σπλάγχνα. Καὶ διὰ τοῦτο τὴν 
ΓῚ ᾽ ᾿ὰ "» τὸν Ὁ , "," 

ἐχείνων μετάνοιαν εἰς χοινὸν τοῦ βίου διδασχάλιον 
, Ἢ 

ὃ θεόπνευστος λόγος ἔγγραφον διέσωσεν. Ὁ “ πρε- 

ΓΔΕ χαὶ τὸν ἀνεύθυνον. ΓΑΡΥῚ νεΐογοβ χαὶ τὸ ἀνεύ- 
θυνον, βρέφος νἹ] ΔοἸ]ῖοοι, 

Β Βερ. Ρῥυγίπηιβ μετάνοιαν παρεστήσαντο. Μὸχ Ἀερ. 

βθοιητι5 τρυφῶντες καὶ εὐωχούμενοι, 
4 Απέφχαϊ ἀπὸ ΠΡτὶ χρατήσῃ αἰσθομιένης. 
» Ἑαϊτο Ῥαγῖβ. ὑπερθαίνουσαν ἑαυτούς. Ἐπ Ιτο Β451]. 

ἑαυτοῖς. Ν' εἴογοβ. φαΐπιιο ΠΡ γὶ ἑαυτῶν. 
ς (0]}. τουεϊι5 ἀπηλλάχθη Ῥγὸ ἀπηλάθυ, Ῥάι]ο μοβὲ 

Ἰος. Ῥυΐπιιβ εἴ οαϊι παιδίον ἐπιμιάζιον : 564 ἴῃ οτὰ 

6}.5 Οὐάιοῖα ἀἀἀτειιπὶ δι γρ᾽ ὑπομάζιον. ἸΝογαπε ἀὰ- 
τοῖν 4 ρασλιπι πποο ἴῃ Ἰοσθη 5. γϑίουιιι5 ΠΡ τὶς 

γουβαιὶ διηΐ., πᾶηο ποίη), γρὴ., γῈ} γρὺ, καὶ, ἀρροθὶ- 

ἔὰπι 6556 ἃ {ΠΥ αν 5 ἴῃ οὐὰ ΕΠ νουιιπὶ ἀπε ιιοσιιπι, αὐ 

θῦ 

Α 

υ 

Ὁ] 

ῬαΘΥα] τ [ἌσΘΡΘ, τι ὈΡΌΡΡΙα δι} 8115. δοίδ 

ἀἴαιιθ σοηδθηίαηθα. (αν 6 Οροι 5, 48] ἀοοιιϑα- 

τἶ5, δὲ ἰπβοηίοπι ἃ ἀοἰοπϑίοπθηιν ἱπὰπὶ ΓΟ τιοῖ5 ἢ 
Νιιπὶ ΠΧ ΠΤ τπιν, 56 ας 5 0 41 Π{ἰᾶτ ΡΟ ΘΟ ΠΔ ΠῚ 
5 5 ΕΠ{π|ὰ5 2 ΟρΟν ΓΘ θα. ἀπ θηι 6. ΠΠπππὶ 6556, 564 

τϑοῖιπὶ σου δ, ΠῸΠ 50 τ. 1465 αιιοα δὲ ΝΙηΪν "0 

Ραπτθητῖα Τλϑυπη Ρἰαοδη θ5, οἱ Ἰπσοπίθϑ θὰ ρθο- 

οαΐᾳ ἴπ αι. ΤΟΠὰ5. Πᾶν δὲ Θθίπηι ΘΧρουίτ5 οἷὰ- 
πιὰ πο ἱπνομθναῖαν", ποῖ ᾿η λπ 65. δοτιπι μα η1- 

το παῖ 5] ουϊπι, ἱπίθυθὰ ἄτπιηι ᾿ρ51 νἸτὰπι πὶ 46- 

Ἰϊο 5 να ηβισουθηΐ δὲ ἴῃ σοην ν 115: 564 ὈΥΙΟΥ 68 ἴρ505 

Ραϊνθ5. 7] ρθοσαν να, 16} Πἴτηαν ἀογηα] ΔῈ, π}1}}-- 
οἴαχιιθ δοϑέίθι. πιὰοορα θα , ἀυαΠΊ πιὰ πὶ 1Π ἈΠ 5 

᾿ρϑὶ γ᾽ ἰαν 1 ἀοσοϑϑιοπΐβ ’θ60 ΠΡ θα ἢ}, τ ΕΡἸ5Έ|8 
ΘΟ ΡαγΘ δία [6 1 ΟΠ] ΠΘΠ1, {1} 56 ΠΕ16Π[61}}5 {π|ΠῈ 

ΠΟΙ 56 116 πῖ6 11, {ΠᾺ πὲ 500 η 16, πὰ πο Ρ θθίοι νο]τη- 

ταΐθην. ἘΠ ὉΡῚ να ΤΠ οιι5 ἴρ505 5. Πυιμ]]α105, αἱ 

ΘΟπ θη ΓΘ ἢ 5656 δα οσὰν [551 185 Π}1]ΠΟἴα5 ΟΠ] Π5 

θ6πουΐβ, δὲ 0] 0.15. ΘΟΥ 11} ΜΔ 5ΘΡ 5. 65[, ΘΓ ΡΟ ΠΔΠῚ 

γϑιηἶϑι τ, δὲ σαι τπιπὴ 115 41] 58Π0 ΘΟΠ51110 ΠΧ ον Π:, 

Ἰανσῖτιιβ. οϑὲ. Ὁ ρα πιτθητίαηι. σΟΠΟΙΠΠΆΙῊ ' Ὁ 88- 

Ρἰδπίθπι ρυιἀθπίθιμ 16 [ἢ οτα ΟΠ θ μὴ ΕΠ ΝΘ Ῥυιτα 

«υΐάοπι πὶ πα πα ἃ ῬΟὉΠ15 ἱπηπηιιηα 5Ί ν ΟΡ : 566] 

δὰ οἴϊαιη ΠΘΟΘσϑαυο οἰδπηαγ ΡΈΕΙ Ποἷο αιιοίδηι δε- 

ὀβϑυιπῖ. βθραγαίτι5. ΠΑ ΠΊ]16 681 νἹ τα] π|8. ἃ νδοοὰ, 

ϑοιποίτ5 δὶ ἃ ΠηαΙΘΡ ΠΟ {ΘΙ ἀσΠτι5,. ΡΊΙ6Ι ἸΔοῖρ 5 

ποη Θγα ἰπ πα ΓΘ Πἶβ5. ΟΠ ἶ5 : [πη ῬΘΟΙΠ ΡΠ 115. 5[α]ιι- 

115 σο πο  ἀοθαπτι" πηδ 65, ἴπ ρΘουΠ ΥΊΠ 115 [Ὁ 5: 

νοοθ5 δηλ [6] σα πῆμ ἃ]}0 ΟΠΙΠΙΠ 115 Π] 56 Ά 0116 5, νἱ- 

οἰβϑῖπι οἰ πιά ηἴθ5, ἃς ΓΟϑοπδηΐθ5. ῬΆΡΓῸ5 ΘΒ. 16 ἢ - 

165 ᾿ἰδοιῖα [ὉΠ’65 ΠΡΟ θα ΠΕ : ΠηΔ 65. ΠΑΡΑ] αἵς- 
[δοῖοπο ἀἰβοθυρίαθ., νοοῖ τι5. ΘΟΠ] ἢ} ΞΘ Δ ΙΟΠ ΘΙ, 

5118}}} 55] ΠΟ ΠΕ 115 γονοοαθαπὶ [Ὀτπι5. Ἐπιπιθπὶ 
δά πιοάϊπιπηι πη θ5 [ἀπ|6 ἃ ον απἴθϑ, δ] ἴδει νο- 

ΠιΘμ ἢ Εἰβϑί πη ΠΡΑΠσΘθΆΠΕιιΡ, ῬΑ] ρΙΓα θαπίαιιθ, δὲ 
πλα ται πὶ νἰβοθυῦὰ ΠαΓα ΡΠ ]5 ἀο] οΥ θτ15. σοπηριιη-- 

θοραπταν, 1.0 Θὰπὶ Ὁ} σαιιδαπ) αἰ ν᾽ ητ15. 5ΘΥῚΠ0 δα 

ΘΟ Π6 νἱ το ἀοοιι πη ἢ Γ1Π} ΘΟ ΠῚ ῬΟΘΠ ΓΘ ΠΕ] 1} 

πιοπουοηΐ ψαγίασο ὀχθιηρ]ανία, 50 Ὁ ἴπ ἈΠ Ια 

4υϊάοπι Ἰοσουθίιν 1, αὐ πὶ οσοπίοχίιι βουρίιπι γαΐ, 

ἵπ ΑΠ 115 νογὸ ἴα, α 18 ππαγσῖπο ποίαθαίαν, Μοχ Ἀερ. 

Ῥυΐπηιβ ἴῃ οοπίοχία ἐν ἰδίοις τόποις : 564 ρτγαίεγεα ἴῃ 

πιαγσῖπο Ἰορίτιν γρὴ. καὶ σηχοῖς. 

ἃ Ψρίογοβ. αἰ ψαοῖ ΠἰΡγῚ ἀνεκάλουν. ΠυΙάοπι Βοσ. 

Ρυΐπαιι τὰ ἔχγονα. Ηαι πλα]το ροβὲ ᾿άοπι οάοχ μὰ- 

Βεῖ ἴῃ οοπίοχει καὶ ἀπέσκαιρον : 

ἀπέσπαιρον. Ἀαγϑιι5 Ἰάοπὶ ΠΡ. γ βίου διδασχαλεῖον. 

ἴπ ΠΤ ΟΊ ΠΟ ὙοτῸ χαὶ 

ὁ ΠΙιιά, ὁ πρεσθύτης ἐπ᾽ ἐκείνων ἐθρήνει, 510 ἱπίεγρτε- 

ἴαϊιι5. οσ᾽ (ὐὐχη θο Ἰβῖτιθ,. ἐδογιηι ἐμϑε θαι υἵσοηι. 564 

Βαβι ἶιις πος ποῖ “Το, ΑἸΔ ροίίι5, ΝΝΊη ν᾽ 5 1 δἵ- 

[τοῖος {πῖ55ο, Ὁ δια πὶ {δήθ υἰθοι Ἰπσογοῖ, Νος 

Νιμὶν τα- 
τὰπι ὄχον - 
Εἴσα. ρεὺ- 

Ρομίίας, 



Ῥεαϊ ἴθ; 7. 

90 8. 

5ΟΥἸρε15 ππδη αιδ 1) ΒΟ ναν "Ὁ. ΤΠΓΟΙ 1105 Π6]0ὰ: 56- 
ΠΟΧ» δὲ οᾶποβ. νϑ]]οραι αἰδοουρεραίαιθ. Δάο]ο- 
566η5, 6 41] Πουθητ ται οραΐ, νΘμ ΘΠ] ΘΠ Π115 [ὰ- 
τη Θπτα θαίαν 1 ἰΠΘ ΘΙ ΒΟ θα. ραιρον : ἀἶνο5. ἐ6]1-- 

οἴανιιηι ΟὈ] 1 τι5, Αἰ ΠΟ το πὶ αὐ θομδ8 56 ἀθάοθραι. 

ἈΘΧ Ἰρϑουῖι 5016 μον πὴ σ]ΟΥ]Δπ τι {Γἀ Π5ηηεἃ- 

νἱς ἴῃ νϑγθοιη απ. ΠΘροϑίτα ΘΟ Πα, ΘΆρΕΠ} οἷ- 
ΠΟΙ ᾿πϑρουθῖ Ὁ : Ραμ Ρυὰ ] 6 οἴα, [Πα 5Δ οι : 

{Πγόπο 110 οἵ 5 δ] πὴ] ἀορο]οίο, τη βαρ 11 Πα τὶ 

Ἰνυπ}} ΤΌ ΡΟ θα τ: γΘρα Ἰατ15. ῬΡΟΡΙ 5 80 γΘρ 5. ἐ6- 
Ἰ1ο 5, Πασο ναι οὐπὶ ῬΟΡ1]0., τΠι15. 6. Π.ΠΠΕ5. [Γἀοττι5 
οἱ Ῥ] 6 οἶτιβ, {πιο 61 ΟΠ ΠΙΔΠΠΟΠῚ Τ)ΟΙΠ ΠῚ} ΟΠ. ΠΠ 11 

ντάουδι ἐγρατιι 1. 

ἡ. Ηδὸ εδϑὲ 56υνΟΥΙΠ} 56 Π511 ᾿ ΓΘ ΠΤΟΥ τ" ὈΥ1ι- 
ἀοητα : [}15. ΠΟΙ ΠΣ ΡΘΟΟΔΙ5. {0} ΠΟ] ΓΟΥῚΠΠῚ 

Ραμ τοηεἶα. ΝῸΘΒ Δι Γ6 1 ΔΟΡῚ[61" Δ0 ΟἾΓΟ ΡΘΟΟΘΔΠΊΙΙ8, 

56] πορ] ΘΠ ΟΝ 56 ΠΙΓΘυ]πι6 ΟΡ ἢ] ΓΒ Δ ΠῚ ΔΠ}}}6- 
οἴἴμητι". Οὐ5 ρυθολη ᾿ΔΟνῪ Πλ ΔΓ", τι 1Π}}}} ὉΠ ἃ 0 
Ῥ]ανίδην ΟΡ ρον απ ἱπη}}6 6 1} Οτἶ5. μϑοσαῖα (6- 

Ἰδιθσιιθ., θθα] Πὰν 415 Θχθιη ρ]0., ἸΔΟΥῪ 115. ἸΘοίτ 
γἰσαν! ἢ Οὐ5 Ποϑρ  τπ} ἰανὶς ρ6 665, Θὲ ρα] ΘΙ ΟΊ 

6Χ ᾿πποῦθ σΟἸ]δοΠ ἃ 5 θυ σι τ, τα ἀπ} δ᾽ σοϊατο 

ΠΠ ΟῚ Ῥοδίι]αι., Τϑῖιπὴ ΟρρΟνιπ6 Ὀ]Δ οι ἢ Οι]5 

Ρᾶν! ΟΥ̓ατιι Ῥᾶ ΓΘ ῬΌΘΙ.ΠῺ 5 τ Ἰ)δι5 πη Π0- 

15. ἤγριισο5. πα γα 5 ΠῸΠ 56 0115 ἃ ΟΥ̓ΡΆ Πιη ν6η- 

τοῦτ ᾿π ΡΟ Υ6 ὀχασιταίσηι ἢ Οτι5. [ον ἈΠΠ|- 

οἴδηι νἱοία5 απΠου] ταῖο ν ἀτια., τα πῖιπο Οἱ {1- 

Ἰνυιαταιν ΑἸ] Θ ἢ Τα πη ΠΟΟΘΘΒΔ 1 η} 7 ὈΊΒοΙπ 6 50Π6- 

«ἰυ] απ ᾿πἰ αυτά τη, τὰ δ᾽. ρϑούδίτι πη δον ταν, [2616 
σὰν 55: ΠΟΥ 1 [Ὁ ΠΟΥ ΊΙΠ) ῬΔΟΙΤΠῚ 5 τ ΓΟΡΓὰ ΘΑ γΙΔ 
σοπηϑιιοῖα δ0 Ριοάποαῖ. Ετθη πὴ αἰτ1Π} 865 δἱ 1} 11}}ν 

Οἵ φᾷ 4185 5[6}}}1ἃ 51 η 1. σἸσπιιηΐ ΡΟ 8616} ΠΑΓ Δ, 

ΤΟΥ γὰ [Δ ΠΊΘῺ {{π|80 ΠΑ ΓΕ ΡΆ ΓΟ. ΡΥ 6. [δου πὰ 6ϑὶ, 

5[0}1115 γα Πππν, οἱ δ Ἰποο]α5. μα] ΘΠ 105 ἀ ἀπ Πὰ- 

ταν ΤΠ ρου ΠΓα1|58. Οϑιθπάδηγ ᾿σ τι {1 ({π|ὲο5 {11 ΠῈ 

ἴῃ ΡΥΘΠΟ μά]οπι, ἃο αἰν ἡ 5 α]τνὰ ποτ ἀσσο- 

γυὰὰηὉ, 4α] γα!θαπὲ γΘοο ΠῚ {ΠΟΘ Δ 17}, ἀπ 1180 

ΘΟΛᾺ] ΠΟΟΘϑϑ [5 511, 51 ᾿γατιι5. Π  ι15. πη τ] οἰ ἢ ἃς 

Ραμα πὴ αἰ Τθυτι5. ρΡΟ ρα 1. ΟΠ [ὉΠ] ἅτι}Ὸ 0 Ὰ}}}- 
ἀἴονο5 Ποηΐ, Ζαὶ 1 σομ σου 1, 51 ΡᾶΠ6., {πὶ ΠοΡῚ 
οἱ πααϊπβίθυεῖτι5. ΟΡ Ραναίαη. Θ᾿ ΡΟΙ ΠῚ τ6. οο- 
Ῥα πὴ ΘΟΠ ΘΠ. ΠΟΙΆ Πα", ΘΓ ΘΠ. ῬῸΠΘ Δ} ΠΟΠ 6586 

ὁπὶπὶ 56 πὸχ ἈΠΟσαπὶ 5Ό] πὶ Προ να  ντοοπι,, 56 οἰαπι 
διιᾶπη ἰρδῖτβ. Ἐ}Ὲ5. Ἰσῖτιιν Ἰοοὶ ᾿θ ὁϑὲ βεπτοπεα - Οἱ 

ἰμτον ΝΙΗῖν [5 ΒΘ ΠοΧχ ογαΐ, Ππσ να  : 51 Ποὺ «αὶ 71ι- 

νομΐ5 ογαΐ, Ππροραϊ φαοαιο. ΠΡ ἄοπι Ἀδα. ῥυίππιι χαὶ 

ἐππάραττεν. Ἀπγϑιβ Ἀθρ. Ῥυίμπηιιβ σφοδρότερον ἀπωδύ- 
ραντο. (01}. του εῖιι5 ἀπωδύρατο. 

ΓΈΒάλο πὐνάφιιο χατεχέατο. ΑἹ φυΐπάιο ΝΊο5, κατε- 

ἔτο. 

5 ΤΠ οὐ Ἀθρι τουτῖπ5 οἵ Ο(}}0. {4 πὶ του τις πόδας 

ΒΑΒΙΠΙ ΟἾΛΒΙΣΣ, ΘΑΡΡΑΒΡΟΌ. ΛἈΚΟΘΟΗΙΒΡ. 

, ΤΑΙ͂Σ ἜΝ ΣΝ 
σθύτης ἐπ᾽ ἐκείνων ἐθρήνει, καὶ τὴν πολιὰν ἔτιλλε 

Ἅ. « 

χαὶ διεσπάραττεν. Ὁ νεανίσχος, χαὶ ἀκμάζων, σφο- 
ἔπ ὲ 3 
δρότερον ἀπωδύρετο᾽ ὃ πένης ἐστέναζεν᾽ ὃ πλούσιος 
3 Ἶ δὶ τῷ 
ἐπιλαθόμενος τῆς τρυφῆς, ἤσχει τὴν καχοπάθειαν 
ε γι ε Ω ν - ὦ λιν , 
ὡς σώφρονα. Ὃ βασιλεὺς αὐτῶν τὴν λαμποότητα 

"ἢ ᾿ » 
καὶ τὴν δόξαν εἰς αἰσχύνην μετέδαλεν. ᾿Απέθετο 

τ πον Ξ τὸ 
τὸν στέφανον. χαὶ χόνιν τῆς χεφαλῆς ' χατεχέετο᾽ 
ἐ Ὲ ἜΠΤῸΣ ΤΕῸΝ τ ἐκ ξρν ον ποτὶ 

τὴν ἁλουργίδα ῥίψας, σάκχον μετημφιάσατο " τὸν 

θρόνον τὸν ὑψηλὸν ἀφεὶς χαὶ μετέ ἐλεεινὸς τῇ ρόνον Ψψηλὸν ἀφεὶς χαὶ μετέωρον, ἐλεεινὸς τῇ 
-Ὁ , 

γῇ προσεσύρετο: τὴν ἰδιάζουσαν καὶ βασιλικὴν χατα- 
ἣ Χ ΞΡ, ΠΤ -΄κ.΄ ὉΠ δ ΝΣ λιπὼν εὐπάθειαν, συνεθρήνει τῷ δήμῳ" εἷς ἐγένετο 

τῶν πολλῶν, ὅτε τὸν χοινὸν πάντων Δεσπότην ἔδλε- 

πεν ὀργιζόμενον. 
- , 

Τοῦτο δούλων εὐαισθήτων φρόνημα. 'Γοιαύτη 

τῶν ἁμαρτίαις ἐνεχομένων ἣ μετάνοια. Ἣμεῖϊς δὲ 
Ἂ ) - τὴν μὲν ἁμαρτίαν ἐπιτελοῦμεν συντόνως, ὀλιγώ - 

ρως δὲ καὶ ῥαθύμως ἀναλαμάνομεν τὴν μετάνοιαν, 
ΜΠ ΦἸ ΓῚ δ λογά, νθις "δ᾽ ἘΡΟΟΥ ἢ (6. 

ίς εὐξάμενος ἀποῤῥεῖ δάκρυον, ἵν᾽ ὄμόρον λάθη 
ἢ ΒΞ, , 

καὶ σταγόνας εὐχαίρους ; Ἴίς ἐξαλείφων ἁμαρτίας, 
.- γ λ κατὰ μίμησιν τοῦ μακαρίου Δαῤὶδ, θρήνοις τὴν 

ΣΩΥΡΕ Ξ ἥ 
κοίτην ἔῤρεξε ; πόδας ὃ ἀπέπλυνε ξένων, χαὶ 

τὴ - Ε ᾿ - 

τὴν χόνιν τῆς δδοιπορίας ἀπέχλυσεν , ἵν᾿ ἐν χαιρῷ 
κ᾿ -- - ἢ 

δυσωπήσῃ τὸν Θεὸν, αὐχμοῦ λύσιν ζητῶν; Εἰς ἔθρε- 
ΠΕ Ξὶ ΠΩ τῳ »" Π  κξ,,τ " ψε τὸ πατρὸς ἔρημον παιδίον, ἵνα νῦν ἣμῖν ὃ Θεὸς 

᾿ Ν ο , 
Ὁ θρέψη τὰ σιτία, ὡς ὀρφανὸν τῇ τῶν ἀνέμων 
3 ,ὔ » τ , χε", Ἂ Ξ ,, ,ὔ 

ἀχρασία χονδυλιζόμενον ; 'ΓΓΐς ἐθεράπευσε χηρᾶν 

χεχαχωμένην ταῖς δυσχολίαις τοῦ βίου, ἵνα νῦν ἐπι- 
μετρηθῇ τὴν ἀναγχαίαν τροφήν; Διάῤῥηξον γραμ.- μετρηνη τὴν ἀναγχ ροφὴν; ρῥρηξον γρᾶμν: 

3 ἐπὴν ἡ στοΡ 
ματεῖον ἄδιχον, ἵν᾿ οὕτως ἣ ἁμαρτία λυθῇ. Ἔξά- 

-Ἶ ΄ Υ 

λευψον βαρυτάτων τόχων ὁμολογίαν, ἵνα τέχη τὰ 
τας νει τέκν, κε, “: ἄύως 

συνήθη ἣ γῆ. Χαλχοῦ γὰρ χαὶ χρυσοῦ, χαὶ τῶν 
ἢ 

ἀγόνων παρὰ φύσιν γεννώντων, ἣ χατὰ φύσιν τί- 
Ν κ 

χτουσα γίνεται στεῖρα, καὶ πρὸς τιμωρίαν τῶν 
, ΄ 

ἐποικούντων, κατεδικάσθη τὴν ἀχαρπίαν. Δειξά- 
ἊΣ ἕ 

τωσαν τοίνυν οἵ τὴν πλεονεξίαν τιμῶντες, οἵ τὸν 
- 71. ο Ὁ , ͵ὕ »΄ 

πλοῦτον μεθ᾽ ὑπερθολῆς συνάγοντες, τίς ἣ δύναμις 
ΜΝ ΄ μι , Ἄν, ταν μὴ 2 ἢ 

τῶν θησαυρισθέντων, ἢ τὶ τὸ ὄφελος, ἂν ὀργισθεὶς 
ἣν - ,ὔ 

ὃ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον παρελκύσῃ τὴν τιμωρίαν. Ὡχρό- 
τεροι τάχα τοῦ χρυσοῦ γενήσονται οἵ τοῦτον σω- 

, 2. ραν ες ὉΠ 3 ἣν ἶ θὲ ι ΤᾺ 
ρεύοντες, ἐὰν μὴ τὸν ἅ ἄρτον, μέχρι χθὲς καὶ πρῴην 

χαταφρονούμενον διὰ τὴν πρόχειρον ἐξουσίαν τῆς 
Ὡ, 7 "»-Ὁ- Ν ἣΝ ἀ ἘΠῚ » Ψ, 

εὐθηνίας, σχῶσι. Δὸς δὴ μὴ εἶναι τὸν πιπρά- 

λυνε. 5οῖο «αϊάοπι ἔγ65 1νὰ5 Ἰθοι θη 65 1άθπι μ᾽απο 

τπα]ὸ ἴαπιοη βοοιπάίαιμῃ απ ἰογίϊατη, πὸ νοὺ- 

ρεξε σοπτ πο πῖον Ὀ15 σοροίατα":. 

᾿" Ἑδιο Ρανῖβ, θρέψῃ τὸν σῖτον. Εατεο Β851}, εὐ Μϑ5. 

Ομ ἢοϊαπὶ τὰ σῖτα. ΑΔ ἀπαίιοῦ ὃ πΟΒ 5 τὰ σιτία. 

4 ἘΔ ἄρτον τὸν μέχρι. ΑΥΜϑς, ἄρτον μέχρι». Μὸοχ 

Ο0}}». ρυΐμιις εὐθηνίαις ἔχουσι 



ΗΟΜΙΠΙΑ 

ἩΣΕσ ΣΡ; ἘΠ βο  ούχαις ΝΠ 
σχοντα, μιηδὲ ὑπάρχειν σῖτον ἐν ἀποθήκαις" χαὶ τίς 

ἣ χρῆσις τῶν βαρυτάτων βαλαντίων : εἶπέ μοι. 

Οὐ μετ᾽ ἐκείνων χωσθήση; Οὐ γὴ ὃ χρυσός; Οὐ 

πηλὸς ἀχρεῖος πηλῷ τῷ σώματι παραχείσεται; 

Πάντα ἐχτήσω, χαὶ ἕν ἀναγχαῖον οὐχ ἔχεις, δύνα - 

μιν τοῦ τρέφειν σεαυτόν. Τῷ παντί σου πλούτῳ ἕν 
΄ ΓΆΕΥ, 5». 7 ΄- 3 , , - νέφος ἀπέργασαι: ὀλίγων ψεχάδων ἐπινόησον πόρον 

ἔπειξον εἰς χαρποφορίαν τὴν γῆν᾽ λῦσον τῷ ὑπερη- 

φάνῳ χαὶ σοδοῦντι πλούτῳ τὴν συμφοράν. 'Γάχα 
ν᾿ Στ ᾽ πα νῖν , ἘΜΕ ΞΟ Ὁ ᾿ς ΘΚ ς 

τινὰ τῶν εὐλαδῶν "ἢ παραχαλέσεις, ἵν᾽ εὐχαῖς ὡς ὃ 

Θεσδίτης ᾿Ηλίας ἀνεσίν σοι χαρίσηται τῶν δεινῶν, 

ἄνθρωπος ἀχτήμων, ὠχριῶν, ἀνυπόδετος, ἀοίχη- 

τος, ἀνέστιος, ἄπορος, ἑνὶ χιτῶνι σχεπόμενος, ὡς 
3 ΤᾺ -ὔ “- ᾿ ΕῚ ν Δ 

Ἡλίας τῇ μηλωτῇ, τὴν εὐχὴν ἔχων σύντροφον, 

τὴν ἐγκράτειαν ὁμοδίαιτον. Κἂν ἐπιτύχης τῆς παρὰ 
τοῦ “ τοιούτου βοηθείας δεόμενος, οὗ μαχρὰ χατα- 

γελάσεις τῶν πολυμερίμνων χτημάτων ; οὐ προσ- 
πτύσεις τῷ χρυσῷ; οὐ διαῤῥίψεις ὡς χόπρον τὸν 

ἄργυρον, ὃν πρότερον πάντα δυνάμενον χαὶ φίλ- 
τατον ὀνομάζων, ἀδρανὴ βοηθὸν ἐπὶ τῆς χρείας 

ἐγνώρισας; Διὰ σὲ χαὶ τὴν συμφορὰν ταύτην χα- 

τεδίκασεν, ἐπειδὴ ἔχων οὐχ ἃ ἐδίδωςς" ἐπειδὴ παρέ- 

τρεχες τοὺς πεινῶντας" ἐπειδὴ πρὸς τοὺς ὀδυρομέ- 

νους οὐχ ἐπεστρέφου, ἐπειδὴ “ προσχυνούμενος οὖκ 
ξὶ ᾽ὔ Ε δ 3. ΚΝ.) ΕΝ, ν᾿ " 

ἡλέεις. Γἔρχεται χαὶ δι᾽ ὀλίγους ἐπὶ δῆμον χαχὰ, 
ἐ τς 

καὶ μοχθηρίας τινὸς παραπήλαυσε δῆμος. Αχαρ 

ἱεροσύλησε, χαὶ ὅλη ἣ παράταξις ἐμαστίζετο. Ὃ 

Ζαμόρὶ πάλιν εἰς τὰς Μαδιανίτιδας ἐξεπόρνευσε, 

καὶ δ ̓ Ισραὴλ ἔπιπτεν εἰς δίχην. 

ΡΥ 
Πάντες τοίνυν χαὶ ἰδία καὶ κοινῇ τοὺς βίους ἑαυ-- 

τῶν ἐξετάσωμεν, ὡς παιδαγωγῷ πρόσχωμεν τῷ 

αὐχμῷ,, ἕχαστον τῆς ἰδίας ἁμαρτίας ὑπομιμνή- 

σχοντι. εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς τοῦ γενναίου Ἰὼδ τὴν 

φωνὴν εὐαισθήτως" Χεὶρ Κυρίου ἐστὶν, ἢ ἁψαμένη 
μου. Καὶ μάλιστα μὲν πρωτοτύπως τοῖς ἁμαρτή- 

μασι τὴν συμφορὰν ἑαυτῶν λογισώμεθα. Ε δὲ δεῖ 

καὶ ἄλλο προσθεῖναι, ἔστιν ὅτε καὶ χατὰ πεῖραν 

ταῖς ψυχαὶς αἱ τοιαῦται τοῦ βίου δυσχληοίαι τοῖς 

ἀνθρώποις προσάγονται, ἵν᾿ ἐπὶ τῆς δυσχολίας ἀπε- 

λεγχθῶσιν οἱ δόκιμοι, εἴτε πένητες, εἴτε πλούσιοι" 

ἑχάτεροι γὰρ ἀχριδῶς διὰ τῆς ὑπομονῆς δοχιμάζον-- 

» ἜΜ παραχαλέσῃς. Αὐ Μ55. τι} 1 παραχαλέσεις. 
ς (]}. Ρυΐπιιιβ παρὰ τούτου βουθείας. 

ἃ Απεφαϊ ἄπο ΠΡ τὶ ἐδίδους. 

« ἘΔΙῚ οὐ Μϑ5. προσχυνούμιενος : 4ιᾶτη ΓΤ 6 ἢ γΟΟΟΠῚ 
βαβρθοίατη Πα θθπ5. (Ομ θα βιιι5, ραξαι ΒΑβΙ]ταπη βουὶ- 

Ῥδῖδθε προσαιτούμενος. ϑ'64] οἴπ5. Ἰπάϊοῖο, σι βου θογὸ 

ΙΝ ΕΑΜΕΜ ἘΤ ΒΙΘΟΙΤΆΑΤΕΜ. 98 

νο Πα ΠτοΡ ἢ, πος Πα ΡΟΣ ᾿π ΠΟΡΡΟΙ5. ἔπ π ΠῚ ΘῚ [110 ; 

«υ14 τὰπάθμ, 4πιὲ550., ργοάθυιπξ ΠῚ πηὰνβα ̓ὰ 
ΘΡαν 551 πηἃ ἢ ΝΌΠΠΘ τπΠὰ ΟἸΠῚ ᾿ρ0515 51} δοθπη ἃ - 

5616 5606 }16 015 ὃ ΝΌΠΠ6 [ΘΥΓὰ Γι δι ἢ ΝΟΠΠΘ 

παι] 6 Τα τι [τὸ Δα] 66 Ό1:., ΟΡ ΟΥῚ ν]ἀο]οοι 9 
Ῥοβϑι 465 οπηηϊὰ : 564 τιπΠὰἃ Γ65 68 ΠΘΟΘϑϑα ]ὰ 57 “τὰ 

Θά 65, (Δου {5 ΘΙ ρϑῖι πὶ ΑΙ θη. Οοπῇοθ δχ οἰμπηὶ- 

Ῥὺι5 {5 ΟΡΙ τι. ΠΟ λυ] πὴ τηᾶ πῃ : ἴαο ἀδϑοθπάδηϊ 

σατίδο ρδτιοδθ : ΠΠ 56 ΓΘΡΓἂ ΠῚ δα ἔγιιοίτι πηι [ΘΓ ΘΠ τη}: 
ΑἸ ΠΝ [ 6 δι) 6 }}}}5 1115 ἃ 0 ἸΠ50] ΘΠ 1} 115 αν {115 
ἉΠΊΟΪ 6. ἘΟΥΓαθ56. Οἷπ ΠῚ ΔΙ] ]π6 ΠῚ ἱπάτιοθ5 5). τιῖ 
ΘΧΘΙΏΡ]Ο ΤΠΘΘ 165. ἘΠῚ8Θ. ΓΘΠῚ 5510 Π6 ΠῚ ἘΠῚ πηα]0- " 

ΤΠ} ῬΥΘΟΙθιι5. πη ροίγθῖ, ΠΟΙΏΟ ἱπΠ0}58 5» ΡΠ] τι5.,. 
«ἰβοαϊοθαῖιιβ, 5ῖπ6 ἄοΠη0, 51Π6 ἰἅγ6, θϑθητιβ5 πη]οὰ 

{πππῖσα ΘΟΟρΘΓίτ5.., νοι Ε]1ὰ5. Ρ6 116 οὐ ]]α, 5 πη} 

Θατ. ΡΥΘΟΙθιι5. δ πο [ι15..,. 16] π|Ὸ σΟΠ αι Θ  ΠΔ}} 
τπΐθη5. Οὐοα 5ἱ τοσᾶπάο ἃ}0 6] Π5Π|064}1 νἱγῸ ΟΡΟΠῚ 

ΟΡ Πθὰ5 οἱ ργΌβ ΤΠ}. ΠΟΠΠΘ Εν [{185 Πλ1} 15. οἷ" 

τἷβ ΟΡ ποχῖαβ γα] 46 ̓δἀπιοάπιην θυ} 46 }0159 ΠΟῊ ΠΟ 
ΔΌΡΠ ΘΟΠΒΡΙΙΘ5 ἢ ΠΟΠΠΘ [ΠῚ ΙΔ ΠῚ 5[ΘΓΟΙ15 ΔΤ] 
Δ] Ιοῖθ5 : αιοά,, [ἀπηθίϑι ρυ 5 ομηηΐα ροίθραΐ , ἃ}}- 
ῬΘΙ]α] θα αν 16 οἰ μα 551 Π}11Π}5 ᾿Ρ5Ὲ ΠῚ [ἀΠΊΘΠ οΟσΠπο- 
Τἱ5 1 ΠΡ γι} π᾿ ΠΘοθβϑι ἴα θ ῬΑ ΟΠ ΠῚ 6556 ἢ δτιδὰ 
πὰ πᾶπο σα] πη τα θ πὴ ΠΘιι5. ᾿πίι 1, 0 οἴ] 
Πα ΡΘΡῸ5., ΠΟῚ ΘΙ ΌΡΑΥΘΙΪΒ ; 404] ΘΒυ}ἼΘη 65 Ργδ- 
[οἴου 5, Ζαρὰ ἴθ ΠΟ ΘΟΠγ ΡΥ θυ 5. ἃ Ἰπιρϑηίοϑ ; 
«π|ο 4 Δἀογαῖιβ, ΠΟΠ 515 ΠΉ]5ΘΥ  ἴτι5. Γην Δ τιπΐ ΘΠ} 

ΡΙΓΟΡΙΟΙ Ῥιι605 ἴπ ΟΠ ΠΘ ΠῚ ΡΟΡα] πη πηα]α, ἃς Π- 
σἰτἰσι πη τιπῖτι5 Ρ]ΘΡῚ 101] ποοϑῖ. ΑὐΠαν 5Δου ΠΘρ τ 
ΘΟΙΠ 51 Ὁ, δὲ τοίτ15 σαϑιϊ σατα5 6ϑὲ Ἔχ Θγο ἴτπι5. ΖΔ Π)- 

ΡΗῚ Μδαϊαηὶαβ. βοουίαιπι5. οϑὲ, δὲ 586] βαθπὰβ 
ἀρδάϊε. 

ὅδ. ΟἸΏΠ65 ᾿ρσΊτν {ΠῚ} ῬΥΙΨΔΓΠΠῚ 5 ἔπ1ΠῚ 1π 60 1- 
ΠΗΙΠΪ ν ΓΔ ΠΟ ΡΠ) ΘΧΡΘΠΔΠη15.. ν 6]: με α- 
σοθο δἰ[θπ Δ Πη115. 510 Δ] 5. ὉΠ} ΠῚ ΠΠΘ 116 511} 

ῬΘοοδΙ σοΟμηποποίδοϊθητ. ῬγΟ ΘΓ Πηι5. δὲς ΠῸ5 
ΔΠΪΠΠΟ 580 111ὰ 56 ππ] ΤῸ] νεῦρα : ἤαπιις 12)0- 
πεϊγιὶ ἐ5ῖ , σι ἐοίϊρίς τη 6. ῬΟΥΙβϑ᾽ Π} 11} ἀπ [6 ΠῚ οἱ 

ἈΠίθ ΟΠ Πα ΘΑ] Δ ΠῚ Γ [6] ΠΟΘ ΓΔ ΠῚ} ῬΘΟΟΔ 5 50 }}- 
ῬῬάπιι5. Οτοά 51 ρυδίογθα δ] 14 Δ θη άϊιηι ὁδί, 
ἢν φιοάιιθ ΔΙ Π60 5 τι τα }18 νἸτῶ5 Ἱπί γι ηΐὰ ἰγ- 
τορϑητῖι ΠΟΩλ  ΠΙ]} 115 ἃ ἃ ΠΙ Π]ὰ5 ΡΟ θα Πα α5, τα [πὶ - 
τον αἸΠΠ οι] τα τ65. ἀθρυο μθπἀδηίι 411 ΡΓΌΒῚ δἰηι, 

τ δ ἜΣ ΕΡΩ ἐ: γυι 
Ἃ 5108 ῬΔΈΡΘΓΘ5, 5106 εἰν 65.) οὐ ἀΓ 4 τι6 Ρ 6. Ρα- 

πο 4π6ο. Ναπι ργαζογιαπι Φαρα {Π||5. σοπ]θοεετὰ 

πᾺ]10 οβε πιοτὸ πἰ{{{π|:, γοὸχ προσχυνεύμιενος ἴἴὰ Ἰγυΐο 

Ἰοοο οοπυθηϊ, τὶ Ῥοϊιι5. Ὁ οοι]οβ ροπαΐ “πᾶ πη οχ- 

ῬΥΪπιαΓ βἔαξαιπι Ππι πὰ] 6 πὰ ΡαπροΓιπι, {πὶ Δ ογδηττιιπι 

ἴῃ τηοάιπι 5[ Προ ἃ αἰ ΠΠΡῖ5 τορδηΐ, 

ὑἷοα. ἢ. ἴ- 
57. 

Νιη.25.6. 
Ξ 44: 

“ον.10. 21. 



η,. 5: 

τἰδητίαμν. ᾿Ϊαπο ΡΡΟ Θπτι. ἘΠ᾿ ππαχίηιο ἃ πος 

Το ρον «Θο]ανΆΓΠ|", δ᾽ πὸ ἴσο ΠΠ|06  8}15... οἱ [γὰ- 

{ΠῚ 1ΠῚ ΔΠΊΔΠ5 : 5: {Π6 116 σνατι5. Θὲ. ῬΘΠΘΠΟΙΟΓ ΠῚ 

ἸΠΘΠΊΟΥ, δὲ νἴοθ νϑυύϑᾷ ΠῸΠ 1] ΒΡ ΘΏΊ115.,. ΟἸ1}115 

ΔΠΪΠΊ115 5.4 {1ΠῚ ν [86 Ὑ1ΟἸ 551 {π|] Π}}0τ|5 πα τιΓθ πιγ. ΝΟΥΙ 

δ5ο ππ]το5 (πὸ ἀπ "πὸ δοοορὶ , 564 ΘΧρουῖθη- 
τἰὰ ᾿ρ58 ΠΟιΏΪΠ65 ΠΟΙῸ5 Πα] 11}, ἦτ} οὐ δ ρροίθ- 
ΤΥ 5101 ΤΌΛτ ΟΟρία, οἱ βθοιη 15 νη 15. αιο 

4Ἰοὶ 5016, γ65 ῬγΟσθ ον θηΐ, τη θα ἸοΟ [6 1" 58 {6} 5] 

ΠΟΠ Ρουἔδοιθ σγατ]ὰ5 ῬΟΡΟΠολθης ὈΘηθίοο 1αν61- 
ΤΟΥΪ : 561 951 πιιίαγθία" [Π ΘΟΠ ΡΥ ΠῚ ΚΘ. 11] 5[α- 

ἴπ5.. ἀἸνοβάιιο ἤθροὲ. ράθροΡ, ΘΕ τΌΡτη ΘΟΡΡΟΙ]5 

ψΘΓΘΡ αι" ἴπ ΠΟΥ 11, σ]ονα {τ πὸ ἃς 5ρ|6Π- 
ἀν ἴπ ἀδάθοιιβ δὲ ᾿βι που ΠῚ : τππὸ ἀδργθ μθη-- 
ἀοΡαπίαν ᾿ησρα 11, ἸΟ ΘΙ θα πίιμ" Ὀ]ΔΒ ΡΠ Θἢλα., Ρ- 

ΘΙ ΒΟΘ ΠΕ π΄ ῬΡΘΟΔΠΟΠΘ , Ῥοιιη ΡΟΡΙΠ6 (πὰ5ὶ 
σαποίαπίοπι 6] ΓΟΥΘῚ ΠΟΘ [ουο θαηΐ, πθο αἵ- 

[Ἰο] Θά πττιν οὐσα ΤΟ Πα} πη π8 Π] ἱπα  σ Πδη- 
ἴθ}. 56] ἀρᾶσο δὲ δι θιηον θ᾽ ἃ} ΔΉΠηΟ 6] ϑηηο 6] 

σοσιτ]0Πη65. ΕῈ σπ ν᾽ ἀθυὶθ Ποῖ σΟΠβιιθῖῶ. ΠΟη 

Ἰαν ΘΠ ΊΘ ΠῚ... 516. ἴθοιπ γοριΐα : ΝῸπ ἤδοϑὶ ΠθῸ 
νἸΟ ι5 5} 06 1 8 Π6}] [ἀοπ]τὰ5. ΟΠ] 610 ΘΠ] Π19 ΟἿ" 

511 ΠΟ ΔΙ Πτ15. Ο26}1 ΤΟΙ 5116 ΘΟ ΠῚ ΟΥ̓Δ [115... ΟἸΠΠῚ 

δἷἱ 1θη} 06 δία [11 δὲ ἘΘ ΠῚ ΠΟΥ 111} γπογα τον Βα ρΊ6η5, 

Οὐ 16 σα ΠΟΛ ΠΟΙ Οπιπΐα. ΟἸΠ}0}06 [ΘΠ οβία 5 ἃῸ 

50 ]51{π|Μ1η πηο μη ΟΠΠΟΥῚ οὐ] 568 πὲ ΟΥ̓ Ἰ ΠΑ 551 πὶ 

5101 Ππν 166} 5ι1Ο 161 [4004 τ} διὰ ἸΡ ΒΟΥ νὰ- 

γἸθίαο νΑΥῚ 5. ΠΟΒΓΡῚ5. ΠΟΘΙ ΓΔ {1|}115. ΟΡῚΓα] ΘΠ τα}". 

Τανη)διη. ἀσοθίαι. [θη ρ ϑιϊν θ Ππ1 10}. ΥΠΠ 5 Π57116 

10 ν᾽ ϑισοράαι, οἱ ΔΠΠ115 510 ΠΠΊσΟν 6 ΠΗ ΠΙΪχ 15. ας 

416 δἱσοϊταίθ Ὠθοθϑϑαγα ΠῸΠ ΟΡ ΔΠ5. Ῥοίθη5 

Ἰδίταν Τλοιι5. οϑῦ ; 561 οἵη βαρ ροῖαι οἱ ροιθβίαϑ, 
51{Π110 65 ΘΟ [6558, Π11Π δὶ ΟΠ ὰ5 θοϑι ) ΝΘ τ 

Πα 5ἴανθ ροίοϑβι. ΝΠ) ἢἰδὶ θΌΠτι5 θοϑοῖ, {πὰ πὸ- 

ὁδδϑιίατο δ ἀπο τι5. ΤΠ1Π1Ὸ σΟΠ 1 |556. ΠΟπΪ Π 6] 7 

Οὐ5᾽ ἁίοπη (ὉΠ ΓΟ ἢ γν6] ᾿ην τ σου ίϑϑοῖ 

Ἰνυ Π} 11} 51Π6 16... δὲ ΡΠ] ΟΠ Πα ἀἸπ θη} ο] σθαι 
5115 ΤΠ ΔΉ] 115 ΟΧχ ἰπτὺ ΟΠ ΤΥ Π]ὰ ὃ Οἷς. ποορϑϑα- 

ΥἿΟ ῬΘυβιιαβὶ Γ, τι 5ΘΟιμ Πα 11} 5118} ἰ}051115 ΠῚ ΠΘῊῚ 

γα ΓΠΟΠΘΗῚ [ΧΟ Π}1 ΠῚ ΠῚ ΡΟΥ ΠΡΟ , αἰ ἀτπιοῖο ἱπ616 ᾿π το, 

4. ΠἸ|ὰ, διακοσμήσεως ὡρῶν, 5πο. 11} Τη οὐ) ποιίοπο 

Ἰερῖς. Ομ ο βιτ5 ; ἸΠοϊγοοάιιο. κἷο. ἱπιεογρυθίαξιτν 

Οπιηίσιιθ ογηρδδίαίιιι αὐ αἰήτιθ ἐδηιρογιι εἰϊ5- 

τἰποιϊοπῖς δαρίθης πον αίον". ΝΒ. πν] του γοῖο- 

σαιτὰ Πγόνιτὰ ἢ] πὶ βου}, Πὰ5 γοσο5. αἸ5Ε ΠΧ Ί πητι5. 

Ῥασιπὶ αι οπὶ ΤΟΙογΕ, αὐἰτπὶ νὸχ διαχόσμιησις Πος 

Ἰοοο Ῥυϊναιηι δι αΐαν ῬΓῸ οΥπαϊι Ὁ], ἂπ σοπογα- 

"1πὶ ῬΡΙῸ οὐπαίι [ΟἿ Ππ5. ΟΥ̓ ΓΟΥΓΑΥΊΙΠ. 

Τα. Αἀάεπάα.] 

"ΟΝ οἴονος. ΑἸϊψαοι ΠΠΡῚῚ οὐδὲ ξ οὕτως. ΠρΙάοπι (Ο]}. 

ΤΟΥ 5. ΟἹ τᾶς οαΠΠἴο ἐφετός, ΑἹ 55. τα] 

ΒΛΒΠᾺ1 ΟΕΒΛΆΒ ΟΛΡΡΑΒΌΟΟ. ΔΕΘΗΙΕΡ. 

ται. Κἀν τούτῳ μάλιστα τῷ χαιρῷ διαδείκνυνται 

ὃ μὲν, εἰ χοινωνιχὸς χαὶ φιλάδελφος" ὃ δὲ, εἰ εὖ- 

χάριστος καὶ μὴ τουναντίον βλάσφημος, ταῖς τοῦ 

βίου περιφοραῖς ὀξέως συμμεταδάλλων τὸ φρόνημα" 

Οἶδα ἐγὼ πολλοὺς (οὐκ ἀκοὴ μαθὼν, ἀλλὰ τῇ πείρα 
τοὺς ἀνθρώπους γνωρίσας), ἕως μέχρι μὲν ὃ βίος 

αὐτοῖς πρὸς εὐπορίαν διαμετρεῖται,, χαὶ ἐξ οὐρίας, 
τὸ λεγόμενον, χωρεῖ, μέσως γοῦν εἰ χαὶ μιὴ τελείως 

τῷ εὐεργέτῃ διιολογοῦντας τὴν χάριν - εἶ δέ που 

διὰ τὴν ἐναντίαν χατάστασιν περιτραπείη τὰ 

πράγματα, χαὶ ὃ μὲν πλούσιος γένηται πένης; ἣ 

Β δὲ δώμη τοῦ σώματος νόσος, ἣ δὲ δόξα χαὶ περι- 

φάνεια αἰσχύνη καὶ ἀτιμία, ἀχαριστοῦντας, βλά- 

σφημα φθεγγομένους, ὀχνοῦντας τὴν προσευχήν" 

ὡς πρὸς χρεώστην βραδύνοντα τὸν Θεὸν σχετλιά- 

ζοντας, οὐχ ὡς πρὸς Δεσπότην ἀγαναχτοῦντα δια- 

χειμιένους. ᾿Αλλ ἄπαγε τῶν λογισμῶν τὴν τοιαύτην 

ἔννοιαν. Ὅταν δὲ ἴδης Θεὸν μὴ χαριζόμενον τὰ 

συνήθη, οὕτω λογίζου παρὰ σεαυτῷ - μεὴ ἀδύνατος 

ὃ Θεὸς χορηγεῖν τὴν τροφήν. Καὶ πῶς; ὅσγε Κύ- 

ριός ἐστιν οὐρανοῦ καὶ πάσης “ διαχοσμήσεως, 

ὡρῶν καὶ καιρῶν σοφὸς οἰχονόμος, κυδερνήτης τῶν 

πάντων, ὥσπερ τινὰ χορὸν εὔταχτον τὰς ὥρας χαὶ 

ς τὰς τροπὰς ἀλλήλαις ὑποχωρεῖν δρίσας, ἵνα τῇ 

ἑαυτῶν ποικιλία, ταῖς διαφόροις ἡμῶν ἐπαρχέσωσι 

χρείαις " " 

γένηται, αὖθις δὲ λάδῃ τὸ θερμὸν, καὶ τὸ ψυχρὸν 

ἐγχραθῇ τῷ ἐνιαυτῷ, καὶ τοῦ ξηροῦ τὴν χρείαν μὴ 

χαὶ νῦν μὲν χατὰ χαιρὸν τὸ ὑγρὸν προσ- 

ἀμοιρήσωμεν. Οὐχοῦν δυνατὸς ὃ Θεός " τοῦ δυνα- 
-- ΄ δ 

τοῦ δὲ προσόντος χαὶ δμολογουμένου, μὴ ἄρα τὸ 
» Ν “ ΤΥ τὰ δ "ἡ Ἴ 
ἀγαθὸν ἐνέλευψεν ; " Οὐδὲ οὗτος ἐφεστὼς ὃ λόγος. Γίς 

δ . ῃ" Ε ΝΥ Ἂ πὰ θὲ ν οἷς δι τς ΩΣ ἣν 

γὰρ ἀνάγχη τὸν μὴ ἀγαθὸν ἔπεισεν ἐν ἀρχῇ δη- 
ἊΝ ᾽ ἜΡΓΟΝ τε 

μιουργῆσαι τὸν ἄνθρωπον ; Τίς δὲ ὃ χατεπείξας 
. " ΣΎ Σ "Ὁ - ΝΥ 

τὸν χτίστην χαὶ μὴ βουλόμενον χοῦν λαβεῖν, χαὶ 
τ 5 ἐξ ἐν δ τ 

τοιοῦτον ἐχ πηλοῦ “ χάλλος εἰδοποιῆσαι; Τίς ὃ 

πρὸς ἀνάγχην πείσας, χατ᾽ εἰχόνα ἰδίαν τὸν λόγον 
ἀν δα 95 ᾿ 

" τῷ ἀνθρώπῳ χαρίσασθαι, ἵν᾽ ἐχεῖθεν δρμηθεὶς τεχ- 
.- , γ .) ν “ῃ ΝΥ ΠῚ - » 

νῶν μάθησιν δέξηται, χαὶ μάθη περὶ “ τῶν ἀνω- 
, - κὰ σθ “ ΤΎΡΟΣ. Κὰ 

τάτω φιλοσοφεῖν, ὧν αἰσθητῶς οὐχ ἅπτεται. Κἂν 

οὕτω λογιζόμενος, εὕρης τὴν ἀγαθότητα τῷ Θεῷ 

στώς. 

ς ἙαΤεῖο αὔγασιιο οἱ Μ55. πλα 1 χάλλος ἰδιοποιῦσαι. 

Ατ ὍΟ]}». τονε εἰδοποιῆσαι : {0 ψΟΥΙτ5. ΕΓ ππο] δας 

7παϊοανίμηιι5. 

ἀ Βδσ. ρῥυΐπιις τῶν ἀνωτάτων. ΠΡ] ἄοπὶ ΟΟ]Ρ. τον- 

ἰἰὰ5 ὧν εὐαισθήτως Νοχ ΜΞ. 4ιαίαον [οἰ 470 ἤξα. 

οασι (15]. 3307 εὕρῃ. {{ππάχιιο οαἸιῖο εὕρῃς. [Βοῖς- 

ΞΟ ῃ Δ Πἴο Ἰορομάατα νἱἀοῖυν κἂν οὕτω λογιζόμενος εὕρεις 

ΡΓῸ εὕργης», αἴ υπσάτασ ραγίϊοι]α ἂν σὰν σοῦ εὕροις. 

Ἠάᾶβοῖ απιοῖ 410 56 {ιιθατα Ἰοοιῖο (ἀαυποῦις, σαὶ (ὁ- 

«ἴοο5. ἃς Ε ρα] απ ,]} 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΕΑΛΜΕΔΝ ΕΤ ΒΙΟΟΙΤΑΤΕΝ. 

συνοῦσαν, καὶ μέχρι καὶ νῦν μιὴ ἀπολιμπανομένην. 
Ἔνι ὧν ἐφ ϑια ) ΓΝ , ) ΕΝ ᾿ ἊΣ χ 
Εἰπεὶ τί ἐχώλυεν, εἶπέ μοι, μὴ αὐχμὸν εἰναι τὸ 

δρώμενον, ἀλλὰ τελείαν ἐχπύρωσιν ; καὶ μικρὸν 

ὑπαλλάξαντα τὸν ἥλιον τῆς συνήθους πορείας, πλη- 

σιάσαντα δὲ τοῖς περιγείοις σώμασιν, ἐν ἀχαρεῖ 
λέξ. φ-- Ν Ὥ αν Ἴ1 ἐ “Ὁ Ὡς - 

καταφλέξαι πᾶν τὸ δρώμενον ; ἢ βρέξαι πῦρ ἐχ τοῦ 

οὐρανοῦ, χαθ᾽ ὁμοίωσιν τῶν ἤδη χολάσεων τῶν 

ἁμαρτωλῶν : ̓Επὶ σαυτοῦ χαὶ τῶν σῶν λογισμῶν 
γενοῦ, ἄνθρωπε" μὴ ποίει τὰ τῶν ἀνοήτων παίδων, 
Ω δου ἣν , 5 ΄ " ΝΖ 

οἱ παρὰ διδασχάλου ἐπιτιμιηθέντες, τὰς δέλτους 

ἐχείνου χαταῤῥηγνύουσι᾽ πατρὸς δὲ, δι᾽ ὠφέλειαν 

τὴν τροφὴν ὑπερθεμένου, τὴν ἐσθῆτα χατασπαράτ- 
τ: ΤΣ 

τουσιν, ἢ τὸ τῆς μητρὸς πρόσωπον τοῖς ὄνυξι χα- 

ταξαίνουσι. Κυδερνήτην μὲν γὰρ ὃ γειμὼν, χαὶ τὸν : βνήτην 'μεν᾿ γὰρ ὁ χειμῶν; χ' 
- ν᾿ , . ΑΘ ἐς ΤΡ τὸ αὶ 
ἀθλητὴν τὸ στάδιον, τὸν στρατηγὸν “ ἣ παράταξις, 

τὸν μεγαλόψυχον ἣ συμφορὰ, τὸν Χριστιανὸν δὲ 
ΕῚ Η͂ Π' Α Ἷ ᾿ ε - 

πειρασμὸς δοχιμάζει χαὶ βασανίζει. Καὶ αἱ λῦπαι 

τὴν ψυχὴν, ὡς τὸ πῦρ τὸν χρυσὸν, ἀπελέγχουσι " 
» τ 

Πένης εἶ; Μὴ ἀθυμήσης. Ἣ γὰρ εἰς ἄγαν κατή- 

φεια γίνεται τῆς ἁυναρτίας αἰτία - τῆς μὲν λύπης 

βαπτιζούσης τὸν νοῦν, καὶ ἀμηχανίας ἐμποιούσης 
ἿΝ ΚΣ ᾿ “Φ, ΄ -Ὁ- - Ἦν ΝᾺ ἴλιγγον" τῆς δὲ ἀπορίας τῶν λογισμῶν τὴν ἀχαρι- 

ῃ " ΄ ᾽ ᾽ν ΓΡΕ, ᾿Ν κι κ᾿ 
στίαν ἀπογεννώσης. ᾿Αλλ᾽ ἔχε τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸν 

Θεόν. Μὴ γὰρ οὐχ ἐπιδλέπει τὴν στένωσιν ; Ἔχει 

τὴν τροφὴν ἐν χερσὶ, καὶ παρέλχει τὴν δόσιν, ἵνα 
, ΑΝ ΄, [τ ἐς , 

σου δοχιμάσῃ τὸ βέδαιον, ἵνα χαταμάθη τὴν γνώ- 
μὴν, εἰ ἃ μὴ τῇ τῶν ἀχολάστων χαὶ ἀγνωμόνων 
ΕΥ̓ΒΕῚ , ἘΝ ὙΑΕΝΡΛΕ ἘΡΣ ΄ γάμος ἐκῶν , ἐστὶν ὁμοία. [Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι, μέχρι μὲν ἐν τῷ στό- 

μᾶτι τὰ σιτία τυγχάνει, εὐφημοῦσι, κολαχεύουσιν, 
[2 57 Νονιν] Ὁ ν᾽ ε΄ ὑπερθαυμάζουσιν" ὀλίγον δὲ τῆς τραπέζης ὕπερτε- 

θείσης, ὥσπερ τισὶ λίθοις ταῖς βλασφημίαις βάλ- 
., Α ᾿ 8 ν ν Θεῷ τ ἐον 9ετο τ νυ συσιν οὺς πρὸ βραχέως ἴσα Θεῷ διὰ τὴν ἡδονὴν 

, ΧΗΣ , " Ὶ Ω,.7 χ 

προσεχύνουν. ᾿ϊπελθε τὴν παλαιὰν Διαθήχην, τὴν 
[4 ᾿ , ε ΄ Ε ἴ- ᾿ Ν ΓΥ , νέαν, χαὶ πολλοὺς εὑρήσεις ἐν ἑκάστη τοὺς διαφό- 

ᾳ ὰΝ ΄ τ « ΡΙ Ε ρῶς τραφέντας. ᾿Ηλίαν εἰχεν ὃ Κάρμηλος, ὄρος 

ὑψηλὸν χαὶ ἀοί ἔ ἕ ὙΠ δὲν Ἰλὸν χαὶ ἀοίκητον, ἔρημος ἔρημον " ψυχὴ δὲ 
τῷ δικαίῳ τὰ πάντα, καὶ τῆς ζωῆς ἐφόδιον ἣ πρὸς 

εΙ 
ἣν 

Θεὸν ἐλπίς. ζῶν δὲ οὕτω, λιμῷ τὴν ζωὴν οὐχ 

ἀπήλλαξεν, ἀλλ᾽ οἱ ἁρπαχτικώτατοι χαὶ μάλιστα 

γαστρίμαργοι τῶν ὀρνίθων, οὗτοι "ἢ διεχόμιζον τὰ 
Γ 

σιτία, χαὶ τροφῆς ἐγίνοντο τῷ διχαίῳ διάχονοι, οἱ 

τὰς ἀλλοτρίας τροφὰς ἐχ συνηθείας ἁρπάζοντες" 
Ε “- -- ᾿ Α ’ ΝΟΥ δ 

χαὶ τῷ δεσποτιχῷ προστάγματι τὴν φύσιν διήμει- 

ψαν, πιστοὶ φύλαχες γενόμενοι τῶν ἄρτων χαὶ τῶν 
- ΤΙ Ὁ ΝΥ - “νας “δ. ΑΝ ᾿, 

χρεῶν. Ταῦτα δὲ τῷ ἀνδρὶ φέρειν τοὺς χόραχας 

παρὰ τῆς πνευματιχῆῆς ἱστορίας ἐμάθομεν. Εἰχε 

δὲ χαὶ ὃ Βαδυλώνιος λάχχος τὸν ᾿Ισραηλίτην νε- [ 

ὁ ΓΑΡ οαλ5. ἀορθοῖαν Οοα οὶ 11 
5. Ἀπ αἱ ἔνο5 ΠΡτῚ εἰ μιὴ τῆς. 

8 

68 

Δ 

ηἤ 
«7: 

ἀοοογθῖι" ἃν ἴ65., δὲ «ἰο ΛΟ ι15. ΔΙ Εἰ 551} 15. (1185 51}}} 

56 ηϑι1π ΠΟῚ οδάπιηϊ , ΡΠ] ΒΟ ρ Πανὶ ἀἰβοογοι ῦ Τὰ οἱ 
ΘΟΡΊ ἀν Θ.5.7) ΘΟΠΊ ΡΟ. 165. ΠΟΙ [ΓΘ 1Π6556 ἴῃ Πρὸ, 

ΘΓ π6 πῖπὸ αιϊάθη οἱ ἄθοββθ. ΑἸΙοαυὶπ {πἰ4 νοὸ- 
ἴαγδὶ., “ιι550., 6 δ᾽οοϊ αἴθ πη. ΠΟῸῚ 6556 ἰά αιιοῦ 
γι θηλι5.., 564 ρου δοίην ᾿ποθ πη πη οἱ ἰπίο- 

δσαπη ἢ οἱ 5016 πὰ Ῥδα]υ]τιτη ἃ σαΓϑιι σοπϑιιθίο ἦ6- 

Πδοιθη θη, αἴσιιθ Δ ΘΟΡΡΟΡὰ ἴθι δ ἈΠ] ΘΠ Π ἃ 
ῬΙΟΡίτ5. Δοσθ ΘΠ Ί6 ΠῚ, Γ65. ΟΠΊΠΟΒ νΊΒΙ 1165 ἴῃ [6 π1- 

ΡΟΡῚ5. ΠΠΟΠΊΘ ΠΟ ΘΧΌΘΙῈ ἢ ἀπ ἰσηθη 6. ορίο 
Ρίπθνθ., θὸ πιράο, 41|Ὸ 7} 51πὲ ἀπίθα μαπίξ 
Ρεοοαίο 5 ἢ Ἀθάραβ αὐ 6, ποιηθ., δ πηθπς θοίο 

ΘΟΙΏΡΟΒ ; σὰν χοῖϊαϑ ἡτ|85 “Π5] 016 πίοϑ ρτιθυὶ [δοιῖ-- 
ἴδε, 4 ἃ Ργθοθρίογο ΟΡ] ΔΕ, τὰ 1185 ΠΠ1π|5 
ΘΟΠἸησιιπΕ., ἃ νϑϑίθη οι π πιπὲ θα 1}15.,. ΕἸ θα 
8 δουτπ {{ΠΠῚΐϑ πὶ ΕΠ [ΓΡυ ΘΠ τ5... ἁτππ τηδ 5 

[ἈΟἸ ΘΠ ππσι 5 ἀ Πα πίαπε. ΝᾺ ΠῚ ΠδιιΟ]Θυτιμη [θιη- 
Ρεϑίαβ., ἁἰΠ] δία πη ϑ᾽ δ τι}, ΠῚ ΡΟ ἃ ΟΥ ΠῚ ΔΟΪΟ5 

ΠΟ ΠΕ ΠῚ ΠῚ ΨῚ}Ὶ1ΠῚ ΟὩ] Δ Πα 5.. ΟΠ} ]5ΠἀΠπιιπὴ [6 Π- 

ἰδ] Ῥγοθθὰϊ οἱ δχαμπηῖπαξ. ΑἸΖΙΙΘ τὰ ᾿σ 15. ΔΙΠῚΠΠῚ, 
1ξὰ Γ65 δά ινθυβδ ἃΠΙ πΙᾶπιὶ ΡΙΌ απ. Ῥαιροι 657 αν ο 
ΔΗ ΠλΠ1 ἈΠ] 1οἷὰ5. Ναπι ΠΙπηΐα ΕἸ. 4 σαθδα Πξ 
Ῥδοοσαιῖ, αιιοά ἐδπηθυσαΐ πη πίθηι ΤΠ ΟῸΓ, ἱπάπιοαι- 
41 γεν τ σΊ 6 πηι ἀΘβρθγαιο, δὲ νει πὴ Παντὶ ΔΗ ΪΠιΐ 

Ραγαῦ ΘΟ Π 511 ἱπορία. 566 5ρ6η μα θοῖο ἴῃ Ποῖ]. 
Νυμηάαϊ οηΐμι πη νἱάθε διισιιϑιαπι ἢ ΠΑΡ οἱ-- 
ναι πὶ ΤΠ Ρτ5 : 5664] ΕΠΠΓδΡῈ ἸΔσ ΠΟ Π ΘΠ}, τς ρνὸ- 

»δὲ τᾶ πὶ ΘΟΠβία ΠΙΪΔ ΠῚ, τὰς ΠῚ Π1Π ἃς ποβοδ, 51{- 

Π6. ᾿πίθη ἈΠΕ Ριι5. δὲ ᾿Πονα 5. ΘΟΠ5.}}115, Ηἰ 

ΘΠΪΠῚ 5 ατιηϊ ἰπ ΟἹῸ 5ιπὲ οἰθὶ, θθηθάϊοιπε, δά ιι- 

Ἰαπειιν, 50 νὰ πηοάτι ΔἸ Ρα Πίι : ΘΑ] 1} 

νϑΡῸ αἰ] αΐα. πηθηβὰ., Ὀ]Α5ΡΠ6 Π11}15. ν 6] αι ἰὰρ  Π]νι5 

᾿πηρθίι πε 605 1105 ΙΔ 0 ἀπίθ 16 Ὧ0 ΤΘ μὴ 
Ῥτορίθι νο]υρίατθηι οο]ΘΡαηΐ. Ῥογοινγο Ὑ θῖι5 δ 
Νονιι ΤΟϑ ἈΠ] ΘΠ 11ΠῚ 5 Θὲ ΠλΜ]105. 1π τό π6 νὸ-- 
ΡΘΓΘυ 5. ΠΙΟ (5. νΑ} 115. Πα 05. ΕἸΙα πὶ Πα] 6}. 

(Δ  ΠΊ6 15... ΘΧοοίϑιιθ ΠΠ0Π5 δὲ ᾿η ἢ} 1 14}}}Π15.,ὄ 8011-- 

{0 50} ΠΥ τι} : ΨΘΥλ1η} ἈΠΙΠΊἃ Θγαϊ Τπι5ῖ0. ᾿Π5ΓᾺΓ 

ΟΠΊ ΠῚ. 5. ὙἹ ΓΘ 116 ΘΡαΓ Ὑ]ΑΓΟΙΠῚ 5065.) 48} ἴπ 

Ὅθο γτϑρόπορας. Ἐϊϑὶ αἰα 8 Π} 510 νἱνογθῖ, [Δ πη6 [ὰ-- 

ὨἸΘΠ ὙἹ ΓΔ ΠῚ ΠΟ ἤπΠΙν ΙΕ : 5664] ΨΠΠῚ γ ΡΟ 5511 

δἰ νου ἰϑ5 186... [88 ᾿ρϑ88. αἰογθαηὶ οἰ ππὶ : οἵ 

Ἰυβίο ουδπε νἱοῖτιθ. ΠΤ ΠΙβίγ88. Θοθ θη, {1185 5ο]θηὶ 

ΔΙΙΟΠῸ5 οἶθο5. αἰνρουθ, ἃς ἐναπϑιηϊπίαία Ρ6Ρ Πο- 

ΠΪ πὶ ῬΡΘροΘρ αι πὶ Πᾶἰα} ἃ, ῬΑ ΠΙ5. 86 σαΡΠ ΠῚ ἢ εἰ 

ουβίο 65 οἰθοίδ ϑδιιηι. Ηδθο ΔΘ ΠῚ ἃ ΘΟΥν 8 ὙἱτῸ 

ΔΙ Παἴα {ι|556, ΟΧ ϑᾷογὰ Πόσα αἰ] ἀἸοπηιι5. ΠΆΡ ρας 

5 ἢ ΝΞ ι τὴς ὑνορόν 
» Βος. Ῥυΐηλιι5 διεχόμιζον τὰ σῖτα χαὶ τροφῆς ἐγξ- 

νόώντο. 

3, περ. 17: 

ά. 



, δαα. 1ἢ. 
δῆς 

1.7}655.5. 
ιδ, 

Ουϊὰ - 
οἰοπ πὶ 

[Ὰ- τϑηροτο 

πιΪ5, 

ηὗ 5. ΒΑΘΒΙΠΙ 

᾿Ὰ6ηὶ ΒΑ] ] ΟΠ οιϊ5. ἰλοῖιθ. Τ5 ΓΔ ΘΠ Δ ΠῚ [ΠΝ ΘΠΘΗΙ, 
οα]α πα αυ θη σα ρ Εν τι η}, ἈΠῸ γΘΙῸ ἃς σοη- 

5ίδητια Πρ υιιη. Οὐ τπππὰ ᾿π66 7 Τιθοπ65 ἡ π] 46} 

ῬΡΘΙΘ. ΠΔ ΠΡ). 76] πα θα η}., ΑΡδοῖιο γΘΡῸ {{Π|π|8 
]τοΥ [Ὁ 6] [τιν ΡΘῚ ΔΘ. ΘΗ, ἀΠ 610 ΠΟΙ ΠΘΗῚ τ Πἃ 

Οἴτη ΟὈΒΟΠΙΪ5 ΡΟΥΘ : ΘΓ Π6 7π|5[π|85 [Δ Π|6Ὸ ΡΓῸ- 
ΤΏΘΓΘ 1, [Δ Π 11} [ΟΡ 80 ΠΠΔ 115 5ρα τη} ὈΓΟνΪ 
[ΘΠ ΡΟΥ5. ΠΙΟΠΊΘηΪΟ Ρ θυ  θοῖιι5. 65: ΘΙ] δ ἃ, 
«πιαητιπ ἃ “πιάτα δὶ ΒΑ] ΟΠ. δά. δχίρη- 
ἄϊτιν. 

6. Οὐἱά υἱιβιι5 501Π{|41Π|15 ρΟρα]τι5, Ιου 56 ριω- 
[δοῖο ἢ φιιομο 0. ἔπ οἱ ρον “ιν σὰ ΔΠΠΟΒ 

ΑἸ ΘΠ βατιι5 ν᾽ οῖτι5 ἡ ΠΠῚῸ Θυα Γ ΠΘΠ1Ο, (|| 56 6 ΠΊΘ ΠῚ 

[ἌσΟΓΟΙ : ΠῸῚ 05, {π| {πὰ Θὲ ἈΡΔΓΓΙΕΙΠῚ : ΠΟῚ 
ἅγ6 8, ΠΟῚ [ΟΥΟτ] Δ}, ΠΟῚ 6 }1ὰ ΡΟ ΠαΥὰ ἢ δὲ [ΠΠΘ ἢ 

510] ΒΡ ΡΘίο θαι νἱοῖτιϑ ΟἰΓγὰ 56]  πἴθΠ, Οἰἴγὰ ἀὐὸ- 

ἘΟΠΘη. ΕὈΠΙο5. θηϊ τι6 11 ΡΥΪπ5. ΠῸΠ ΘΧϑιτο- 
γδηΐ, 566] ἸΠ Προοϑϑί τα ΘΓ ΡΟ Δ Π1, ῬΟΙΡὰ 511}}1-- 

ΠἸβίνα αι. ΜΠ σἰπσα!α ριον] ἀθητῖς ἀἰνίπα ορο- 
νὰ ΡΘΡΟΘΉ56 6, “118 ΗΟ] ΟΡ 116 Δ ΠΙΠΊΟ Ραῖθ ΠΟ 
ΠΙΟΠΔΪ ΠιιΗῚ οατιϑὰ ραῖγαν "τ. Τὰ γΘΡῸ, γ 6] 5[ 6 Πτι15 

7015, ΓἀΠῚΊΒΡΘΙ ΡατΘ 5 Ο510. ἴπ σα] μα 6, δὲ Π6 
ΘΥΘΡ αν }5 ἃ [οη ροϑίαϊο, Π6 σα] {τᾶ πη οχ [118, {5 

τϑοῖη γ6 115. νἸΡ Γ1Ε15 ΤΠ ΘΙ ῸΙ]) 115 ἈΠ} 1οἷα5. ϑοννὰ ἴῃ 

ΔΠΏΠΠ1Ο ΘΡΑ ΓΔ]. ΔΟΙΙΟΠ ΘΙ ἰὰ ΠΊ τὰ ΠΔ ὙΘΟΙΓΠΙΓΔ ΠῚ 

Ῥ ΘΕ ΙΟΘ 551 8}... Θὲ τὰ «πο τι6 ῬΓῸ Θ ΔΓ ῚΠῚ 

ΔΟΙΟ ΠΟ νο]ρἴατθιη. ἄτι ρ}0. ΠΙΔ]Ο ΘΠ ΘΟΠΒΘΊ τ6 6. 
515. ἀρΟΒΙΟΙΙοα. ΒΘ Π ΘΠ Τ180. ΠΊΘΙΠΊΟΙ : {πη ΟἸ τ τι 

δ͵αίίας αϑῖιο. ῬΑ ΡΟΥ 652 ΑἸΤΟ δδὲ τ βαρ ον". 
διπι. {ΠῚ ΟἸθανῖα. ἀἸθυιιη ἀθοθη : 1ΠΠ1, τὰ Π|1|5. 

Οιιοΐ εἰ] βιιρουοϑβῖ, ἃ. γθάπιπάαι, [4 τὰ σθιι ΠΟ Πτι5 

ἃ ὈΘΗΙΘΠϊι5. ΘΧ ΦΘ6110 οἴη} Θσθηῖο ρα Πα 5. ΝῸ 
ἀπ 1165. χ πποήϊοο ἄἀγὸ : Π6. ΘΟΙΠΙΠΟ 1 {{{11}} 

ῬϑνΙου]ο. ρα] οο ἃ πίΘρΟπὰ5. Οὐο οἱ δὰ τιπιιη] 

ῬᾶΠΘΩῚ γϑἤδοίτιθ. οἰ λα [115 511, [ΘΓ π16. ῬΓῸ [ὉΥ]}0115 
ΘΠ Ἰοιι5 ; ΡΥΟΒ 0 ΘΧχ ΡΘηιι {ΠΠτ|} ἀππ11}, ΠΙΙΟἢῚ 

ἸΠΡΟΠΘΠ5. Π]ΔΠΊ])115.. ΘῈ ΠΕ ΠΘΠ5. ἴπ Θ2Ο]τ1Π}, ΠλΪ:6- 

φᾺ ὈΊ]Θ Σ᾿ πο 51 πλ1}} δὲ ΘΗ Πα] νΟΟΘΠῚ ΘΙ ΠΟ: 
{{πι||5 ᾿ς ὁδὲ βᾷ 5, {π6η νἰ[65, Πουἶπο, οἱ ρ6- 

ΥἸου] τι} ἀρ Υ Τ6 ᾿Πλ"] Ποῖ, 5641 ΘσῸ ΜῈ] ΠΕ] τ{ππ1Π} Π] Δ Π-- 

ἀαταηι ΡΙΡΟΠΟ, οἵ ὁχ τη ἴοο {τι ΘϑιιυἸθητὶ 
[γατ] ; 7 ὴ τπι το πι6 ἃ γον ἸοΠ τἀ π|] βοῦν. Νονὶ 
{πὰ πὶ ᾿ΟΠἸα 6), ΟΠ Π 0 οὐϊα πὴ ΡΟ θη το : ΠΟ 

ΑἸ γ5 ἀτπι οποίοἷα : 564 ἄοπα ἴπα, οὐμὴ Προ, 

Βρανσῖβ. Οιιοί 51 11ὰ Ἰοάιυιις. [τ }5. ἀῸ [ΘΟ . 5, 

ΠΕΙΘ ΠῚ ΘΧ ΠΡ ΒΕ] ῬΆΠΘΗ) ΒΟΥ σἾ5, 15. 566 ἢ [1 

ς ἘΠΕ τροφεὺς ἀθακούμ.. Αι Μϑ85. πα] εὶ ἀμθακούμ.. 

ΓΑΙ δα οιπον. Θά. 1, 108. ΑΔὶ Βοϊδεο- 

πα. 46] ΡΙΠ]οδίναι. Ηδν, Ρ. 990 54. εἵ ποίαπι 3. αὦ 

Ταχοῖατι. Π)6 πιοῦο, οοπέ. ρ. 6.7 

ὁ Βορ. ρυΐπιις τὰ διπλάσια τρυφῆς. (01Ρ.. του τις τὰ 

ΟΕΒΆΒΕΤΙ͂, ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ανίσχον᾽ αἰχμάλωτον μὲν τὴν συμφορὰν, ἐλεύθερον 
δὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ φρόνημα. Καὶ τί τὰ παρ᾽ ἐχεί- 

νῶν; Οἱ μὲν λέοντες παρὰ φύσιν ἐνήστευον " ὃ δὲ 
, » 
ξερετο ὁ ΓΝ 

,ἷ ν Ὥ 2 τούτου τροφεὺς “᾿Αμῥαχοὺυ. ι ἀέρος, χο- 
ῇ ΣΕ ΤΑΣ τ ἡ τ τς 

μίζοντος τοῦ ἀγγέλου μετὰ τῶν ὄψων τὸν ἀνθρω- 
ἜΧΕ Ν τς ἘΟεεσ ςς, 

πον. χαὶ ἵνα μὴ λιμῷ πιεσθῇ δίκαιος, τοσαύτης 
, ε ΕΒ 

ὑπερηνέχθη γῆς καὶ θαλάσσης ὁ προφήτης ἐν μι- 
τὸ ἢ ἔιξὴσν πεν σι: 

χρῷ μορίῳ χαιροῦ, ὅσην ἐχ τῆς Ἰουδαίας μέχρι 
Βαῤδυλῶνος ἡπλῶσθαι. 

Τί δὲ πάλιν ὃ τῆς ἐρήμου λαὸς, οὗ Μωὺῦσῆς ἐπε- 

τρόπευσε; πῶς ῳχονομήθη τὸν βίον ἐν ἔτεσι τεσσα- 
, 5 ὌΝ Α κί, , » - -“ ε ράχοντα; Οὐκ ἦν ἐχεῖ σπείρων ἀνὴρ, οὐ βοῦς ἕλ- 

χων ἄροτρον, οὐχ ἅλως, οὐ ληνὸς, οὐ ταμιεῖον " χαὶ 
5". ν ᾿ . ΝΑ, 

τὴν τροφὴν εἶχον " ἄσπορον καὶ ἀνήροτον, χαὶ τὰς 

πηγὰς ἐχορήγει πέτρα, οὐ πρότερον οὔσας, ἄλλ᾽ 
5 -- 5 Ἀ Ἅ, Ψ 

ἐχραγείσας ἐπὶ τῆς χρείας. ᾿Αφίημι τὰ καθ᾽ ἕχα- 
Ν ᾿ ὑελον μος ἊΝ ; : 

στον ἀπαριθμεῖσθαι τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, ἃ 
Η ΣῈ ΠΕ ἐπα δα .ς "5 

πολλάχις ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων πατριχῶς ἐνεδείξατο. 
- - πο ε 

Σὺ δὲ καρτέρησον ὀλίγον ἐπὶ τῆς συμφορᾶς, ὡς ὃ 
“- Ἴ Ἁ 6 ἣν ᾿ μΝ Ξ -- ΕἸ Ἐς τς ) ͵ 

γενναῖος Ἰὼδ, χαὶ μὴ περιτραπῆς ἐχ τοῦ 'χλύ- 
5 τ ͵ - 

δωνος, μηδὲν ἀπούάλης ὧν φέρεις ἀγωγίμων τῆς 
“- - τὰ Ἀν , 

Ε ἀρετῆς. Ὥς βαρύτιμον ἐνθήχην τὴν εὐχαριστίαν 
ΕῚ “Ὁ -Ὁ- ϑ. ͵ ΝΥ Α - 

διάσωσον ἐπὶ τῆς ψυχῆς, καὶ λήψη χαὶ σὺ τῆς 
"» , ἄντ ὃ ὩῤΡ Ὁ “Ὁ Ν , 
εὐχαριστίας “ τὰ διπλασίονα τὴς τρυφῆς. Νίνημό- 

ας ξν- δ, ᾿ ἥ 
νευε τῆς ἀποστολιχῇς ῥήσεως" ᾿Εν παντὶ εὖχα- 

»" Ψ, ᾿ , ᾿ 

ριστεῖτε. Πένης εἰ; Ἄλλον ἔχεις πάντως πενέστε-- 
ς ΜῈ πο δς 

ρον. Σοὶ δέκα ἡμερῶν τὰ σιτία, ἐκείνῳ μιᾶς. Ὡς 
͵ 

χαλὸς χαὶ εὐγνώμων τὸ σὸν περιττὸν ἐπανίσωσον 

πρὸς τὸν ἐνδεῆ. Μὴ ὀχνήσης ἐχ τοῦ ὀλίγου δοῦναι" 
͵ὔ Ν Ν " ἤ 2 Ἐ- -ο - 

μὴ προτιμήσῃς τὸ σὸν συμφέρον ἐχ τοῦ “ χοινοῦ 
" " - δῖ 

χινδύνου. Κἂν εἰς ἕνα ἄρτον περιστῇ ἣ τροφὴ, 
τ ετευττς Ξ πρὶ ᾿ ξὸ 
ἐπιστῇ δὲ ταῖς θύραις ὃ ζητῶν , προχόμισον ἐχ τοῦ 

ταμιείου τὸν ἕνα, καὶ ἐπιθεὶς ταῖς χερσὶ πρὸς οὐ- 
Ἀ ΕῚ , ᾿. Α λό . Ἂ. Ὁ ἣν "» 

ρανὸν ἀνατείνας, εἰπὲ λόγον ἐλεεινὸν ὁμοῦ χαὶ εὖ - 
, ὙΡ ΚΣ ΓΈ ΤΥ ἢ κ Τὰ ν᾿ ὃ δ Β 

γνώμονα: εἷς ἄρτος, ὃν ὁρᾶς, Κύριε, καὶ ὃ χίνδυνος 
- 3 »ω , προφανὴς, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν σὴν ἐντολὴν ἐμοῦ προτί- 

οὐξι, ἸΣΡΕΔΝΙΣ τ: ἥ Ε 
θημι, χαὶ ἐχ τοῦ ὀλίγου δίδωμι τῷ λιμώττοντι ἀδελ- 

ΓΑ .- , τα 
φῷ δὸς δὴ χαὶ σὺ τῷ χινδυνεύοντι δούλῳ. Οἰδά 

5 Εν ὑν τ Ὁ Ἐς 
σου τὴν ἀγαθότητα, θαῤῥῶ χαὶ τὴ δυνάμει" οὐχ 

΄ ᾿ 
ὑπερτίθεσαι εἰς χρόνον τὰς χάριτας, ἀλλὰ σχεδαν- 

“- ΄ ὦ ΕΣ 

νύεις ὅταν ἐθέλης τὰς δωρεάς. Κἂν οὕτως εἴπης 
ἘΣ Ξ 

χαὶ πράξης, ὃν δίδως ἐχ τῆς στενώσεως ἄρτον; 
; ἘΝ 

σπέρμα γίνεται γεωργίας, πολύχουν ἀπογεννᾷ τὸν 
- - 2Ὰ 7 [4 

χαρπὸν, ἀῤῥαδὼν τῆς τροφῆς, ἃ ἐλέου πρόξενος. 
τ Ἐν Εἰ τ υΣΣ ὩΥΞ ΚΣ 
Εἰπὲ χαὶ σὺ τῆς χήρας τῆς Σιδωνίας ῥῆμα ἐν τοῖς 

διπλασίονα τῆς ψυχῆς, τηλ]6. 

ὁ ΟΟἹΡ. τους ἐκ τοῦ χοινοῦ δοῦναι χἄν. δἴατιπι Μϑς. 

(οΙΒΡογιϊπὶ ἐπιστῇ δὲ ἐπὶ θύραις. 

4 (Ὁ]}.. ῥυΐμλιις ἐλέους πρόξενος. 
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δμοίοις, εὐκαίρως τῆς ἱστορίας μνημόνευσον. ΔΖ 56βειῖ5, οὐθὲ [υτισίιιβ ἩΡ εν Ὲ5, δι Ὑἰτα] 0 εὐὶξ οἰθανῖο- 

Κύριος, ὅτι τοῦτον ἔχω ἐν τῇ οἰκία μου μόνον εἰς Γ1ΠῚ, Π}]5ΘΥΊΘΟΥ 185 σοποΠαῖον. Ὀῖς δὲ ἔπι νυ τιμὴ 

διατροφὴν " ἐμοὶ καὶ τοῖς παιδίοις. Κἂν δῷς ἐκ τοῦ ἃ γάτα 5: Δοπῖα ἴῃ ᾿ἰβάθπι. Δηστι5ΕΠ15. ῬΓΟΪΔΠΙΠῚ : 

λείποντος, ἔξει χαὶ σὺ τὸν χκαμυνάχην τοῦ ἐλαίου ἘΡῚ ὀρρογέσπθ ἴπ ΠπηΘ ΠΟΥ ΠῚ ΓΟνΟΟἃ ΠΙϑιουία τη. 

τῇ χάριτι βρύοντα - τὴν ὑδρίαν τῶν “ ἀλεύρων Ζ7νι{ Ποπείπιις, “τιῖα πιο 5οίπιπι ἀοπιὶ ΠΑΠΈ05: Κε5.17. 

ἀχένωτον. ᾿Ἐπὶ γὰρ τῶν πιστῶν φιλοτίμως ἢ τοῦ σα πειτίεπάιιπι πι6 οἰ [ἰϑέτος. Ουοά 5] δχ Ῥεπατία ἢ 

Θεοῦ χάρις μιμεῖται τὰ φρέατα, τὰ ἀεὶ χενούμενα, ἴτὰ ἀθάον5, ΠΑΡ 6 15 δἰ τι γὰ5 οἱ εὶ, 4υοά 5οαῖα- 

χαὶ μὴ ἐξαντλούμενα, τὸ διπλοῦν ἀντεισάγουσα. τγἷδῖ ρει σγαπι : ΠΥ ἀγΊδπὶ 1Πάδιη [αν Ἱπ85. αι 

Δάνεισον, ὃ ἄπορος, τῷ πλουσίῳ Θεῷ. Πίστευσον ΘΧΒαινὶγὶ ποη Ροίου!. ἘΓΘΉ ΤΩ 6 Ρεποοθπεϊα, 

τῷ ἀεὶ εἰς πρόσωπον ἴδιον ὑπὲρ τοῦ θλιδομένου ἀ|88 501166ὲ ἀπρ!τπι νθἀάαξ, δρβὰ Βά6] 65. τηαση]- 

λαμθάνοντι, χαὶ οἴχοθεν ἀποξιδόντ' τὴν χάριν. [66 Ρΐῖθο5 ἱπιϊ δέν, 41] σοπππιιο Πατιϑῖ!, πϑητιᾶ- 

᾿Αξιόπιστος ἐγγυητὴς, πανταχοῦ γῆς χαὶ θαλάττης  4ιιαπι ΘΧΠΑυΣ ιηταν. Π60. αἰν εἰ ἔεπθραγο, 4{15- 

ἡπλωμένους ἔχων τοὺς θησαυρούς. Καὶ πλέων ἐὰν αιι5 ἸπῸΡ8 65 εἴ ρϑῖρογ. Ογδάδ εἰ, αὶ «φαοά ἰπ 

ἀπαιτήσης τὸ δάνεισμα, λήψη ἐπὶ μέσου πελάγους ὀΟρργδϑδιι ΠΟΠΗΪΠΘ ΠῚ ΠΟΗ Π]ονῖ5, ἰά, Ῥουῖπ δ 

σὺν τόκοις τὸ κεφάλαιον. Φιλοτιμεῖται γὰρ ἐν ταῖς 4ιιᾶ5] 51} ]πη6Ε1ρ 51 ΠΟἸ]αττιπη 5ϊ1:, γθοῖρὶξ, Ἔχ αι 5.115 

προσθήκαις: ῬΘΡΘπαΪε σγαῖαμι. ΕἸἀδ αἸσπι5. ἐδ ΘΡΟΏ5ΟΥ, ΡῸΓ 

ΙΠΊΠΘΠῚ ἔΘΡΓΆΠῚ ἃ ΠΙΔΡΘ ΘΧρᾶ5505 Πα 6 η5 {Ππ6ϑᾶιι- 

γο5. Οτιοΐ 5ὶ ᾿πίθυ παν σαπάππη τηδέϊπι πη ΓΘρΡΘίᾶ5, 

ἴῃ πηθ 10 ἴρ50 τηανὶ τιπὰ στιπὶ ἔθπουα βουίθπι γϑοῖς- 

Ρΐεβ5. Ἐϑι δπῖπι ἵπ αἀάθπάο Διη  ἴοβιιϑ. 

[ῳ] 

Τὸ τοῦ λιμώττοντος νόσημα, λιμὸς, οἰκτρὸν πά- τ. Ἐβανθη εἶς. που τι5, ἔα ἢι65. 501 ]Π16 6, ἡ δονᾶ- 

ος ἐστί. Λιμὸς ἀνθρωπίνων συμφορῶν ὑπάρχει τὸ Β115 αἴροιιο οϑὲ. Ἠτιηαπάᾶγιιμι σα] αι] ταῦ πη σαρπξ 

κεφάλαιον; πάντων θανάτων μρχθηρύτερον, ε τέλος οὗ- δϑῖ ἕατηθς. Δίους ΟΠ Π ΠῚ ΠΙΞΟυ ΓΙ ηἃ εϑί, {ΠΠῸΠῚ Ελπιος 

τος. ᾿Επὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων χινδύνων, ἢ ξίφους ἴππης 5ογῆτιὶ. Νάᾷπι ἴπ 1115 ΡΘυΙ 15, ἀπ 51 61] πνρ τς Ὁ 

ἀχμὴ τὴν τελευτὴν ὀξέως ἐφίστησιν, νας πυρὸς δοῖθς οἷτο δοοοίθγαϊ πηουΐθπι, αὐτὶ 5 Ὲ15 πη ρδἴτι5 

ὁρμὴ συντόμως τὸ ζῆν ἀποσδέννυσιν, ἢ θηρία τοῖς Ὀγδνὶ νἱϊά πὶ ΘΧβεϊπσα , ἀπε αϑῖϊαΣ Ργδβοϊριιὰ 

ὀδοῦσι διασπαράξαντα ὅσα χαΐρια τῶν μελῶν οὐἠ τηρηρτὰ ἀθπεῖθιιβ Πα πα πίθ5, ΠῸ5 ΠΟ βἰπιπὲ ἐο- 

συγχωρεῖ τῇ παρολχῇ τῆς ὀδύνης τιμωρηθῆναι. Ατ- ν᾽ ἴογα αἶα ργοΐγαοίο ρα]. ΕἌΠῚ65 ὙΘΙῸ [ΓΘ ΓῈ 580- 

νὸς δὲ ἀργὸν ἔχει τὸ χαχὸν, παρέλχουσαν τὴν ἀλγη- φγ]ϊοίπιπη ᾿δηταπι, ἀοογθπὴ ἸοΏθτιπι; πη τι Ἱπέι5 

δόνα, ἐγκαθημένην τὴν νόσον χαὶ ἐμφωλεύουσαν, ἰπϑιἀδηίοπ) ἂς ἀο ΠΘβοθηΐθτη, ΠΠΟΡ ΘΠ ΒΘΠΊΡΕΡ 

θάνατον ἀεὶ παρόντα, χαὶ ἀεὶ βραδύνοντα. Τὸ γὰρ ρτεβεπῖθμ) δὲ 56} 8 [ἀγα δηΐθμη. Ναί] ΠῚ 

κατὰ φύσιν ὑγρὸν ἐχδαπανδί᾽ τὸ θερμὸν χαταψύγει- πδηηήτθ Πα ΠΊΟΓῈΠῚ ἃ ΒιιμηΪ τ, ΓΘΙΓΙσΘΡᾺ ΘΙ ΟΓΘΙῚ; 

τὸν ὄγκον συστέλλει" τὴν δύναμιν χατ᾽ ὀλίγον ἀπο- τηο]ε πὶ ΘΟΓΡΟΥ5 ΘΟΠίγα ΠΣ, νἰγ65 ραυ]ατῖπη Ἔχ θα ε. 

μαραίνει. Ἢ σὰρξ ὡς ἀράχνιον τοῖς ὀστέοις περί-ὀ (ΤῸ ἀγάποε ᾿πϑίδν. ΟἰΓουπη]ασθὲ Οϑββιθι5. ΝῸΠ 

χεῖται. “Ὃ χροῦς ἄνθος οὐχ ἔχει. Τὸ μὲν γὰρ ἐρυ- ἢοϑ ἱπεδί ἴπ εἰμτθ, ΝΑ ΠῚ ΘΟΠΒΙΠΗΪΟ 5 ΠΡΌΠΠΟ, [5 
θρὸν φεύγει, ἐκτηκομένου τοῦ αἵματος" τὸ λευχὸν γῈΡΟΥ : ΠΟη δἄἀεϑί 1001, ϑιι ρου ἤςῖθ Ῥδὺ πιδοῖθηι 

οὖχ ἔστι, τῇ ἰσχνότητι τῆς ἐπιφανείας μελαινομέ- πἰσγοβοθηῖθ : σογριι5 Πγϑῖ, ῬΆΠΠΟΤῈ ἁία 8 πἰστιτι- 

νης" πελιδνὸν δὲ τὸ σῶμα, ὠχρότητι χαὶ τῷ μέλανι ἀϊπθ ῬΕῚ πποΡΡιΠὶ ΠΉΪ5ΘΓῈ ΔΕ ΠῚ 515: ΘῈ ππᾶ ΠῸΠ 

ἐλεεινῶς ἐχ τοῦ πάθους ἦ χιρνώμενον " γόνατα οὐ πιυβίοπίαηΐ, 5664 νἱ οἵ ἔδσγθ ἐγ πη ταγ. ΥῸΧ ἔθηὰ}5 

βαστάζοντα, ἀλλὰ πρὸς βίαν ἑλκόμενα. Φωνὴ λεπτὴ κΕ' δἰ Ἰαπστιίάα : Θ0Ὲ}1 ἴῃ σαν]5 51:15 ἀθ 1181], [τυιβίγα 

- χαὶ ἀδρανής" ὀρθαλμοὶ ἐνασθενοῦντες ταῖς κοιλότη- ἰπ [Πδοῖς ἃς νΑἸν 15 ᾿πο]τιδὶ, [ἀπ αᾶπι πιιο αὶ ἔγα- 

σιν, εἰχῇ ταῖς θήχαις ἐναποχείμινοι, ὡς τὰ τοῖς ἐλύ- ἴτ5 ᾿πῖγα ραϊαπιπα Δνθίδοι. γ ΘΓ ον νδοῦμι5, ΘΟ - 
τροις ἐμψυγέντα τῶν ἀχροδρύων. Ταστὴρ χενὴ χαὶ ττδοίτι5, ᾿ΠίογΠηΪ5, 51Π6 1006, 51π6 Παιιινα}} υἸβοο- 

συμπεπτωχυῖα, χαὶ ἄμορφος, οὖχ ὄγχον, οὗ φυσικὴν τιιπ) ἀἰ5!ΘΠβίοπθ, οϑϑίθιιβ ἀουϑὶ Δα Πθρυθβοθπ5. ΟἿ 

ΡΒορ. Ῥυΐπιιιϑ ἐμοὶ καὶ τοῖς τέκνοις μου. χροία βάθος οὐχ ἔχει, οοἶον" ποπ ἤιαδδι αἰιιεμάΐπεπι, 

ς Βερ. τσ τοῦ ἀλεύρου. ΑἸτφυδπίο ροδξ Ἰάοπι ρε]ι5. ἘσΙΠο ἀϊναψας ΠῚ ἴπὶ σοπίεχίιι. 

Οὐάεχ διπλοῦν ἀντεισάγοντα. ἐαθέγαχιε θα το εἰ (91}ν. ογεῖτις πάθους κρινόμενον, 

ἃ (0}}- Ργΐμπιαβ πυρὸς ἀφορμή, ΑἸτὰ5 Οοάοχ (0]Ρ. ἄἀερτγαναῖο. Αἱ ἈδρΙ βαοαπάτιβ οὐ. τ γε τι5. οτπὶ ΟΟΙΡ. 

πυρὸς ὀργή. ᾿ τογιῖο χιρνώμενον, οἰποπάαΐε., Μοχ ἄπο Μϑε5, φωνῇ δὲ 

« (0]}. Ῥυΐπιιβ οἵ 111 ἄτιο Μ55, Βορῖϊ χροιὰ ἄνθος οὐκ λεπτή. ϑιυήίπῆς (01. ῥυΐπιιβ ὀςθαλιυοὶ ἀσθενεῦντ 

ἔχει, σοἷον “ογεπι πὸπ ἤιαϑοί, ταῖς. (ΟΡ. τογίϊις 

ΤΟΝ. Π. τ 



7) ε μεϊίο 

η8 ΝΣ 

᾿δί ταν ΘΟΥΡιιβ Θ[πβΠΠ Ο ἢ] ψγροτουῖ τ, {υαπεῖβ ΒΡ 0}}- 

Ο15 ἀἸρπιιβ 65ι 7 χυτὰ οἱ ἀθογῖῖ δα ον 6} 815. οἷι- 
μλ τ] 1} 7 4 ηγοο αἰ ΠΟΙ ἈΠΠΙΠΠΠΘΡᾺ Ο᾽ΓΠ10 {116 
ἃ ΠΊΘΡΙΟ ᾿ΠΙΘΡ 1 Π] 8 ΠΙ551Π1ὰἃ5. Β6ἢ πᾶ5. ἀπ ΠΟῚ 

ΒΑΘ ται" ΡΥῸ βοοίθϑίο δὲ Πποπηϊοϊα 7 Νὰπη ἡ 
Ῥοῖθϑε πλᾶ]ὸ πιθάθεϊ ; 56 βροηῖθ δὲ Ὁ} ἀν υ Δ Τὴ 
αἰογι, ποθ ἱπ παρα νϑ τι: Πποπιϊοϊα σοπάθιῃπανὶ 

Ῥοτονῖε, Οὐοοὶε πῸΠ Ρᾶϊισο5. 5 ΡΟΠΙΙΠΠΘΓῸ [Δ ΠῚ15 
ΔΗ στβεϊα, ΓΟΡΠΏΪΠΟῸ5. ΘΕ ΠῚ ΠΑΤ ΙΓ ΘΧΟΙΓΘΘ, Πο- 

ΠΠΪΠΘΠΊ 116 ψϑϑοὶ τ Π 1] Δ σΟΥΡΟΡ 115, ΘΕ ΤΠ [ΓΘ ΠῚ 
Δ] ΠῚ “πιθ ΘΧ ψοπίλο ΡΓΟΙΑΠ, ν ΘΠ 6 ΓΈΓΘΙΙΒ 
ΠΏ ΡΓΟΪ6. Θχοῖροῖο, ΤΉ αι ἐραστοιιπη 1ΠΠπ|ΠῈ ἀοἴτι 

«]ωε. ἐν. 7. Τυιάαϊοα ιἰδεουϊα ἃ ἀΠΠσθ ΠΕ] ὙἹΓῸ ΤόΒΘΡ ΠΟ δοΠβοι- 
ο. δ 

Ῥία ΘΟΠΙ ΠΟ] ΟΥ̓ , ΟἵιΠῈ 50} Π166 ὲ π]8}15 αἰγ 15 ἨΊΘΡο- 

50] ΠΝ 0 ΡΡΟΠΙΘ ΓΘ Πα, ρα πάθπίθα ἱπηρ᾿ θα εῖβ ἴπ 
ΤΟΙ ΠΙΙΠῚ 511: ΠἸΘΡΙἃ5 ρα Πα5. ὙἹάθ5. δὲ Ἰρϑιγη 

ΠΟΘΙ. ΠλΘιιΠ, ΡΟ ΓΙ 5 ΠΟΤῚ ΓΆΡΟ 8115 ἸΠΟΟΠῚ- 

ΔΙαιαν. τ. ΤΠ 15, ΘΒ ΟΠίθ5 ΘΟ ΠΟ] ΠΕ ἀπῖπ]Ὸ ΠΙΙΒ γα. 711- 
32. 5ΘΓΘΟΤ Θγιΐηὶ. Ἰπ  Ἐ]}, ἐσ α». Οσαγο δὲ 1π ΘΧΈΓΘΠΊΟ 

{ιάϊοῖο, αὶ αὐ νοοαῖ [πϑῖοβ. Ποπηΐπτιβ, ἰοοιιηι ΡΥ ὶ- 

Π}11Π} Οσοιραῖ 41 Ιᾶγσαιβ. [α1 ἂς ΠΡ ΘΓ} 15. : παινὶ- 

ΤΟΥ ῬΥΪΠγὰ5 [6 ΠΘΕ ἸΠΙΘΡ 608, {ΕΠ 115 ΡΓορηλῖα αἰ ΠΈῸΣ : 
ῬᾶπΠΘΠῚ {11 πηϊ Πἰβέναν τ, νοοδῖα ἀΠῖδ ΟΠ Π65 : αὶ 

ῬΘΠΙσΠτι5. [Ὁ1Ὲ δὲ ΠΡ γα 15, ἀπτδ ΓΘ 1105 [5ῖο5 δά 
ΔΙ ει). α5. ψιϊάτη ΓΡΑΠΒΙῊ ἘΠῚ τππ:’. ΟἿ 1 ΠΡ Γα 15 ΘΧ ΘΓ 6. 5ου- 
3ή: εἰ ἦι. ἀἸάτι5, ἀπ ἴδ ΟΠΊΠ 65 ῬΘοσδῖΟΓ65 ἱσπὶ {ρα την. 781} 

16 δ πηδίγϑι πὰ Πα] ΔΙΌΣ τη ̓ρϑὰ Το ρου 5 Ορρου- 

τ π1τὰ5 γοοὰς : ΘΟ τ16 ΠΠΆΘΠΟΡΘΙ οἰγὰ, ΠῸ ἴδ ΡΡὰ- 
τογθαὶ ἘΠ Οσοδβῖο, ἀἴιιθ. σΟΠΙΠΠΘΡοΪο- 
ὙΠ}. ΕἸ τ τ ΘΠἰ ΠῚ [ΘΠ Ρ115, ΠΘῸ Θυβρθοῖα!. τη γᾶ Π- 

[ΠῚ : [ϑβεϊπαπὲ ἀἴ65, βοσπθπ ΡΟ θυ σγο Ππππίαν. 

Ετ φαυθηιδαπμηοάιτιηι {Ππ|ν1} σα γβιι πὶ 5] 5 ἔθ υ6 ΠῸῚ (ὰ- 

τ}, ἰδ 415. 1ΠΠπι|π| 1π ΡΥ ΠῚ Οσοιγβιι ἀ6 ἔΓᾺ 5 τὶ 

Ἰπτο ΡΟ ρΙ6Π5, ἃ] πὰ ΟΡ ΟΡ ΙΠΘ τ 8 1} : 510 ΤΟΙ ΡῚΙ5 

ΠΘΟΘΟΘΆΓΙΪ5. ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΠ 115. ἐπι ρυ]ϑιιῖ ΠΟ τι6 οο- 
ἸΠΡΘΡῚ, ΠΘιι6 ῬΡ ΘΙ ΘΡ ἔπι πὶ ΓΘΙΤῸ ΤΥ ΟΟΑΡῚ μοἰδϑί, 

πἰδὶ {π|5,. οὐπὶ δάνθηϊ, ρρυ θη αι. ΟΡ ἰάχαθ 
πιαηήδει πὶ νας [τἰσῖθπβ ἰθιῖπθ ἃς οοπῇϊοο, δὲ 

ἀΠᾺ 6} 1061 Ἀν ΓΘ Ρ ἴθι η1 1} Π|5 Δ] Θοῖορε. Τλαΐο ραποα, 
δὲ πη] τα σΟΙΏρΑΓΑΙΟ : ΘΧΒΟΪν ΤῸ ΡΥ ΘΠ πη} Β6Ὸ- 

οδτιη}, ΟἸ θα ΊΟΛιΠ). ἰαγαιοπ 6. ΟἸοι Δ ἀπη 11ΠῈ 

ἃ (οάοχ Ο015]. οἱ αΠΠ ἔγὸς Δῖκϑ. οὐ εἰς ἅψασθαι 

μὲν ἀνθρώπων,τηα]ο. Αἴ Βορ. βδοιπῆ τς ἄνθρωπον, Βεπε. 

Νεο ἴΐα παι] το ροϑβί ()01]ν. τόσες γαστρὸς 

» ΤΠ νδηιιθ βαϊεῖο τῇ εἰς τὸν χύριον δυσσεῦ' εἰ 
Ἀοσ. τογίϊς τῆς -- νον. δυσσε- 

θείας εἴο., αὐ βιρτα. Αἱ φυδίμπον Ν55. τῆς. . 

δυσσεθείας ἐν δίκῃ τιμιωρίαν τιννύντας. 

ς Ἑαἰῖο Ῥατὶς. τροφεὺς προστάτης. ΕΟ Β451]. οἱ 

εἴ 5ὸχ Νἴββ, πρωτοστάτης. 

ὃς προσήγαγεν. 

ἐνδίκους 

τιυωρίας τιννύντας;. 

ἀ γὸχ φειδωλὸς δαπλτἴπτ 4] 6 πὶ πβιταῖο ργὸ ράγοο: 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΕΈΒΆΑΠΕΙ ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΆΟΘΗΙΕΡ. 

ΓΞ 
τῶν σπλάγχνων ἐπίτ 

ν ὩΣ, ΘῈ 
νεεχουσανς τοῖς ὀστέοις ΟΞ ὃ 

τοῦ νώτου ἘΣ Ἐ εν Ὃ οὖν τοιοῦτον σῶμα 

παροτρο χων: πόσων χολάσεων ἀξ ξιος; τίνα δὲ ὠμό- 

τητος ὑπερθολὴν χαταλείψει; πῶς δὲ οὖχ ἄξιος τοῖς 

ἀνημέροις τῶν θηρίων συναριθμεῖσθαι, δρᾶσθαι ὃ 

ἐναγὴς χαὶ ἀνδροφόνος; Ὃ γὰρ ἔχων ἐν ἐξουσία 

Ἴ τὴν τοῦ χαχοῦ θεραπείαν, ἑχὼν δὲ χαὶ πρὸς πλεονε- 

ξίαν ὑπερτιθέμενος, εἰχότως ἂν ἐν τῷ ἴσῳ τῶν αὖ- 

τοχείρον χαταδιχάζοιτο, Τὸ τοῦ λιμοῦ πάθος χατη- 

νά Ὑκασε πολλοὺς πολλάχις χαὶ τοὺς ὅρους χινῆσα: 

ἃ ἅψασθαι μὲν ἀνθρώπον; τῶν δμοφύ- 
1ο δα, ὃν ἐκ τῆς γαστρὸς 

τῆς φύσεως" 
λων συ ματον - μητέρα δὲ πα 

ἔ ἘΞ τς 
προήγαγε, πάλιν τῇ γαστρὶ χαχῶς ὑποδέξασθαι. 

“ - οὶ “- γ᾿ στο ᾿ 

Καὶ τοῦτο τὸ δρᾶμα ᾿[ουδαϊκὴ προ δησει ἱστορία 
ὅτ ᾿ 

ἣν ἸΓ σηπανν δυῖν ὃ σπουδαῖος ἀνὰ τ ἐμὸν ε τὰ 

δεινὰ πάθη τοὺς Ἵε Ξροσολυμίτας χατέλαθδε, τῆς εἰς 

ν " Κύριον δυσσεδείας 

Β τας. Ὅρᾷς καὶ αὐτὸν τὸν ἥμέτερον Θεὸν τὰ μὲν 
ς Υ χα παρατρέχοντα; ἐπὶ δὲ 

ἐνδίχους τιμωρίας τιννύν- 

ἄλλα τῶν παθῶν πολλάκις 
Ἶ ΕΞ ῥΆ ᾿ τοῖς πεινῶσι συμπαθῶς σπλαγχνιζόμενον. Σπλαγ - 
Γ͵ Ἂ᾿ Ἁ ον Ἀν » Ν Α Ν δῆ ν Ξ τ 

χνίζομαι γὰρ, φησὶν, ἐπὶ τὸν ὄχλον. Διὸ χαὶ ἐν τῇ 
- ΝΙ Ν , 

τελευταία χρίσει, ἔνθα προσχαλεῖται τοὺς δικαίους 
Ε Ε λον ον εν" κΝὁ ἨΝ 

ὃ Κύριος, τὴν πρώτην τάξιν ὃ μεταδοτιχὸς ἐπέχει 
- } : 

ὃ τροφεὺς, “ πρωτοστάτης τῶν τιμωμένων" ὃ τὸν 
Ψ , : , - ἰδ ς ν᾽ ἄρτον χορηγήσας, πρὸ πάντων χαλεῖται" δ χρήηστος 

Ε πνεῖν ΟΣ ἐν τ ξς α 
χαὶ εὐμετάδοτος, πρὸ τῶν ἄλλων διχαίων τῇ ζωῦ ἰ ς: πῷ ᾿ τ 

΄ «Ὡ 3 , ἐκ εν ΝΣ ὶ 
παραπέμπεται. Ὁ ἀκοινώνητος χαὶ “φειδωλὸς πρὸ 

- Ὁ ΓΣΣ 3) κ ἣν πάντων ἁμαρτωλῶν τῷ πυρὶ παραδίδοται. ᾿Επὶ τὴν 
ΜΕΡΕΣ τὲ Ἐξ Γν ὭΣ τ 

μηπέρα σε τῶν ἐντολῶν ὃ χαιρὸς χαλεῖ᾽ καὶ σφόδρα 

α Μερίμνησον, ἵνα σε μὴ παρέλθῃ ὃ τῆς πανηγύρεως 
ἌΣ ΩΝ ΑΡΣἢ Ῥεῖ γὰρ ὃ χρόνος, 

Ξή ΣΡ δ, Σ 
ἐχδέχεται τὸν βραδύνοντα " ἐπείγονται αἴ 

χαὶ τῶν συναλλαγμάτων χαιρός. 

χαὶ οὐκ 
Α Ν - 

ἘΠΡΗ τὸν ὀχνηρὸν “ παρατρέχουσιν. Καὶ ὡς οὐκ 

Ὅν «ον 

Ἔ 

τι ῥεῦμα τ ποταμοῦ στῆσαι, εἰ μή τις χατὰ τὴν 
π ὥτην ἔντευξιν χαὶ προσδολὴν ἀνελόμενος, εἰς δέον 

ΘΝ Χ τῷ ὕδατι χρήσαιτο" οὕτως οὐδὲ τὸν χρόνον ταῖς 
3 

ἀναγχασειχαῖς περιόδοις ἐλαυνόμενον ἐπ ἴσν το οὖ-- 

δὲ ᾿ παρελθόντα ἀναλῦσαι εἰς τὸ χατόπιν, εἰ μή τις 

προσάγοντος λάδοιτο. Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἐντολὴν 
ς- , φ, δ .59 ΗΥ ᾿, Ἂ 6 ̓, 

ὡς φεύγουσαν χάτασχε χαι ἐπιτέελέσον, Χαὶ λᾶδο- 
Ν Ἢ ᾿ 

Ὁ βένος πανταχόθεν ἐν ταῖς ἀγχάλαις περίδραξαι. Δὸς 

Ξε, πῖξὶ να]άς [Ἁ]Π1ον, Εἰς βιιπιὶ ἀθθεῖ ρτὸ ἀνάγο. 

εΤὐέγαχις εἀϊεῖο παρατρέχουσαι. ΑἹ φαΐπαας ἌΞς. 
παρατρέχουσιν. Μοχ (0]Ρ. ἰεγεϊαβ ποταμοῦ στῆναι. Π01- 

ἄεπι οαϊιῖο Ῥατῖς. εἰ μή τις. ψοου]α τὰς ἀθοϑὲ ἃ" δἄι- 

τοπα Βα5}]. εἴ ἃ ψεουιθιβ φυϊπαὰς Ἐργῖ5. ϑαρίηε 

ΟΟἸΡοΡ πὶ ρυΐπηιβ δὲ του τις καὶ προθολήν. 

τ Ἑαιιῖο Ῥανὶβ. παρελθόντα ἀναχαλέσαι. Αἴ φἀ ο 

Βα51}. εἴ φαΐπηιιε Δςς. παρελθόντα ἀναλῦσαι, οαοπι 

Ῥὶαπε βοπίεπιϊα. 



ΗΟΜΗΠΙΑ ΙΝ ΕΆΑΜΕΜ ΕΤ ΒΙΘΟΟΙΤΆΤΕΜ. 

ἌΝ ᾿ , τς ΄σ φιϑι ᾿ , 

ὀλίγα, καὶ πολλὰ κτῆσαι" ὅ λῦσον τὴν πρωτότυπον 

ἃ ίαν τῇ τῆς τροφῆς μεταϑόσει. Ὥς γὰρ Ἀδὰμ. μαρτίαν τῇ τῆς τροφῆς μεταϑόσει. (ὡς γὰς Γ 
χαχῶς φαγὼν, τὴν ἁμαρτίαν παρέπεμψεν, 

, ἘΡΟΡΊΡΣ : ΞΩςΣΣΙΣ , 
ἐξαλείφομεν ἡμεῖς τὴν ἐπίδουλον βρῶσιν, ἐὰν χρείαν 
“»Ἅν, - 3 " ΄ 

ἀδελφοῦ χαὶ λιμὸν θεραπεύσωμεν. 

Ω͂ 
οὕτως 

Λαοὶ, ἀχούσατε, Χοιστιανοὶ, ἐνωτίσασθε" ὅτι 
59 ̓ - λέ Κ , ΙΕ, ΡᾺ ᾿Ξ - ΞΕ , ἜΤΙ 

τάδε λέγει Κύριος, " οὐ δημηγορῶν αὐτοφώνως, τοῖς 
»1 -- Φ'. 2 ᾽ὔ ΕῚ -- -" τ' [2 ΑΣ 

δὲ τῶν δούλων στόμασιν ἐνηχῶν ὡς ὀργάνοις. Μὴ 

φανῶμεν οἵ λογικοὶ τῶν ἀλόγων ὠμότεροι. ᾿Εχεῖνα 
γὰρ τοῖς ἐχ τῆς γῆς φυομένοις παρὰ τῆς φύσεως 

' ὡς χοινῇ χέχρηνται. Καὶ προδάτων ἀγέλα: ἕν χαὶ 
τὸ αὐτὸ χαταδόσχονται ὄρος" ἵππο: δὲ παμπληθεῖς 
μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν χατανέμοντα: πεδιάδα- χαὶ 

πάντα τὰ καθ᾽ ἕχαστον οὕτως ἀλλήλοις " ἀντιπαρα- 

χωρεῖ τῆς ἀναγχαίας τῶν χρειῶν ἀπολαύσεως" 

ἡμεῖς δὲ ἐγχολπιζόμεθα τὰ χοινὰ, τὰ τῶν πολλῶν 

μόνοι ἔχομεν. Αἰδεσθῶμεν “Ελλήνων φιλάνθρωπα 
διηγήματα. Παρά τισιν ἐκείνων, νόμος φιλάνθρωπος 
μίαν τράπεζαν, χαὶ χοινὰ τὰ σιτία, " μίαν ἑστίαν 

μ.»" ν ΄ φω 3 Γέ σχεδὸν τὸν πολυάνθρωπον δῆμον ἀπεργάζεται. Κα- 
ταλείψωμεν τοὺς ἔξωθεν, χαὶ ἐπέλθωμεν τὸ τῶν τρ'σ- 

χιλίων ὑπόδειγμα: τὸ πρῶτον τῶν Χριστιανῶν 
ζηλώσωμεν σύνταγυα" ὅπως ἦν αὐτοῖς ἅπαντα χοι- 

᾿ ᾿ 

νὰ, ὃ βίος, ἢ ψυχὴ, ἢ συμφωνία, ἣ τράπεζα χοινὴ, 
ἀδιαίρετος ἀδελφότης, ἀγάπη ἀνυπόχριτος, τὰ πολ- 

λὰ σώματα ἐν ἐργαζομένη - τὰς διαφόρους ψυχὰς εἰς 

μίαν ὁμόνοιαν "ἢ ἁρμόζουσα. Πολλὰ τῆς φιλαδελφίας 
᾿Ξ - “- 
ἔχεις ἐκ παλαιᾶς Διαθήχης χαὶ ἐχ τῆς νέας τὰ ὕπο- 
δεί Ξ. ": Ἕ 6 ,, 2, ΕΣ λ , ἜΒΗ , 

Ὑματα. Πρεσδύτην ἐὰν ἴδης λιμώττοντα, μετά-- 
τειλαι χαὶ θρέψον, ὡς Ιωσὴφ τὸν ἸΙαχώδ. ᾿Εχθρὸν 

ΕῚ τ , ΜΝ ν , “- - Ὁ 
ἐὰν εὕρῃς στενούμενον, μὴ ἐπιδάλης τῇ ὀργὴ τῇ 

,ὔ ᾿ ", τ᾿ - 

χατεχούσῃ τὴν ἄμυναν, ἀλλὰ θρέψον ὡς ἐχεῖνος τοὺς 
ὙΝ λ , Μ{ε λ' , ΤΣ ᾽ }} 2 “Ὁ 

ἀδελφοὺς τοὺς πωλήσαντας. ᾿Εὰν ἐντύχῃς νεω- 
, - 

τέρῳ καταπονουμένῳ, οὕτω δάχρυσον, ὡς ἐχεῖνος 

ξ Ουοά Βοος ]06ο «ἷξ Βαβι]ις, σοϊνεπάμπιπι ε556 ρεο-- 
φαζεπι ργϊπεϊξετείπιπι.,, τῷ ςοτίς ποίΐδειι ἐϑὲ αἰ στϊϑοῖ- 

πῖπτε ; αἴτια αι 5οῖο πὶ πα] πὰ ἐοϑεϊ πη οπΐτιπι ἀρια 

Ῥαΐγοβ ἀσέθοβ Ἔχει δε Ἰησὶ σπῖτι δαΐ να]! τι5. δα 
Ῥεσσδἔιπι οΥΙ σἴπα] 6. σοπργοΡαπάμπι. ἘΤεπῖπὶ 5ὶ πὸ- 
φεβ56 εξ ποθὶς ρϑοσαξιτη οὐ σ᾽ πῖβ ΒΟ] γευθ, 65. σοπ- 
561] βἴπιιιβ οροτγίεξ. ΝΝοπηο ἐπὲπι «πο ποὸπ ἄερθοΐ, 501- 

γεγε ππηιᾶτη οοδοΐιϑ5 ἐϑὲ, ΠΙυα, ὡς γὰρ ἀδὰμ, χαχῶς 

φαγὼν, τὴν ἁμαρτίαν παρέπεμψεν, ἴα νεγίεγαί Υ οΪα- 
Τεγγάπεβ, ιϑίεμέ επΐπὶ ππαῖε εὐεπεῖο τεαϊεψιιε οἶδο 

πἰεπαῖο “1461ἀπὶ ρμεσοαζιιπι ἱπσιγγῖξ : 56 ἴοπρο αἰτπὰ 

658, Ῥεσσαξιπη Ἰποιγγεγο, ἅΠΠπ|, ροοοαξιιπα ἔγαππηῖ- 
ἴεγε. ἴτα ἱπίεγργοζαγὶ, ἐ5ὲ ἴα ρβοιγαγο σταν 5ϑ πιὰ πὶ 
5επίθπεδτη, αὖ εα, πἶϑὶ ἐπ ε]ΠἸσαπίαν αταοα, Ῥουβρίοι 

πα]]ο πιοο ροββῖξ. ες «ποπιφιιαπι πόνεσε ἄεροῖ, 
4υοά ρεσοδξιπι ᾿Υϊ πη σθηΐιπὶ ΞΟ νι ἀϊοαΐαν οἰ ατγίο- 
τατη ἰατρτοπε,, οἰιπὶ ἕατπθη 4 Βαρεϊ5πιαῖα βοϊνὶ οοπ- 
βίοϊ, δ1ς επῖπὶ Ἰοηιθης. Βαβι! τις., σαϊοο μιιπποπος 4υἱ 

Ε 

ΝῚ [9 

» 
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Θπὶπὶ Αὐδπ ΠΡΟ θΟ δϑι ρϑοσδέιην ἰδ ηϑ:ηἰϑ]{ : 
510 ΠΟΘ 1Π51 8 ΠΈΘ μη ἜΘ. ΠῚ ὩΌΘ]ΕΠητι5. δὶ ἔγαγ5 πῈ- 

ΘΕ ϑϑ1 {36 Π| ἔἀ ΠΥΘ ΠῚ 116 ΘΕ ΡΘΒΠΙΙ5. 

8. ΟΡ], ἀπ ττ6 : ΟΠ» ΕΠ Π|, ἀπ σΊθτι5 Δοο ρῖῖ6 τ: 
μδθα ἀτεῖξ ΠΟΙ ΠΕ5, ΠῚ 51|ἃ ᾿ρϑβῖτι5. γθ06 σΟπΠοῖο- 
ΠΔΠ5, 5641 5ΘΥΥΟΡΌΤΩ ΟΥΘ [ὩΠΠ Π8ΠῈ πη ΘητΟ 
ΓΕΒΟΠᾶΠ8. ΝῸΒ. 4] ΓΑΠ ΟΠ ΡΥΘΘΟ ΠῚ 511Π1}5.5 ΠΟ 
ῬΡιΕἶ5. ΔΠΙΠΠ ΠΕΠ ΒΡ τ5. νἀ θα πηγ ἹππΠΠΔ ΠΙΟΓο5. 1ΠΠ|ὰ 
ΘΠΠΠῚ 115 {1|26 ΘΧ [δ υγὰ ΠαΙΠΓΆ ΕΘ ΠΑΘΟΙΠΕΙ, {πᾶ 5] 
ΘΟΠΥΠΉΠ ΤΕ αι π|΄. ἘΠ Ππ1ΠῈ δὲ ΘΟ 6 ΠῈ ΤΏΘῊ 6 ΠῚ 

ἀἰδραβοιηίι" συ ΈσῈ5. ΟΥΤΠΠ : 61} ΦῈ8 ΠῚ ΡΒ ΓΙ ΠΗΣ 
πῃ 1ΠῸ ΘΟΘεΙ 116 σαμηρῸ Ραϑπιπι οαρθϑϑιηξ. Π6- 
ΒΙΖῈ6 βἰ ποτα ΠΕΟΘσ5 Δ} ΡΑΡΕΪΙ τιβὲ πη 1ἴα 5101 1π- 

νἰοθπὶ σθάτιπε. ΝῸ5 ΘΟΠΕνα, 1185 51 ΘΟΠΙΠΉΠΪΔν 
ἃ  μητι5 [πὶ ϑῖπιὶι : Θὰ {188 ΠῚ ΟΡ ΠῚ 5ππ|ΐ, μΟβϑι6- 
1115. 50}1. Οὐιδο ἐδ σθη τ] 005 πατρα ἔτη" πη ΠΙ 5, 
ἱποιεῖδε ΠΟΡῚ5 ρυιάονθπι. Τι6χ ᾿ππηδ ἢ 815 ΡΙθ πα 

ρα φιοβάδμη ἢ]ΠΟΡΙΜΠ, ΠΠΠΆΤΩ ΠΠΘΠΒΔΠ., ΘΟΙΏΠΊΝΙ- 
π65 οἶθοβ, δὲ ππᾶτὴ ἔδυ [Ἀμμ] Ἰα πὴ ρορυ]πηι ἔγε- 

ἀαθηΐθμι οἰ οἶε. ἈΦ Πα Πλιι5 Ἔχ ίθυπμο5, εἴ νεπὶδ- 
τῆϊι5. δ ἐγῖτπιπὶ πη ἢ] πππὴ ΘΧΘΠΙΡΙ ΠῚ : ξΘΠΊΒΪ ΘΠ 

ῬυΪπηιιπι σαρίτι ΟἸΡΙ ΒΕΓ Δ ΠΟΤΈ, ΟἸΠΠῚ Εἶθ ΘΟ ΠΊΠΊ-- 

Πίᾶ δβϑθηΐ οπιηΐβ, Υἱΐα, ΔΠΙΠΊἃ, ΘΟΠΒΘΏΘΒΙ15 ΠΠῚ15. 

ΘΟΠΊΠΏΠΪ5 ΠΠ6η58, [γαῖ υ ηἸ85 ᾿πάϊνίδα : ΕΠ] Θ οι ο 

ποη ἢσία, σογρονα τητ]ζα τππιτ οἰ ΠΟΙ 6 Π5, Δ ΠῚ Πηὰ5 
ἀἴνενϑαϑβ Δ] ΘΟ ΒΘ ΒΓ ΠῚ ἘΠῚ1ΠῚ ΘΟΠΊΡΟΠΘΠ5. Ηα 65 
ΠῸἢ μᾶσθποαᾶ ἴππι 6χ Ὑεἰθυῖ, τὰ πῇ οχ Νόνο Τοβία- 

πιρηΐο, [Γαΐου ΠῚ ἈΠΊΘΓῚ5 Θχ μηρία. ϑθπθιη ἔατηθ ἰὰ- 
Βογδηθπι δὶ υἹ δ γ 5, ἀΟΟΘΓ56 ᾿ρ511Π|, δὲ ἃ]6 νεϊαξ 

ΤΟΒΘΡῊ 71860}». ΤΠΙ ΠΗ ΘΙ 5Ϊ ΓΕΡΘΓΘΥ5 ἴπ ΔΗ 5115 
Ροϑίζαπη, πὸ ΔἸ πη θ6 δά ᾿ἰγᾶτη {ιιὰ ΟσοιιραΓῖ5, ]-- 

τοποπὶ ; 56 ἃ αἷθ νοεῖς {6 ἔγαῖγοβ ἃ {αῖθιι5 ἔπϑγὰϊ 

ἴππο ἱπίογ ἃ] 105 πὶ σοποίοπίθες ἔγεψιιοπέεβ αἀεγαπέ, ργῸ 

ὙἶγΠῚ Ποτίαθαξατ, τῇ ξεβε βεῖρὶ ἐσοβαϊοπε δα ρῥυγῖπιῖ- 
δοπ ρεσσαιῖ οἤϊεαχ τοπηθάϊαπι,, 496] Βαρεϊϑμηα ἐβὲ, 

Ῥγαραγαγοπέ. ὕοάεχ Οομιβεῖ, ἁμαρτίαν παρέπεμπεν. 
᾿" Ν εἴογοβ φαΐπαις ΠΡ ΥῚ χύ 

οὖ διεμιπγορῶν. 
ἐσ ποβέγι5 φιήπαφας (ο Ἰοῖθιι5 δ 61- 

οἷος 1. ῥθῦφ ὁ δεμχγορῶν. Ὁττγα- 

40ὲ εὐϊίῖο χύριος 
τ γοοιΐαπι ὡς 

ἀἸπηι5. 
κ ἘΔ παραχωρεῖ. Αἴ φαΐπααε Νίββ, ἀντιπαραχω- 

εἴ. 
' « ὕττασιε εἀϊῆο μίαν ἑστίαν. γεΐετγες φυΐπεμιο 11- 

Βεῖ μία ἑστία. Τμερσε Πυσώιπι. Ηδιὰ τπρ]έο ροϑὲ εα1- 

τἶο παἴτασιιο ἀπέλθωμεν εἰς τό. Ατ Μβ5. γεβ ἀπέλθωμεν 

τό. (15. Ῥυΐπιις ὑπέλθωμεν τό. Πεπῖχψας (οάεχ (ο15|. 

εἴ Βερ. ἰογειι5 ἐπέλθωμεν τό, τϑοξίιι. 

» Απῆφι ἄπο ΠἰΡτῚ οὲ εὐτει ἁρμόζουσα. ΑἸ ἔτος 

ΜΜ55. συναρυόζουσα. 

Αεὶ, χ. ἦτ, 

ὅεπ.ἢ7 12. 
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100 5. ΒΆΒΙΜΗ ΘΕΒΆΒΕΚ 

γϑπ  τι5. 51 ᾿ποι ον}5 1 Παπιόροηι αἰ Πιοϊατιιηι, ἴα 

δααπὶ 4616, αα{1 116 ΒΟΠ] Δ ΠΊΠ 56 ΠΘοί α{15. ΠΠππιη]. 

Τοηται τ6 ΘυἸ } [Ὁ Γά556 ἀν αν 1 α, ν 6 τ ΦΟβΘρ τι 
πουὰ τ ΠΡΆΠΙ το ἔπ|5. νϑϑι πη  ΠΕ15.,. ὉΠ τη  Πεἰαῖιι ΠῚ 

ΒΟΥ Πᾶ5, ᾿ρ5α ΠΊ 116. ἃ1}} πλπ ΠΠἸη 116 ἃ] ΠΙΘΗῚ ΡΡῸ 

τθα πάτο Ποιηΐηὶ Πρ 5. {701 σορίταιο, δα] 1 θ νὴ: 

᾿ναϊο πιὰ πάήατο γΘρυβπδη5, ΠΟΙ Π5π|6 ἈΠΊ ΜΙ 

θ6πὸ πιογϑιιιπι αἱ ἀνανι ἀπ), Οἱ Οἰναν τα θη {γἃ-- 

Του πᾶ ἢν ΠΟ] ΡΟΥΘ οοσθηβ, [θη 11| θοῦ (δι ΠΘη5, 
ΠΡ] 166 δὲ τὰ νϑϑεϊπιθητα, ᾿ναίτι5. Βοοο6 : Π46η] )0- 

τἶπο, γ 10 1Π6 ῬΘΗΙΘΡ ᾽ν 85, δουνατο τ: 76} πΠῖ1Π| 
ἈΠΉα}}, ἀ{Ὶ 116 ΡῸῚ βθρίθπι, [αὶ ργόντθ οἱ ρΡὸ- 

παν ῖθθ. γΟἸρίατι πὸπ ΟἸη πὰ, 5661 ΠῚ Πη8Ρ ΘΕΪΔ ΠῚ 

ποη ΗἾ}}} (ἃ. Αἰαιθ. ἄτι. {ΠῚ ΠΠΙὰ5. 6556. ρῖα, 

ΡΙΟΒΡΟνΤἀτο ἢ ΡΥ βθηΐθη}., ΘΓ νὰ Πὶ ΟΡ] ΘΒ[ ΘΠ]. 
Οὐηηΐὰ 5ϊ ΠΟ]15 ἀν ΡΥοθβϑί ἀπ ον, ῬΑΡΕΠ Ὁ. ΘΟΡΓΘ ΟΧ 

ἀΐχιο ᾿πῖον ἱποοπεϊπθηΐθη Πα πὶ, δὲ ρυἴσδηι. 

Δ ἀβίανο τὸ ΟΠ νῖδίο, δὲ ἴῃ Θοπβρθοίτ πὶ 1615. νο- 
αἰγὸ οασπὶ ΟρΡΟΥΓαθεῖ, 6 πὰ ν ΓΔ} αἰ] νὰ ΠΟ ΠῚ 

ἀτταΐαπι ΘΧ  Θὰ5.  ΠΟΩῈΟ νἰΐαπὶ ἀἸΓΘ α1}, ἡ1ι88 ΘΝ 

ῬΡΒΟΡΊ ρον ρ 15. ἸπϑΕ{ππ||ὰ, [ΟΡ ἢἁ τὴ. ΠΟΘΙ 16 

5ροηβο. πάθοι, πυιαπιὶ δὲ ᾿Δοον 5. ΡᾺΠΠΪΟ}}5 οο-- 
ρονίαπι οϑίοη 5. αν Ἰρτταν δου πηθ τὰ. ἃς 1Π-- 

ΟΥ̓ ΠΑΓΆ ΠῚ ΒΡΟΠΒΔΠῚ 5ἰδἴαθ. ΒΡΌη50, τ πὸ θὰ οοη- 

5ροοία, ἔλοϊθιη ἀνθγίαι, οἱ νἰβαιη οὐἴὸ πὰ] θαι, ἃ}0- 

πὰ π|6 σΟὨΙ θ] Θχ τι. Ὑ ΟΡ 1 1Π5 Ὁ} ποῖα ᾿ρ5α}} οΥ- 

πὰ ἀδοθηεῖ, ον ποϑαμι ἀϑϑόῦνα ἃ ΘΕ ΘΠ ΠῚ τ] 

ΠΒΖῈ6 Π  ΠΔ αι ΤΟ ΠΊΡῈ5. Σ Ὁ ᾿ρ5ὰ πο αι τπὰ 

Δ]Πατελς αι σασὰ Ὀυι ΘῈ 0115. νἸνοΊΊΡτῖ5 ᾿απὰ ρα θη ἀσοθ παι, 

οὐαὶ 5006. δι ρροίαι. 5ΟΙ ΘΠ Ε185. ἸΠΘΧ ΘΠ ΠΟΙ 5. 1515, 

ΠΘ οἱ οἱδϑιιμι γθοῖο [χοϊουιαηι 4651}; ἐδ πίη 16 τι τ 
ἰρϑὰ γαῖα δὶτ ρυΟρ δια ἀϊνπα, ΔὨΪΠιοθ 116. {π|ὲ0 

ὁοησγιαι ἀπο ἀϊοίαπι οδὲ : υὐεσε τεσῖπα α 
εἰοαι τὶς {τς ἵτὶ ει ἰδαμγαίο οἰγοιπιαμιϊοία» 

νατγίοραία. «{παϊ, Πα, οἰ υἱάρ, οἱ ἱποῖίνα απι-- 

τϑηὶ ἱαπὶ ; δἰ οοποιιρίδοοὶ Πα: ἀἰδοογ θην {πεπεπηι. 

Π|αὸ αι θην ᾿π ἀπ  ν Θύβιι πὴ ΡΥ ΞΡ παι ΠΕ αν Ῥϑα]μη]-- 
δία 9 ΟΠ ΘΟΡΡΟΥ5. ΘΈΠΟΡΑΙΠ ΔΟΘΟΡΕ ΡυἸοθροὲ 
ἀΘΟΟΓΘΠῚ : 566] [ἈΠΊΘ ἢ ῬΓΟΡΓΙΘ ΘΕ ΠῚ τι ΠῚ 50} 156116 

« 81ῖς 55. οσληοβ. ἘΔ τὸν τοῦ γήρους υἱόν. 

ἃ Ῥάτο ΒΆ51}. οἱ φιαίιον ΔΊςς. ἡνίκα. ἐάν. Εδιτο 

Ῥαγὶβ. ἡνίκα ἄν. 

ΝΠ] ἴῃ νυ] σα 15. πηι αΥἽπλῖιδ; ἃ ΦΆΙΒιις. ἐα πιοπ 

1ιρθυὶ νοΐονοβ. ἀϊδογοραπί. αῖρρο. (0}}». ραϊπαιιβ. ἴα 

Ἰάθοι, ἔχουσα σχῆμα καὶ κλῆσιν τῇ χατ᾽ ἀρετὴν ζῶσαν 

ψυχήν. μιὴ, εἴο. Εἰ τία φιοάις. α]νοῖ ἁἸῖὰ5 Οὐοχ 

(Ο}}».γ, υιἷδὶ ἀιοα ἴῃ δὸ Ῥτὸ τῇ Ἰοβίταν τῆς. Ἀδρο. ς6- 

οὐπάτι5 ἔχουσαν... ζῶσαν ψυχήν. 564 6116 το ἀου πὴ 

114, ζῶσαν ψυχήν, Ῥοβίτζαπι ἔμπῖδδο Ὁ Πα, «αὶ 

5οπτοπτῖα πὶ ΒΆΝ} 11 σοπβοαϊ ποῖ Ροβοῖ, 

ΓΒ ρ. βοοιηάιι5 ἔχουσαν.... λείπουσαν. (]}». Ρεὶ- 

ΘΟΑΡΡΛΑΏΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ, 

τὸν [δενιαμὶν τὸν τοῦ “ γήρως υἱόν. Πειράζει καὶ σὲ, 
ΚΙ Σ: ἜΣ τ Ὁ πξοῦ ὟΣ 

τυχὸν, ἣ πλεονεξία, ὡς τὸν Ἰωσὴφ ἣ δέσποινα" ἕλ- 
τὸ ΑΝ, ἥ ͵ 

χει σε τῶν ἱματίων, ἵνα τῆς ἐντολῆς χαταφρονήσης, 
᾿ " ᾿ς ἘΝ ἢ λοι τ ΤῈ ἐδ". 

καὶ φιλήσης μᾶλλον ἐχείνην τὴν φιλόχρυσον χαὶ φι 

λόχοσμον, παρὰ τὸ τοῦ Δεσπότου πρόσταγμα. 
σ ν. τ ἌφΦὩ υ " - 

Ὁ Ὅταν δὴ ἔλθη λογισμὸς τῇ ἐντολῇ ἐχείνη πολεμῶν, 
χαὶ τὸν σώφρονα νοῦν εἰς τὴν φιλαργυρίαν ἐπισπώ- 

μένος, τῆς φιλαδελφίας χαταναγχάζων ἀμελεῖν, χαὶ 
Η - τὶ εἴ 

χατέχων πρὸς αὐτὴν, πρόσριψον χαὶ σὺ τὰ ἱμάτια, 
» ο--Ὁ Τ᾽ ΝΥ 

ὀργισθεὶς ἀναχώρησον ᾿ φύλαξον τῷ Κυρίῳ τὴν 
Σ : ΝΣ ἸΡΝ ΤΝ Ἶς 

πίστιν, ὡς ἐχεῖνος τῷ Πεντεφρῇ ̓  ἐν ἑνὶ ἐνιαυτῷ 

τὴν ἔνδειαν οἰχονόμιησον, ὡς ἐχεῖνος ἐν τοῖς ἑπτά. 

Μὴ 
»᾿ 
ονυο 

Ξ ἘΚ τὴ ἐξ Ξ- ᾿ 
τὰ πάντα τῇ ἡδονῖ, δός τι χαὶ τῇ ψυχῇ. Καὶ 

ΓΥ , ᾿ ΄ 

σοι νόμισον εἶναι θυγατέρας" τὴν εὐπάθειαν 

ἐνθάδε, χαὶ τὴν ζωὴν τὴν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 1 
᾿ 

ἈῸΙ “- τὴν ς 
, 
ἰτ τονι, μέρισον ; 

ι , λῚ , ον “- Ξ 

μὴ θελήσης τὰ πάντα δοῦναι τῇ χρε 
ΕἸ ἧς λας τα τον τς 

γοῦν ἐξ ἴσης τῇ τε ἀχολάστῳ παιδὶ χαὶ τῇ σώφρονι. 
»" 5 “ 

Σ δείξης, 
ΑΑΝ ΤΣ ΔΙ ταν 

τὴν ἐνταῦθα διαγωγὴν ὑπέρπλουτον 
Υ ἩΣΆ ΤΕ ἢ 

γυμνὴν δὲ τὴν ἄλλην χαὶ ῥαχίοις ἀμφιεσμένην, 
: ᾿ Ἐπ οδει ἐς ὙΠ: 

ἃ ἡνίχα ἂν δέη σε τῷ Χριστῷ παραστῆναι, χαὶ εἰς 
Ἐν άκενος Εν εμνη Ν ος ΠΕ 

ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ χριτοῦ, νύμφης ἔχουσαν “σχῆμὰ 
νὸν ᾿ 3... τι φέπαν ἈΝ ΚΈΕΙ “ 

χαὶ χλῆσιν τὴν κατ᾽ ἀρετὴν ζωήν. Μὴ τοίνυν ἄμορ- 
ο ΣΦ ᾿ς [ὃ 

φον χαὶ ἄχοσμον παραστήσῃς τῷ νυμφίῳ τὴν νύμ- 

φην, ἵνα μὴ θεασάμενος ἀποχλίνη τὸ πρόσωπον. 
“2 , 

χαὶ ἰδὼν μισήση, καὶ τὴν συνάφειαν ἀπαρνήσητα!ι. 
3 " , Ἀν λὶ ΄“- ͵ , , 

Ἀλλὰ στείλας αὐτὴν τῷ προσήχοντι χόσμῳ, τήρη-- 
Ἀΐ ξὲ , 

σον εὔμορφον τῇ προθεσμίᾳ τῶν γάμων: ἵνα χαὶ 
9 “ ῃ , ἔς Ὁ . 

αὐτὴ μετὰ τῶν φρονίμων παρθένων ἀνάψη τὴν 
ἘΚ ΥΕς ῇ 

λαμπάδα, ' ἔχουσα τὸ πῦρ τῆς γνώσεως ἀσύεστον. 

καὶ μὴ λείπουσα τῶν κατορθωμάτων τὸ ἔλαιον " ἵν᾽ 
Ἄς τ ΘΕΟῚ ΄ λας τ ἌΣ, ΤᾺ ΡΞ ἢ 
Ε ἔργοις ἢ θεοφορουμένη προφητεία βεθαιωθῇ, ἐφαρ- 

μόση δὲ 
ΣΎ τὰ 

χαὶ τῇ σὴ ψυχῇ τὸ λεχθέν: Παρέστη ἣ 

βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμῷ διαγχρύσῳ 

περιδεδλημένη, πεποικιλμένη. Ἄχουσον, θύγατερ, 

χαὶ ἴδε, καὶ χλῖνον τὸ οὖς ὃ σου, χαὶ ἐπιθυμήσει ὃ 

βασιλεὺς τοῦ χάλλους σου. Ταῦτα γὰρ γενιχῶς 

προανεφώνησεν ὃ ψαλμῳδὸς, τοῦ γενικοῦ σώματος 

προχηρύσσων τὴν ὥραν ἐφαρμόσει δὲ χυρίως χαὶ 

ποῦσαν. ἘΠῚ εὐ (οἷ5]. εἰ (1}}. τοι- 

τὸ ἔλαιον. αἶὰς ἔχουσα..... λείπουσα. ΠὀὈ᾽4οπι εἀ το Ῥατὶ 

Αἱ Μϑ5. οπιποβ δὰὶϊ τὸν ἔλαιον, αὶ τὸν ἔλε 

τον ἵπ46 ουίαπι παβεϊτ, ἀοα ΠΡ ρασῖτ5. ΑἸ ἐιιῖς. ῥὶς 

ΠῊΛΠῚ ΒΟΙΊρΒΟΥΙϊ τὸν ἔλεον : Α]11 γο]Ὸ, εἶνε ἔλεον, 5βῖγὸ 

Πλι5 ἔχουσαν... } 
ΐ 

: Φὰ1 οὗ- 

ἔλαιον ΞουῚ Βογοαῖ, ἀν Ἰοα] απὶ τὸν ᾿πσαϊ δ ΟΠ 65 5ουγἃ- 

νουῖπι, δαθίπ ες Μ55. ποπηι}}} ἐφ αρμόσῃ δέ καί, ἘΔ 

ἐφαρμιύσει. 

ὃ. (0]}». Ῥυῖπηιβ ΒΟΥ Τι5 οὑς σου, χαὶ ἐπιλάθου τοῦ 

λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, εἰ οὐ ίνίδοο γα 

Ῥορτείιννι ἀπιιαστι, δὲ εἰοπετισπ ραἰνῖς τες 
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τῇ ἕκαστου ψυχῇ, εἴπερ ἐχ τῶν καθ᾽ ἕκαστον ἔχει Ὥ ἈΠΙΠηδ6 οοπνϑηϊθηΐ : 54 ίθμι Ἐπ οἰεβῖα ἐκ βίπρα- 

ἣ ̓ Ἐχχλησία τὸ σύστημα. 

Προνόησόν μοι λογιχῶς τὸ παρὸν χαὶ τὸ μέλλον, 

ὃ μὴ διὰ κέρδος αἰσχρὸν προδῷς. Καταλείψει σε 

σῶμα, τὸ σὸν " γνώρισμα τῷ βίῳ. Εἰς δὲ τὴν ἐπι-- 
φάνειαν τοῦ προσδοχωμένου χριτοῦ, καὶ ἀναμφιδό- 

λως ἥξοντος, ἀποχλείσεις μὲν σεαυτῷ τὴν τῶν ὅ τι- 

μῶν δόσιν καὶ τὴν ἐπουράνιον δόξαν, ἀνοίξεις δὲ πῦρ 
ἄσόεοστον, καὶ γέενναν, καὶ χολαστήρια, χαὶ πιχροὺς 

ἐν ὀδύναις αἰῶνας, ἀντὶ μαχρᾶς καὶ μαχαρίας ζωῆς. 

Μή με νομίσης, ὥσπερ μητέρα τινὰ ἢ τροφὸν, ψευ- 

δὴ σοι μορμολύχεια ἐπισείειν, ὥσπερ ἐκεῖνα: ποιεῖν 

περὶ τοὺς νηπίους τῶν παίδων εἰώθασιν - ὅταν θρη- 

νῶσιν ἄταχτα καὶ ἀπέραντα, δι᾽ ἐπιπλάστων διηγη- 

μάτων ἢ χατασιγάζουσιν. Ταῦτα δὲ οὐ μῦθος, ἀλλὰ 
λόγος, ἀψευδεῖ προχεχηρυγμένος φωνῇ. Καὶ ἴσθι γε 
ἀχριδῶς κατὰ τὴν εὐαγγελιχὴν πρόῤῥδησιν, ἰῶτα 

ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ. ᾿Αλλὰ καὶ σῶμα 
ἐν θήχαις ἀφανισθὲν ἀναστήσεται, “ χαὶ ψυχὴ ἣ 

αὐτὴ ἣ τῷ θανάτῳ ἀποχλεισθεῖσα, πάλιν ἐνοικήσει 
τῷ σώματι. Καὶ τῶν βεδιωμένων ἔλεγχος ἀχριδὴς 
παραστήσεται, οὐκ ἄλλων μαρτυρούντων, ἀλλ᾽ αὖ- αὶ 
τῆς μαρτυρούσης τῆς συνειδήσεως. Ἕ χάστῳ δὲ τὰ 

πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ διχαίου χριτοῦ ἀντιμετρηθή- 

Δ 
εν 

" 
το 

σεται. ᾿ Αὐτῷ πρέπει δόξα, κράτος χαὶ προσχύνησις, 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

τ ΓΝ ιάς Αἀάεηάα 1 

 ὕπιι5 (οάεχ (0]". τιμίων δόσιν, ργιαπιίον ιν ἰαν- 

δικίοπεπα. ες τἴα ται]το ροξὲ δὶ ναχρᾶς χαὶ αἰω- 

νίας χαὶ μακ. Αἱ Μες, μαχρᾶς καὶ μαχαρίας. 

» Ἑαϊεῖ χατασιγάζουσαι. Ν᾽ εἴετεΞ φιαίιον ΕΠ} γὶ χατα- 
σιγάζουσιν. 

115 σαπῖπιπι ςΟΠ]Π στε. 

9- (οπβι]αβ ν ] πὶ σογάαϊα ᾿γδϑθπτὶ οἴ ἔπαγο, 
4υοά οανὸ ρον θγὶβ ΟΡ τὰν ρα Ππογιιπὶ. Ποβεγεὶ 
ἴ8. φουριιθ, {ΠΠπιὰ ἔπιεβ Υἱΐδθ ᾿πϑῖσηθ. 5 στ πηι. 

ΟοοἸ 65. Εἰδὶ ἴρ58 ἰπ οοῃβρθοία. ἐπι Ποῖ5 6τι5. {αὶ 
δχϑρθοΐδξιν, ψαχιιθ μπαπὰ ἀπ} ῖθ νϑπίαγιιβ δϑῖ, 

605. 4] ἀδίενθπεϊ δραπὶ ΠΟΠΟΙῸ5, σἱουϊαπιητο 
Θδ6] βϑίθπι : ἃΡΘΡΙ65 ΨἜΙῸ ᾿ἴσπθπὶ 4] Θχϑεϊπεσινΐ ΘΠ 
Ροϊογῖξ, σϑμθππᾶπ, ΞΡ] οἴτπ), ἀπιαγα θη ἢ 
ἀο!ογιθιι5 βεθοια, ργὸ ἰοησα δο Βϑαίᾳ νἱζα, ΝΟ τ 

ΘΧΙ5ΕΙΠῚ65 Τὴ6 γ τι πη ΓΘ ΠῚ ἈΙ “τι πὰ ἃν Πα τ σθι, 

[]5α. του ]ου]απηθπία. ΕΠ] ΟΡ] ΐσουα, ἂς πιϊ πανὶ ; 

«αδιηδ πηοίξαμη 1110 οὐρα ᾿πίλητθϑ ἴασεγθ ϑοϊθηΐ : 
4185 ἄτη ἰλονν τη δ ἔπι ἱπποάθγαί εἰ ἱπ θϑίπθη- 

ἴεν, ἴρ505. Ῥ6Ὶ ΘΟΠΠΘΠ ΕΠ α5. ΠΑΡΓΑΙΟΠ65 (ϊδίο5 
γεάδάϊππι εἰ ἰδοϊῖοβ. Ηφο (Ἁ}υ]α πὸπ απ, βοὴ 

γερὰ βιιηΐ νοοθ γϑγδοὶ ρυϊ 6πὶ ργοϊαία. Αἰστιθ 

50185 ΡΓῸ δου ΤῸ δχ ον ΘΟ ]οο απο ηἶο, ἰοξὰ τ Ὠ 1}, 

8 Ὁ ἘΠῚΙΠῚ Δ ΡΊΘΘ ΠῚ ΠΟΠ ἐγ ηϑι [γιιη. δε δὲ οοὺ- 

Ῥὰ5 ἴῃ Ἰθου 5 ΘΟ Πϑ.ΠΠ ΕΠ] ΓΘΘιιΓσθε, δἰ ἀπίπηὰ θὰ- 
θη {π|88 Ρ6Ὺ ΠΊΟΓ ΘΠ θρανία ἔπθγαι, ἵπ ΘΟ ΡΟΓ 
ΓΈ 5.15 ΠΑ ὈΙΓΆ ΪΕ. Οὐῖπι οἰΐαπι ἀσοποβ ποϑίνδ μἷα- 
ΠΘ δὲ δρουῖθ ραίθθιηΐῖ, ΠπΟῸη Ἀ}115 Γοϑεϊ πιο πῆι [6 - 

ΤΈΠΗΡ5, 566] 'ρϑα σοπβοϊθηιία αἰτοβίαπιθ, {Πππππ|-- 
«αθμηή 1:6 τι ΠῈ ΡΥῸ πιθυῖτ0 ἤπ δχ ει5ξπ5 γθηλιι- 

ΠΟΓΆ ΒΗ" : {θὰ ἄθοθὲ β]ονΐα, μοιοϑίος οἱ αθο- 
ΓΆΠΟ, ἴῃ βθδοι!α ϑεθου οι. ΑΠΊΘΗ. 

 Ἑάϊεὶ ψυχῇ ἡ τῷ. Αἱ Με5. ρ]ουίτιο ὁπαπαϑ τ ἰπ 
οοπΐδκίι. 

ἃ (οάεχ ὑπὰ5 ε δὶ ὅτι αὐτῷ. ὸχ ὅτι ἴπ αἰ τὶς 
«υαέαον Νίϑα, ποῦ Ἰερίεαγ. ΠΡιἄοπν αἴγαχιις δα το 
χράτος ω-ς καὶ προσκύνησις, οἴς. Δ Θσοπι υἱτπηᾶπι ἴῃ πο- 
βίσις Δῖσς, ποῦ ἱπυθπῖπηιι5. 

--ς--ςς----ςς--ς-ςςς-ςς-ςς-ς--ςςςςςς͵ςςς-ς.-ς- -- - -  - - - --- - ----- -.---------.--.-.Ἐ.Ψ. 

ὉΜΙΔΙΑ ΟΤΙ ΟΥ̓Κ ΕΣΤΙῚΝ ΑἸΤΙΟΣ ΤΩΝ 

χαχῶν ὁ Θεός. 

Πολλοὶ τῆς διδασχαλίας οἱ τρόποι, οἱ διὰ ἵερο- 

ψάλτου Δαδὶὸ παρὰ τοῦ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτῷ Πνεύ- 

ματος ὑποδειχθέντες ἣμῖν. Ποτὲ μὲν γὰρ τὰ οἰχεῖα 

χθη διηγού ἥμῖν ὃ προφήτης, "χαὶ ὅπως πάθη διηγούμενος ἥμιν ὃ προφήτης, "χαὶ ὅπως 

ἤνεγχε τὰ συμπίπτοντα γενναίως, διὰ τοῦ καθ᾽ ἕἑαυ- 
ψ ων το , δ᾽ “7 ΘΗ , τὸν ὑποδείγματος “ διδασκαλίαν ἥμῖν ἐναργεστά-- 

στατον. “ ἌἈπεροϊ ἵγὸ5 Πθυὶ διδασκά)τον ἡ ὃ 

"Ὁ ΔΙᾺ ἄπο εἴ ΑἸλις Ῥτὸ διδασχάλιον ΠαΡοῖ διδασχαλε 

ΟἿΟΘ ῬΕΙ͂ ΝΟΝ Ε5Τ ΑἸΟΤΟΒ 

γπαϊογιίπι. 

τ. ΡΙπγος ἀοοθπάϊ πηοαϊ πορὶς ροῚ 5ΔΟΥ τη 
Ρϑα]οπ αν! ΒΡ Ορεγᾶπίθ ἴπ ἴρβὸ ϑρίγίειι φοπη- 

Ὁ ΠΙΟΠΒΙΓΑΙ δπί, Ναπὶ ΔἸ πὰ πο πΟθῖ5. ΠδιΤὰΠ5 
ΡΙΟΡ δ ἃ βιιὰϑ ἰρβἴτι5. δου ΠῚ Πὰ5. ἀο ΘΙ Αια αἴθ5, δὲ 
«αομηοο, πιῶ ἀσοϊἀογαηι, βίγθπιιθ ρευ ον, 
ΘΧΘΙΉΡΪΟ 510 οἰ αν βϑι πηι πὴ ΠΟΙ 5 Ραμπθηῆα ἐθειι- 

ἘΠῚ ἐναργεστάτην ἡμῖν διδασκαλίαν. 

Ῥχονϊάσι - 
ἄσπι ρπε- 
5εηῖ εἰ ἔα - 

ἴατο. 



Ῥμαϊ. 3. 2. 

Σ:α. 58.9. 

Τ:αἱ. 6. 2. 

Ῥαϊ, κλπ. 

Ῥεαὶ τϑῖι: 

ἥδιμώ. 

ἥονι α ο8 

102 ὩΣ 

ἡποηταια ΤΠ τα οὐμὰ ἀἴοῖε - 12οηείνο, ἡτεἰε 

ται ἰρτἰσαιὶ σι φιὶ γι ριιϊαπί πα 9 ΑἸ Ζαδπάο 

νϑιῸ Ποῖ βοπίταῦθμη, δἰ δ᾽π5 ΔῈΧΊΠΙ σδ] θυ! ΓΓ6 ΠῚ. 

«πο νϑῦδ ᾿ρβιιπὶ ἱπ αι ΓΘ ΠΕ τι5 Ῥγδθθῖ, οοπι- 

«αποπάασϊ, ἀἴσοπϑβ : Οτεπι ἱπνοσατόπι, θα απεἰϊνιξ τὸ 

Τδῖις 7ιιδιϊξῖι πιθίθ. Οὐδ βοπιθητία δοάθπι γϑο αὶ 

ἴσας {πῶ Ῥγορ νοῖδ ἀϊοῖαηι : «Ζάλτο ἐδ ἰοητδπίο, 

αἰϊοεῖ : Εδοδ αἄξιιπι. ἢ ος εϑδῖ, ποηάατῃ Ἰπνοοδπαϊ 

(δοϑυαπιὶ ἤπϑηι; Ποῖι5 ἴαθπ, πϑοοάπῃ) ΔΡΒοΪϊα 

ἱπνοοδιοπο, δχαιάϊνε. Βπγϑβ ἄτπιπη 60. 580- 
ΡΙΐοατ, ρανοθϑάιθ ἈΠ] δῖ, δάοοθε πῸ5 αυρφτηδά- 

πιο τιπὶ 605 ({ ἴπ ρΘοσδεῖβ νουϑαπίτν, Πϑαπι μ]α- 

ΘΑΥΘ ῬᾺΓ 511. Ποηιῖηθ, πὸ ἱπ [ΤΌΤ ἔπι ἀγϑιεας 
πιὸ, πιϑήτι6 ἐπ ἱγα {μα οοττίρίας πιὸ. Αἴγθνο ἴῃ 

ἀποάφοϊνηο Ῥϑαπιο, αὶ ργο χδπὶ σαπἄδμι [θη ὰ-- 

τἰοπθηι οβίθηαϊι, μἰ5 γον θὶ5 : ζίσφισφιο, ])οηιῖτιο, 

οὐϊὶνϊ οετὶς πῖθ ἵπὶ ἤποηι 9 δ αὶ ΡῸὺ τοῖππι ρ58]- 
πλι πὶ ἀοοιϊε πὸ5. ἀδἰἴσουθ πὸρ ἄθθογο ἴῃ Θυι- 

τηηἶ5, 56 Ποὶ θχϑρθοίανο θοηϊταΐϊθπὶ ἃς ΠΟΒ556, 
«ποά γον] ἀθπεα ἡτιδοάδηι ἀδάαι ποὸ5 ἃ [ἢ ΟΠ ΟΠ ΠΡ τι5, 
ἀἰχιιθ Ρ᾽Ὸ γδέοπο ἢ οὶ τι ηἰπιβουι)ιβάτι6 ἔθ ΓΔ ΠΌΤ 65 
αὐιηδεαιαν. Ῥοβίχιδμπι ἰσίταν. ἀϊσειπι δϑὲ {ΠΠπ|ὰ : 

ἔςψιιοιιο, [)οπιῖπο, οὐϊίνὶ οτὺς πιὸ ἐπὶ ἤποπι οἱ, 

ὕχιι στιο ἀνογιϊς [αοίοπι {απ αὶ πι6 ὃ σἴατιπι δὰ 

Πασιθιπι τα πϑὶξ ᾿πηρίουιτη, 4αϊ ροβιθαητιδηι ἴῃ 

νἱΐα ποὴ ΠΪΠ1] ΘΧ ρου βαπε δά νουβὶ, γϑΡ πὶ τπ0}6-- 

5ΠΟΥ̓Θ5. Οαϑιι5 ΠΟῸῚ [Ὁ ΘΠ 65. 1Π|Ὸὸὸ Ῥοπάθης ΔΠΠῊ], 

Δ 511 Πθῖι5 {πὶ γῸ5. Πυιππὰ Πὰ5. ΟΠ} δΓ. ἃΠπ δίπρι!α 

᾿Ἰπϑρίοῖαῖ, ἀπ΄ ποι  {τι6 ΡΡῸ πιϑυῖτο αἰἸβιυτιαῖ. 

Ῥοϊπθ τἀ] 1π αν θυϑὶβ ᾿ΠΊΠΠΟΓΡῚ 56. αἸππεἰπ|5 ντά6- 

ΕΙΠΕ, 51 Π]ΠπππῈ ἴπ ΒΘ ΘΕ ρ515 ἀοσηηα ΡΡΑν ΠῚ, ἀἵ- 
416 ἴπ σου ἢ] 115 51115 Πα πὸ ῬΓΡΟΙΘΓΠ 56 Π ΘΠΕΪΔ ΠῚ : 
Νόοη 6βι Π δι : δέίαϊε ἱπείριθης ἐπὶ οοτδ σι, οπ 
δεὶ 1265. ἘΠ᾿ σλην 5616] οο ἴῃ ἀπϊπητπ ἱπάιιχὶ, 

τὰπὴ ᾿ἰσοπεῖα οπιπὶ σραάἰταν ΡῸν Ρϑοοαΐα οπιπϊᾶ. 

ΕτθηΪπῚ δῖ ΠΟ δϑὶ σαὶ ᾿πεπιϑαξι!", 51] ΠΟῚ οδὲ “πὶ 
ΡΘιΡΙ θα. οαϊαιι6 ΡΓῸ Υἱΐθθ πηϑυϊτο, 4αϊἃ νοῖαὶ 

ΟΡΡΥΪΘΡΘ. Ραιρθυθι, ΡῈΡΊΠΟ5. ᾿Π θυ πο 6, νἱ- 

ἀϊιαπι οἱ δάνθπαμ ΘηΘοαΓΘ, 506] θβϑίμπι οηπὸ [ὰ- 

οἴπι ἁιιάθυθ, ᾿πριι}}5. δὲ ἀμ Πα Πα Ϊ5. ν 15. ἃς 
ΟἸΏΠΙΡι5. ΒΘ! Πϊ 15. ΟΠ ρΙἀἸ ΓΕ} 15. σοΙπαϊηανὶ 7 
ΟἸαρΡΙΟρΡίο. ΡΡοΪαῖα πὰς βεπίθηςία, ἥἴοσ. δεΐ 
1ϑιις, ἰὰ ταμηᾳιαπ ἱπθ6 σοηβθτιθπθ. 51}- 

Ἰαποῖς : Οοτγγιριὶ διιπὶ., δὲ αϑοπιϊπανῖΐες ἐαοιὶ 

διειτιΐ ἐνὶ σίμαϊῖς, ΕἸΘΥΙ ΘΠ ΠΟῸῚ Ῥοΐθϑε αὐ ἃ νὰ 
Ἰδίᾳ ἀδΠθοῖαπε, τὶ 1Π 5815 ἀπ᾿ μῖ5 Π)6ὶ πο Οἢ]]1- 
ΜΊΒΟΙ [π|}.. 

5. {Ππάφ. αιισβο τα ἀἸτα 5ι1ΠῈ 5 ΘΠ 65 ἴπ τ ρΙῸ- 

ΓΑπαι ἄπο ΠΠρνῚ ἐξιλεοῦσθαι τὸν κύριον. ὕ 
ἃ Ἀεξ. Ῥείη τοῦ πένητος. 

ΒΆΒΙΠΙ ΟΕΒΆΒΕΣ 

ΠῚ 

ΘΆΑΡΡΑΡΟΟ. ΛἈΈΘΗΙΕΡ. 

τὴν τῆς ὑπομονῆς χαταλιμπάνει, ὡς 

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίδοντές με: 
τι ᾿ ΄ - - Α Ν ; 

τὴν ἀγαθότητα συνίστησι τοῦ Θεοῦ. χαὶ τὸ τάχος 
τὐλῦ τον ΄ ᾿' Ἂ Τ ἘΞ 

αὐτοῦ τῆς ἀντιλήψεως, ἣν παρέχεται τοῖς ἀληθινῶς 
- 3». -Ὁ- - 

ἐχζητοῦσιν αὐτὸν, λέγων: Ἔν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με 
τς ; ἀΥ ΉπΦ τς ͵ ἀἰτῴκις εἰσήχουσέ μου ὃ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου ἰσοδυ-- 

-: ς ; ΞΞ 
ναμοῦντα τῷ προφήτῃ φθεγγόμενος τῷ εἰπόντι " 

.-- -  ΦΑΥ 

Ἔτι λαλοῦντός σου, ἐρεῖ, ἰδοὺ πάρειμι. Τουτέστιν, 

φθην ἐπικαλεσάμενος, καὶ προέλαδε τὸ τέλος 
᾿ - -Ὡ » 

Ε τῆς ἐπικλήσεως ἢ ἀχοὴ τοῦ Θεοῦ. Πάλιν ἱκετηρίας 
΄ - “-“ μι Ὁ} “ὦν ας κα 

προσφέρων τῷ Θεῷ καὶ δεήσεις, ἐχδιόάσχει ἡμᾶς 

τίνα τρόπον προσῆκε τοὺς ἐν ἁμαρτίαις ὄντας ἐξι- 

λεοῦσθαι '" τὸν Θεόν. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγ- 
ξης με, μηδὲ τῇ ὀργὴ σου παιδεύσης με΄ ἐν δὲ τῷ 

δωδεχάτῳ Ψαλμῷ, παράτασίν τινα πειρασμοῦ ἐν- 

εἰξάμενος ἐν τῷ λέγειν" “ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλή- 
ΕΣ 

σὴ ψοὺ τέλος; χαὶ δι᾽ ὅλου τοῦ ψαλμοῦ διδάξας τὰ 
εἰς 
2, ᾽ - - » ΄ ἡμᾶς μὴ ἐχχαχεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἀλλ᾽ ἀναμένειν 

τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, χαὶ εἰδέναι, ὅτι οἴχονο- 
ΕἸ , Ἀ »Ν σῷ - Ὡ5 τας ᾿ΧῈΞ Ε ᾿ 

μία τινὶ παραδίδωσιν ἡμᾶς ταῖς θλίψεσι, χατὰ τὴν 
-ς Ξ Ὲ τ 

ἀναλογίαν τῆς ἐνυπαρχούσης ἑκάστῳ πίστεως τὸ 
΄ 5: ον “- , 3 ἐν Υ μέτρον ἐπάγων τῶν βασανιστηρίων. ᾿Επεὶ οὖν εἴ- 

ρηται τὸ, Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; 
5 , ΠΣ ΕΡΕ τδυοςΣ 

χαὶ τὸ, Ἕως πότε ἀποστρέφεις τὸ πρόσυγπόν σοὺ 
τ ἘΥΝΑΝ τανε ἘΣ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ; εὐθὺς μεταέξαίνει ἐπὶ τὸ τῶν ἀθέων χα- 
ΣΥΝΕΞ Ὰ ΚΕΝ 

χόν" οἱ ὅταν μιχρὸν αὐτοῖς τι τῶν χατὰ τὸν βίον 
}} ὰ Ἂ , - 

προσχρούσῃ, οντες τὰς δυσχολωτέρας τῶν 

εις, εὐθὺς ἀμφίδολοι γίνονται 

ταῖς διανοίαις, εἰ ἔστι Θεὸς ἐπιμελούμενος τῶν τῇ- 

εἶ διανέμει ἑκάστῳ 

Εἴτα ὅταν πλεῖον ἴδωσιν ἕαυ-- τ 
ον: Σιν 3 τὰ πρὸς ἐ 

τοὺς παρατεινομένους ἐν τοῖς ἀδουλήτοις, βεδαιοῦ- 
- ν Δ σιν ἐν ἑαυτοῖς τὸ πονηρὸν δόγμα, καὶ ἀποφαίνονται 

Ξ ΞΣ . , ον 
ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν, ὅτι οὐχ ἔστι Θεός. Εἶπεν 

Ἀοῖηδει ; -- 
ρων ἐν καρδία αὐτοῦ, οὐχ ἔστι Θεός. Καὶ τοῦτο 

Ἡρξαςα ὩΣ ἐλ ρττ τὰ ἐξα τς στο 
ἐμδαλλόμενος εἰς τὸν ἑαυτοῦ νοῦν, ἀφειδῶς λοιπὸν 

- ΕΣ 

διὰ πάσης ἁμαρτίας χωρεῖ. Εἰ γὰρ οὐχ ἔστιν ὃ ἐπι- 
- 5 τῇ ΕΣ - 4ἰ'΄7.’Ὺὸκ « , Ὶ Δ 

σχοπῶν, εἰ οὐχ ἔστιν ὃ ἀντιδιδοὺς ἑκάστῳ χατὰ τὴν 
Ξ τὸ ; 
ἀξίαν τῶν βεδιωμένων, τί χωλύει χαταδυναστεύειν 

5" ὦ , Ν , 

τὸν " πένητα, ὀρφανοὺς φονεύειν, χήραν χαὶ προσή- 
Ξ » 5: ἘΥ- ᾿ 

λυτον ἀποχτείνειν, πάσης ἀνοσίας πράξεως χατα- 
-᾽ ΩῚ γέ Ἁ Ν "» ΄ Ν , 

τολμᾶν, ἀκαθάρτοις χαὶ βδελυχτοῖς πάθεσι χαὶ πά- 
ΕΣ Ξ ᾿ ᾿  πγς 

σαις χτηνώδεσιν ἐπιθυμίαις μολύνεσθαι: Διὰ τοῦτο 
ε φουν “- ἣν ἩΨ ᾿ ὨΡῪ ᾿ ᾿ 
ὡς ἑπόμενον τῷ μὴ εἶναι Θεὸν, ἐπήγαγε τό" Διεφθά- 

ΚΣ, Φοῦν ἜΣ τ »ϑῈ ὧν ἂν 
ρῆσαν, χαὶ ἐδδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν. Ἀμή- 

ν ἢν ἐξ ΕΗ ᾽ ΕΝ ᾿ ΄ 
Ο χανον γὰρ͵ ἐχτραπῆναι τῆς διχαίας δδοῦ, μὴ λήθην 

Θεοῦ ταῖς ψυχαῖς Ῥ νοσήσαντας. 
1» 

Πόθεν τὰ ἔθνη παραδέδοται εἰς ἀδόκιμον νοῦν, 

Β (ΙΒ. τουῖιι5. νοσήσαντα. ΑἸ Φπαπῖο, ρΡοβὲ Ἰάειη 

Οοὔδχ ἐπειδὴ εἰ τα. 
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καὶ ποιεῖ τὰ μὴ χαθήκοντα ; Οὐχ ἐπειδὴ εἶπον, Οὐκ 

ἔστι Θεός ; Πόθεν “ ἐμπεπτώκασιν εἰς τὰ πάθη τῆς 
εὐ ν τ νι ταν ΞΕ Α ἐς 
ἀτιμίας, καὶ αἱ μὲν θήλειαι παρ᾽ αὐτοῖς μετήλλα- 
ἔξ δ νυ ἐεου Αι ΣΑ , γ3ς αν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ἄῤῥε- 
νες δὲ ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργάζονται ; 

Οὐχ ἐπειδὴ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ 
: τς - 

ἐν ὁμοιώματι “ χτηνῶν χαὶ τετραπόδων καὶ ἕρπε- 
- Υ - - - - 

τῶν; Ἄφρων οὖν ὡς ἀληθῶς ἐστερημένος νοῦ χαὶ 
΄ ες ᾿ 

φρονήσεως, ὃ λέγων ὅτι οὐχ ἔστι Θεός. Παραπλή- 
μΑῚ , Δ 5.Ν , ΑῚ . , 3 σιος δὲ τούτῳ, καὶ οὐδὲν χατὰ τὴν ἀφροσύνην ἀπο- ν" 

λειπόμενος, χαὶ ὃ λέγων τῶν χαχῶν αἴτιον εἶναι 
« “- ΕΥ̓ 

τὸν Θεόν. μότιμον γὰρ αὐτῶν εἶναι τίθεμαι τὴν 
᾿ -Ὡ Ἀ 

ἁμαρτίαν, διότι ἑκάτεροι ὁμοίως ἀρνοῦνται “ τὸν 
ἀγαθόν - ὃ μὲν οὐχ εἶναι τὸ παράπαν λέγων, 

ὃ δὲ οὐκ ἀγαθὸν αὐτὸν εἶναι διοριζόμενος. Εἰ 
᾿, -- 

γὰρ χακῶν αἴτιος, οὐχ ἀγαθὸς δηλονότι “ ὥστε 

ἀμφοτέρωθέν ἐστιν ἄρνησις ' τοῦ Θεοῦ. Πόθεν οὖν, 
πνεῖν γ{. ᾿ το ες , ΡΥ 

φησίν, αἵ νόσοι; πόθεν αἱ τῶν θανάτων ἀωρίαι ; 

πόθεν αἱ πανωλεθρίαι τῶν πόλεων; τὰ ναυάγια; οἵ 
Ν νου τ 

πόλεμοι: ὅ οἱ λοιμοί; Καὶ γὰρ χαχὰ, φησὶ, ταῦτα, 

καὶ πάντα Θεοῦ ποιήματα. Ὥστε τίνα ἔχομεν ἄλ- 
λον χαὶ οὐχὶ τὸν Θεὸν τῶν γινομένων ἐπαιτιάσασθαι; Ε 

Δεῦρο δὴ οὖν, ἐπειδὴ εἰς τὸ πολυθρύλλητον ἐμπε- 

πτώχαμεν ζήτημα, ἐπί τινα ὁμολογουμένην ἀρχὴν 

τὸν λόγον ἀναγαγόντες, φιλοπονώτερον διαλαθόντες 

τὸ πρόδλημα, τρανὴν χαὶ ἀσύγχυτον τὴν περὶ αὖ- 

τοῦ ἐξήγησιν πειραθῶμεν ποιήσασθαι. 

Ἕν μὲν δὴ τοῦτο ἔχειν δεῖ προειλημμένον ἐν 

ταῖς διανοίαις ἡμῶν, ὅτι ποίημα ὄντες τοῦ ἀγαθοῦ 

Θεοῦ, καὶ ὕπ᾽ αὐτοῦ συγχροτούμενοι, μικρά τε χαὶ 7 
μείζω περὶ ἡμᾶς οἰκονομοῦντος, οὔτε πάθοιμεν ἄν 

τι, μὴ βουλομένου Θεοῦ, οὔτε μὴν ὧν πάσχομεν 
βλαόερόν τί ἐστιν, ἢ τοιοῦτον, ὥστε ἐνεῖναι βέλτιόν 
τι χάν ἐπινοίᾳ λαύεῖν. Ἔχ Θεοῦ μὲν γὰρ οἱ θάνα- 
τοι᾿ οὗ μὴν πονηρὸν πάντως ὃ θάνατος, πλὴν εἶ μή 

τις λέγοι τὸν τοῦ ἁμαρτωλοῦ" διότι τῶν ἐν ἄδου 
χολάσεων ἀρχὴ τυγχάνει ἣ ἀπαλλαγὴ τῶν ἐντεῦθεν. 
Πάλιν δὲ τὰ ἐν ἄδου χαχὰ οὐ Θεὸν ἔχει τὸν αἴτιον, 

ἀλλ᾽ ἡμᾶς αὐτούς. Ἀρχὴ γὰρ χαὶ ῥίζα τῆς ἅμαρ- 

ε Τπις Μϑ. εἰ δὶ πόθεν ἐχπεπτ 

ἐυπεπτώχασιν. 

ἁ Ῥιὸ χτηνῶν, ρμεοολαιπε, Ῥαΐαὶ (Ομ εἤβιιι5 Ιορθη - 

ἄτη 6556, ἐχ Ῥαυΐο, πετεινῶν, τϑίμογιηι; 488 υἱγὶ 

ἀοο ει παϊ σοῃ δούιγα ποθὶς πιά! τισι ρ]ασοῖ, φαοπίαμπι 
ἴατηδι εἴ πὶ αἴγασχιια δαἀϊτουα δὲ ἴῃ ποβίσῖβ βδρίετη 

Μ35. Ἰορίξιν χτυνῶν, δὰπε γΌσΌτη ΓΟ ἡπιοπάαπη ΘΟπβαῖ- 

πλι5. Μοχ Ἄδα. ῥυΐπηιβ παραπλήσιος δὲ τούτῳ καὶ κατὰ 

πάντα, ὅμιοιος αὐτῷ, καὶ οὐδὲν κατὰ τὴν ἀφροσύνην καὶ 

ἄνοιαν τούτου ἀπολειπόμενος. 

“ Ἀπιϊάυὶ ἀγὸς ΡΥ εἴς αἰγάσιις οὐ τ10 τὸν ἀγαθόν. 

ὥχασιν. ΑἸΤΙ ἴτα5 
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Ῥ11πὶ 561ιϑιιπ), δὲ λοῖιι {πὸ ποῖ εἰθοθηι  ΝΟΠ 6 

{πὰ ἀϊχονιηῖ: Δοη ἐδὲ Ζ)εῖ ̓  Οαν 5ὰπὲ ἴῃ ἰσπσ- 

ΕΡΤ ΑΥΤΟΝ ΜΑΙΟΒΕΝ. 

τηϊηϊοϑὰ νἹτῖα ρΡοΪαρ585, εἰ ἔδηλῖποο φυϊάθη ἀριιὶ χὐι. ν.»6. 

᾿ρ5ὰ8. ἐρᾷ ϑηη τ 8} ΠῈ ΠΔ ΓΔ] ΘΠ τι}, ἴῃ ΘΙΙΠῚ 
41] 6δὲ ρυθίθυ Πα ΙΓΆΠῚ, ΠΊΆ501}} γΘΡῸ ̓π Πηϑϑοιι]ο5 

[Πταΐθηι ρουρθιναπε } ΝΟΠηΘ “ΠΟ Π͵δηι πηΐανε- 
γ ΟΡ Π ΘΠ] ΟΣ." ἸΠΡΟΥΓΕ Ὀ]Π15. 106] ἴπ δι Πα -- 

ΠΘ ΠῚ ΡΘΟΟΙ), “υδαἀριρθάιπηαιιθ, δὲ σθρι τι 7 
Τίααθ 4ὰ] ἀἴοῖα Πθῖι πη ΠΟῚ 6556, ἰπϑ]ρίθηβ θϑὲ εἰ 
51} {π|5,. ΟἿ ΠῚ ΘΙ ΠΙΘΠΓΘ. ΓΙ ἃἰα5 51} ἀίαιθ ρεῖι- 

ἀἰδμεῖα. Αβϑι μ}}} 15. αὐιΐθι πιο ἐϑῖ, δὲ ΙΒ 5[0}1-- 
ἀϊτατο ἐπ ουίου, «αϊβατι5 ἀἸοῖε Τλθιιπι ππ]ου τη 6556 

ἁποίογθπι, ἀπ ιια16. πᾶπηάιιδ ἰρ5ογι πὶ ῬΘοοΔ τι μ 
6556 ἄτιοο, «ποα περί τι6 ραν τον" δα πὶ {αὶ θΟπΠιι5 
δϑὲ πϑρᾶηῖ; 4πὰ πη οσυίάθηι Αἰ τον «ἴο1 δαὶ ΟΠ] ηΪ- 
ΠΟ ΠΟῊ 6856, [16 } ν6᾽Ὸ ἰρϑιιη ΟΠ ΠῚ. ΠΟῺ 6856 

βίαια, ΝᾺ] δὶ ἁποίοι" 658 ΤΠ] πὰ, αἰΐᾳιιδ πθὸ 
Βόηιι5 δϑὲ, ἰἀθοάιθ αἰγίπαυθ ποσίν Π δι. {πάῶ6 
Ἰδίταν, ᾿πάυῖ τ, τον] 7 ἀπὰθ πηογίθβ ἱπίθηιροϑιῖ-- 

να 7 πἀπάθ Ἰπίοργα ὈΡθ ππὶ Θχοϊἀϊα, παιγασία, 
θ6}1ὰ, μεϑίθβ ἡ Ηξο δηΐπι, ἰπ τ, ππα]ὰ δυιηςς Π)6-- 

{π|6 ορϑυὰ οἱμηΐα. Οιια 6 πη 416} Δ] Ἰππι, ΠῸΠ πὶ 
Ἰοθυιπη, ΡΟϑϑι1 115 ΘΟΙ ΠῚ {π|88 ἤπιπὲ οατιθᾶΠι [1.8 η5- 
ἴουν ἢ Αθὸ βᾷπθ, {πᾶηῖο ἴῃ γα! σα ββίπηαηι ἰποἰ-- 
ἀἴηγιι5. αιιδοβιϊοπ θη), πο5, υδάδοϊο δ Θοη δ5511ΠῚ 
4αοάαπι θυ Ἰ ΠΟΙ ρει ἀΡστιπιθη το, ΡΡΌΡΙ πὰ 41}1-- 

ΒΘ πτῖπ5. ἐνδοζαζιιμ οἶα εἰ. οἶϊγα σοπ ἀϑίοπθηι θχ- 
ΡΪαπαγο δοηθηλ, 

5. Τάχα μθο τπιπτῖπὶ ἴπ ἀπ θοθϑϑιιμ ἴῃς Δ ΠἰΠ15 
ΠΟΒ γῚ5. ἤχιιπ. ΜΔ [ΠΏ ΖΙ6 5: ὁρογίθι, «ποι οὐμηὶ 
ΟΡτι5. βἴπηι5. δὶ θοηΐ, δὲ 41}0 'ρ8ὺ σοῃβθυ ΘΠ,1}", 

ῬΌΒ]ι6. ΠΟϑίγδθ σῸ ΟΡ ΠΘἢ 1 ἃ} 60 {τ Ράᾶννεθ. 
{π|} τηᾷ 86, ΠΘΩ 16 ΡοΡΡοτὶ 4α! {4 π8 πὶ ῬΟΒ5ΠΠ}115 
Ριξοίον Π6ὶ νοϊιηϊαΐθιη, πθήτιθ φυϊἀψαδμι ΘΟ 

4 ΡΥ θυ πλ5. ΠΟΧΙτ ΠῚ δϑὲ δὲ οχἰτοβῖιπι, δι 

1416, αὐ πηθ τι5 ΔἸ Ια ν6] Θχοορ αν] ροϑϑὶσ. ϑιιηΐ Μοῦ: πιὰ- 

4αϊάεπὶ οχ ΠθῸ πιορίθϑ : 564 ργοίδοίο πηον5. πιὰ- [5 Πθὴ οβίν 
Ἰὰππὶ ΠΟΙ δὲ, Ὠἶδὶ (1115 ΠΊΟΡ ΘΠ] ῬΘΟΟΔΙΟΥ 5. αϊοαί, 

Θὰ ἢὨϊπο ΠΙΪΣ ΓΆΡ, ΒΡ] οἰ Ουι. ἴῃ ἱπίδυπο ἰπὶ- 

{{ππ} δἱ 511. Βα ϑι15. ἀτι [6 Π} ̓ ρϑὰ ᾿πέδγου ἢ} πηὰ]αὰ 

Αε Οοάεχ (ο15]. εἰ (01. Ξοουπάιι τὸ ἀγαθὸν, διέν- 

πηι δόπιιπι. ΝΊΟχ ορ. δγεϊι5. ἴπ σοηΐοχίι Παροὶ 
διοριζόμιενος : αἵ ἴπ ογὰ ΡΥ] διαδεδαιούμενος. 

Γ  εἴοτοβ αἰϊχαοι ΠΠΡτῚ ἄρνησις τοῦ ἀγαθοῦ, πεπαίίο 

δοπὶ. ΑἸῚ ἄπο εἴ δα] ἄρνησις τοῦ θεοῦ. 

ε ἘΔ εἰ ἅτιο 55. οἵ λοιμοί, ρεσέες. ΑἸ φαϊδαχα 

Νῖβ5. πο Ῥαποὶ οὗ λιμοί, γάπιες. Νεο 1ἴὰ πιο μοβὲ 
ἄπο Μβ5. (πιο βίαπὶ γινομένων ἀπαιτιᾶσθαι. ἘδΙτὶ 

ἀποιτιάσοισθαι. ΑἸταπαπῖο ἱπένα, αὶ Τὰ σοπίοχτιι ᾿ορῖ- 

τὰν πολυθούλλητον, 5οΥρίμππι ᾿πΥ ΘΠ πητ5 πὶ οστα (0]}». 
βοοιμι διαδεδογμιένον. 
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Ῥδαπὶ ἀποίογθι. πὸ ὨαΡΘηϊ, 56 ΠῸ5 ᾿ἰρ505. 

Ρυϊποῖρίτιμ πϑιη 116. Δ0 γΔ ΙΧ 65. ΠΘοοδΕ 114 4188 
π᾿ ΠΟ 5 ἰπ οι [ἀου! {ἃ5 ΠΟΥ πη {{16 ἃν ΙΓ τ. ΝῸΒ 

Θηΐπη. {αι ΠΙοοΙναΐ, οἱ πηαϊο ἃ 5 Π|||556 115, 

ἾΠ}} ρα] πη  οϑεῖ, Π᾿4θπὶ νοἠρίαϊο αὶ ρϑοσαπά 

1Π6 οι, «παμηπαη ΡΟ Θϑ.μη}115. ΒρΘοἰοβα ἢν ΓΆΤΟΠΘΙ 

Δβίουνθ, {4 α]π ΠΟ 5. ̓ρ515. Πἰ ΒΟΥ ΤΑ ΠῚ ΒΓ Π1115. ἅτι-- 

οἴονο5) Μαϊιπν ᾿τά τὸ ἀΠΠπι 65. Πα θ᾽ τὰ. σατο 8 

ΒΘ π ΘΠ , ἁἰτυὶ σιια. ἔρϑῖτϑ παῖτρα, Οὐοά ἰρίτν 

πα αισα τηϑ τ ὁδί, Οχ πΟθὶ5 ροπ δε, 1π[ιι561|ὰ, 

Ιαβοῖϊνία, νϑοογϊα, ἰσπάνία, ᾿ην] 6165, οὐ 65, νο- 

ποῇοεῖα, [ἈΠ οῖα, ἂὸ νΡ {πιὰ 6] θά θη) ΚΘ ΠΘυ 5 Ὑ πὰ, 

ἀπὸ ἀπ μηα πὶ. Δ (ΟΠ ΠΟΥ 5. ̓ πη Δ 6) [ΔΟΓᾺ ΠῚ 

ἄαπι ΟΠ απ πα πΐ,. ΙΕ] ΟΡ Πα [πη] 6}115 ἂθ ἄθοο- 

θη 5016 Π0 ΟΡ βοινανο. Βα 5115. ΤΉ ]τ1 πὶ αἰ οἴμητι5 1 

«ποα πο }015. πη ] οδίιιι ὁδί, ΦΟ] ΟΡ Ὁ ΠΊ 116 ΤΠ ΟῚ 56Π-- 

5105, τπουταπ ΘΟ ΡΟ. 15, δ] 5 θη θ᾽ ασ 5, ΓΘΡΊΤΩ 

ΠΘΟΘΘΘΑ ΡΠ ΡΘΠ Ὁ} 18 ΠῚ, 15 ΠΟΤ ἢ Ϊ 5, Π)ΘΟΊΠΠ ΤΥ] ΠῚ 

Ἰδοιανη}, ΓΔ Π}] ΠΑ ι1} ΔΤ 55ΙΟΠ65. Θ᾽ ΠΘΟΘΒΒΑΡΟ-- 

χἰχη}, Οτια δίησα!α ΠΟΡῚ5. ἃ ρυπιάθηῖθ Ἰ)ομηῖπο οἵ 

Ροπὸ «(ἱ ποβίνλαιη. α{ΠΠ1Ὶαΐθ ιν ̓γνοσαηίι". ΠῚν 15 

Θηΐμι. δου ε πλαϊδ τ 6 ||} 15, αὖ ΤΠ 5ΓΓΕΠΊΘῊ {ΠῚ 

απὸ ᾿π} 5. π᾿ πὲ ρου ροῖνα θαπῖ, αἸβοια:. ΜΟΥ θαι) 

ἸΏ ΠΩ {ΠῚ 1ἰ5. Π4ῸΠΡιι5. σοπο] Ὀ1}Ππ5. θ5ὲ ΠάΆΡοΡα 

τη 6} γὰ ΡΥ ρ ἃ, Φὰἀη} ραγαϊοβ. ΘΧρΘ ΠΟ 5 4116 
ἃ μιοσοαπάιλη πιο τι5, ἐπα πιοιθη τιν “ιθ΄ ιι6. πο .-- 

165, ΘΧΡΙΘΕΙ5. ν τα ΤΟΥ ΠῚ Π15, Π1105. τιπϊοι τι ἈΡ 

᾿πτῖ1ο ΘΟΠ (1010 γα Ἰολτι τὴ }τι5{π|π} [6], αι] οὐ ιιο 

ποϑβίγιιη σοπάποαϊ, ἰοπ 6 ΡΥΌΒΡΙΟΙ ΘΠ Ε15. 14 ηὶ ν 6 Ὸ 
[ἈΠ165, 5ισοιαῖθϑ, ἸΠ}} 65. ὨΪΠΏΪ], Ιασσα “τις  ἀπῃ 

5Π} ταῦ τι ἂς ΠΟΙ Ππ}}1 ΘΟΠῚ ΠΊΤΠΠ65, Π18}1 ᾿πη Π10-- 

ἀοναιϊτὶοηοιὴ ρΡιιηϊθηΐοβ. Οὐοιηαἀιηοάιτιπι ἰσίταν θ6- 

ποίϊοιι5 οϑὲ πηϑάϊοιιϑ, δσῖν ΡΟ 65, οῖνθ ἀοογος ἰπ- 

[ΘΓ ΘΟΡΡΟΡῚ (Πᾶ}} οὐπ ΤΟΥ Ὸ μυσ Πα ΐ, ΠΟΙ ΟἸΙΠῚ 

φϑΡοϊδ το.) : δῖ. θΟητι5 θϑι Πηθιι5, 4 ρυϊν αι ρο- 

ὨΪ5. 1ΠΠΊΟῚ 5 ΟΠ ΠΛ] ΘΟ Π 511: δα! ππι. Τὶ νΟΣῸ πηὸ- 

ἄϊσο αυϊάθη α1}}1}} ΟἹ πὶ (5, 5ΘοΔ ΠΕ αἰ, ἀΠ1ὰ 

ὨΓΘΠΠ, 4118 ΟΠΊΠΙΠΟ ἃ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΕ ΓΟ ΘΠ : ἰτη0 Πιι-- 

ΠΊΘ᾽ 5. δἱ βϑου Δ}, οἱ νΟσδ5 5  ἃΓΟ ΘΙ, (πο4 ἴῃ 

οχίσιια ραν 6. ΟΥΪτ15. ΠΟΥ] 1) 5ἰ5[αι, “πᾶν [Δ}065 

π᾿ ΤΟὐ τ} ΘΟΥθῖι5 απ απ. Οἰπην αὐ θη ν᾽ 6 Υ15 

εἰντταΐθιη θυ το ποία ΠΟ ΟἸ558 ΠῚ ΠΟΥ 1556 1 1Π-- 

Θ0]α 5. ἀτι ΠΑΥ ΘΠ τ1Πὰ ΟΥ [0515 ΥἹΡῚ5. ῬΘ. 1556 ἴῃ 

ἃ ταφὰς σατο. οἱ ποϑιν] βορίοπν Νί95. εἴποι- 

μιξν τ 50 ἴῃ νὰς γοοθ ὙΤΠῚ Πα ΘΟΥ ΤῸ 51] 0655. γα ΐτις 

(οι οἤβίιιβ, ἄς σι οὐμθηήανῖῖ, Αἰ γα ν ἹΓιο ῬγῸ 

εἴπομεν Ἰορὶ ἄοίνεγο εἴποιεν. [τὰ οπίην, χα, μοι 

φοπίοχειβ. Πἰχουῖα [ἀπο ἰὦ ὩσΟδβϑα ἢ) ΠΟ τνὶ- 

ἄον. Ῥοίοβιὶ οΐηὶ νὸχ 56] αι {11 βοήθα σοη- 

βίχσαϊ ανσα, ἡμιεῖς γὰρ ἦν... οὗτοι ἡμεῖς, “οἷς. 

ἡ τροὶ πος. ματι ΘΝ στ πρᾶπι πο ράσα ἃ] να}, 

Β ἀπεχομένοις τοῦ χαχοῦ μηδὲν δεινὸν ἔχειν, οὗτοι δι 
“}) 

ἵ 

ἀλαγλνΝ τ᾿ , ΟΣ 
τίας τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ τὸ αὐτεξούσιον. Οἷς γὰρ ἐξῆν 

Ε ᾿Ξ Ἢ ΑΣἘΠΕΡ ΜΜΜΕΝΘΡΙ τὴ 
ποιμιεν εὐπρεπῇ λόγον, τὸ μὴ οὐχὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς αἴ- 

τιοι τῶν ἀλγεινῶν γεγενῆσθαι; Κακὸν τοίνυν τὸ μὲν, 
ἕ ᾿ ͵ " ΔΑ “ἢ ᾿" ᾿ ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν τὸ δὲ, ὡς πρὸς τὴν 
ἑαυτοῦ φύσιν. ὸ μὲν οὖν φύσει καχὺν ἐξ ἡμῶν ἤρτη- 

ἈΟΣΣΣς ῥΕῈ 3 πα ταν ᾿ 
ται, ἀδικία, ἀσέλγεια, ἀφροσύνη, δειλία, φθόνοι, φό- 

- ς ᾿ ᾽ , ττὸ νοι, φαρμαχεῖαι,ῥαδιουργίαι,καὶ ὅσα τούτοις συγγενῆ 
παθήματα, τὴν χατ᾽ εἰκόνα τοῦ χτίσαντος γεγενη- 

ὃ 3 τ τ δε ἐν 
μένην Ψυχὴν χαταῤῥυπαίνοντα, ἐπισχοτεῖν αὐτῆς 

Ε ρα ΝΣ ἘΜ ἜΡΙΣ 
τῷ χάλλει πέφυχε. Πάλιν χαχὸν λέγομεν τὸ ἡμῖν 

᾿ κ ᾿ δ ν ἐφ Ὁ ἐπίπονον χαὶ ὑδυνηρὸν πρὸς τὴν αἴσθησιν, νόσον 
Ἄδεννα , 

σώματος, καὶ πληγὰς σώματος, χαὶ τῶν ἀναγχαίων 
᾿ “Μ᾿ 4 5 »᾽ Ν , ᾿ κ 

τὴν ἔνδειαν, καὶ ἀδοξίας, καὶ χρημάτων ζημίας, καὶ 
Ἂ π᾿ Ξ κα ἢ οἰχείων ἀποδολάς: ὧν ἕχαστον ἡμῖν ὑπὸ τοῦ φρονί- 

κ οω " ,ὔ ῶ. , 

μου χαὶ ἀγαθοῦ Δεσπότου πρὸς τὸ συμφέρον ἐπάγε- 

ται. Πλοῦτον μὲν γὰρ ἀφαιρεῖται τῶν χαχῶς χε- 
᾿ Σ: , 

χρηυένων, τὸ πρὸς ἀδικίαν αὐτῶν ὄργανον διαφθεί- 
᾿ , ἈΝ Αν Γ9.Ὁ Ὁ τ λέ Ξε ΜΈΝ 
ρων. Νόσον δὲ ἐπάγει, οἷς λυσιτελέστερον τὸ πεπε- 
Μ᾿ ξ ΚΡ τ 
δῆσθαι τοῖς μέλεσιν, ἢ ἀκωλύτους ἔχειν τὰς πρὸς τὸ 

ἁμαρτάνειν ὅρυμάς. Θάνατοι δὲ ἐπάγονται, τῶν 

ὅρων τῆς ζωῆς πληρωθέντων, οὺς ἐξ ἀργἧς περὶ 
᾿ Ε ἧς ἐποΣ δ " 
ἕχαστον ἔπηξεν ἣ δικαία τοῦ Θεοῦ χρίσις, πόῤῥω- 

- , 

Ὁ θεν τὸ περὶ ἕκαστον ἡμῶν συμφέρον ππροδλεπουέ- 

νου. " Διμοὶ δὲ, χαὶ αὐχιοὶ, χαὶ ἐπουόρίαι, χοιναί 

τινές εἰσι πληγαὶ πόλεων χαὶ ἐθνῶν, τοῦ χαχοῦ τὴν 
ἢ ΤῊ ε Ἐτ ͵ ἘΞ πὰ 

ἀμετρίαν χολάζουσαι. Ὡς οὖν εὐεργέτης ὃ ἰατρὸς, 

χἂν πόνους, χἂν ἀλγηδόνας ἐμποιῇ τῷ σώματ: (τῇ 
, , » χε, ..Ν ἐπε ΄ »π ᾿ “ ΕἸ ΝΑ 

νόσῳ γὰρ μάχεται, οὐχὶ τῷ κάμνοντι)" οὕτως ἀγα 
γε τ ψεὶ “᾿ ὍΣΣ, 

θὸς ὃ Θεὸς ὃ τὴν σωτηρίαν τῷ παντὶ διὰ τῶν μερι- 
- », ϑᾺ. , ΔΝ νὰ ῦ δὰ, γ5. -“ Ὶ τὸ 

χῶν χολάσεων διοιχούμενος. Σὺ δὲ τῷ ἰατρῷ μὲν οὐ- 
σλτη δον να ΣΕΥ ἡ λλά τεσ ν δὶ δὲν ἐγκαλεῖς, τὰ μὲν τέμινοντι, τὰ δὲ χαίοντι, τὰ δὲ 

- 5» - - Ν- 

παντελῶς ἐξαιροῦντι τοῦ σώματος " ἀλλὰ καὶ χρή- 
: ἐς ἘΥΡΛΟΤΣ 

ματά που ὑποτελεῖς, χαὶ σωτῆρα προσαγορεύεις, ὅτι 

Ε ἐν ὀλίγῳ μέρει τὴν νόσον ἵστησι, πρὶν εἰς ὅλον τὸ 

σῶμα τὸ πάθος διαχυθῆναι. “Ὅταν δὲ ἴδης πόλιν 

ἐπικατασεισθεῖσαν τοῖς ἐνοιχοῦσιν, ἢ πλοῖον αὔταν- 
» ὍΝ , ἐσ ἜΣ ΔῚ Η͂ “ 5Ὰ -- 
ὃρον χατὰ θαλάσσης διαλυθὲν, χατὰ τοῦ ἀληθινοῦ 

ἰατροῦ χαὶ σωτῆρος γλῶσσαν χινεῖν βλάσφημον οὐχ 

ὀχνεῖς. Καίτοιγε ἐχρῆν συνιέναι, ὅτι μέτρια μὲν 

χἀυνόντων χαὶ ἰάσιμα τῶν ἀνθρώπων αἱ ἐξ ἐπιμε- 
Ν᾿ ἢ 5. Ὁ δι ἘΚ ἈΝ - 
λειας ὠφέλειαι παραλαμθάνονται τὰν ὁς χρειττον 

ποι] ἀπίο οἵ ροβι πο Ἰοσ πὶ ΡΥΙΠγα Ρουβομα θ}π|- 

γα ]15. ἈΠ] Ὀ1Γὰ 511. Ἐχ 60 ομϊπὶ σΟΠ]σογο Ἰϊσοξ, οὰπι- 

ἐπὶ Ρουβοπαη οἱ πῖς Ζιοάτιο Ῥοβιίαμπι [αῖσϑο, 

"ΝΜ οἴονοβ ααὐπαο ΠΠΡΡῚ λοιμοὶ δέ, ρέδίες. ΑἸ Δς, 

Ὁ ΘΠ λιμιοί, χαηιος. ΑἸ [ἀ5. τππῖτις. γοοἷβ οὐ αἷ- 

ἴογὰ 7ᾶν ράι]ο. ἀπῖο ἰδοῦταΐ, αὐ ΠῚ ΠΡ ΠΠὸσ 

βου θογοιῖ, Βο ὦ ποῖ ἀνα] τ Ἰαθοναπ τ, {πὸ τ ονὰ 

51} Βοῦ ρτγα, ΟΠ ΠῚ Ῥάσαπὶ τοίογαι αἴτὸ πο Ἰοσαίαγ 



ΠΟΜΙ,. οὔθ ΡΕῦ5. ΝΟῸΝ 

: ἬῸΙ͂ : 3 ; 
ἀποδειχθῇ τῆς θεραπείας τὸ πάθος, ἀναγκαία γίνε- ᾿ 

ται τοῦ ἀχρειωθέντος ἣ ἀλλοτρίωσις, ὡς μὴ διὰ συν- 
͵ὔ ’ ΔΙ ταῦ ν , ΕῚ 

εχείας τὴν νόσον βαδίζουσαν, ἐπὶ τὰ καίρια “ προσ- 

ελθεῖν. “Ὥσπερ οὖν τῆς τομῆς ἢ τοῦ καυτῆρος οὐχ 

ὃ ἰατρὸς αἴτιος, ἀλλ᾽ ἣ νόσος" οὕτω χαὶ οἱ τῶν πό- 
- -Ὁ ’ 

λεὼν ἀφανισμοὶ, ἐκ τῆς ἀμετρίας τῶν ἁμαρτανομέ- 

νων τὴν ἀρχὴν ἔχοντες, τὸν Θεὸν ἁπάσης μέμψεως 

ἀπολύουσιν. 

Ἀλλ᾽ εἴπερ ἀναίτιος τῶν καχῶν ὃ Θεὸς, φησὶ, πῶς 

εἴρηται τὸ, ᾿Εγὼ ὃ κατασχευάσας φῶς χαὶ ποιήσας 

σχότος, ποιῶν εἰρήνην καὶ χτίζων χαχά ; Καὶ πάλιν" 

Κατέδη, φησὶ, καχὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ πύλας Ἱερουσα- 

λήμ.. Καί: Οὐχ ἔστι κακία ἐν πόλει, ἣν Κύριος οὐχ 
ἐποίησε. Καὶ ἐν τῇ μεγάλη ῳδῇ τοῦ Μωῦσέως" "Ἴ1δε- Β 

τε, ἴδετε ὅτι ἐγώ εἶμι, καὶ οὐχ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ" 
ἐγὼ ἀποχτενῶ, καὶ ζῆν ποιήσων: πατάξω, κἀγὼ ἰά- 

σομαι. Ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων τῷ συνιέντι τὸν νοῦν τῆς 
Γραφῆς κατηγορίαν ἔχει Θεοῦ, ὡς χαχῶν αἰτίου 

χαὶ ποιητοῦ" ὃ γὰρ εἰπὼν, ὅτι ᾿Εγὼ ὃ κατασχευά- 

ζων φῶς, χαὶ ποιῶν σχότος, τῆς χτίσεως δημιουρ- 

γὸν ἑαυτὸν διὰ τούτων παρίστησιν , οὐχὶ χαχοῦ τι- 

νος ποιητήν. Ἵνα τοίνυν μὴ νομίσης ἄλλον μὲν εἶναι 

τοῦ φωτὸς αἴτιον, ἄλλον δὲ τοῦ σχότους, ἑαυτὸν 

εἶπε τῶν δοχούντων ἐναντίως ἔχειν χατὰ τὴν χτίσιν 

ποιητὴν χαὶ τεχνίτην, ἵνα “ μὴ ζητήσης ἄλλον πυ- 

ρὸς δημιουργὸν, καὶ ἄλλον ὕδατος, μηδὲ ἄλλον Ο 
ἀέρος, καὶ ἄλλον γῆς" ἐπειδὴ δοχεῖ πως ἀντιχεῖσθαι 

ἀλλήλοις, χατὰ τὴν τῶν ποιοτήτων ἐναντίωσιν. 

Ὅπερ ἤδη τινὲς παθόντες, εἰς πολυθεΐαν ἐτράπη- 

σαν. Ποιεῖ δὲ εἰρήνην, καὶ χτίζει χαχά. Μάλιστα 

μὲν εἰρήνην ποιεῖ ἐν σοὶ, ὅταν διὰ τὴς καλῆς ὃ1ι- 

δασχαλίας κατειρηνεύσῃ τὸν νοῦν σου, χαὶ διαλλάξη 

τὰ πάθη τὰ πρὸς τὴν ψυχὴν στασιάζοντα. Κτίζει 

δὲ χαχά " τουτέστι, μεταχοσμεῖ αὐτὰ καὶ εἰς βελ- 
τίωσιν ἄγει ᾿ ὥστε ἀποθέμενα τὸ εἶναι χαχὰ, τὴν 

τοῦ χαλοῦ φύσιν μεταλαδεῖν. “Καρδίαν καθαρὰν 
χτίσον ἐν ἐμοὶ, ὃ Θεός. Οὐχὶ νῦν δημιούργησον, 

ἀλλὰ τὴν ἐχ τῆς χαχίας παλαιωθεῖσαν ἀναχαίνισον. 

Καὶ, “Ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ εἰς ἕνα χαινὸν ἄνθρωπον. ἢ 

Τὸ, χτίσῃ, οὐχ ἵνα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος παραγάγη, 
ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς ὄντας μεταχοσμήση. Καὶ, Εἴ τις ἐν 

4 {ἴπι5 Οοὐοχ (μοῦ, οἱ αἰὶὶ 

προελθεῖν. Το α1ὶ προσελθεῖν. 

ποη πα }}1 καίρια 

» Αδευῖ {π68 ᾿Πργὶ ἴδετε φυισὶν ὅτι. 

ς (Π01}». τον τι ἵνα μιὰ νομίσῃς ἄλλον, μι πὸ οαἰδίίηια- 

ΕΒῚ ΑΥΟΤΟΝ ΜΔΙΘΕΌΜΝ. 10Ὁ 

ΠΥ, ΠΟ ὙΘΡΟΙῚ5. ἀἄνουϑιιθ "θα οιιπὶ νυ οἱ 

5 ν ἴογθ πη Ππραὰπὶ Π] 50  πηὰ πὶ πιονθνο. ΕἸ τὰ- 

6 1πΠ6 Πρ θυ 6 τ Ορογίοραιὶ ἀΠ]Π]σοηταπι υ!ἄθιη 
δὲ σαν πη α 1} 6 τὴ Δ 1106 0], 51 δου ἀπ τππιη} ΠΟ} 1-- 

Πῖιπὶ δοσυ 0 πη ον ὰ 51} δὲ πη Θ 10 }}}}}5. : 56 
ΟἾΠῚ 5616] Π]ΟΥἼ 115 ν Δ] 1 ἸΟῪ {ἸΟΥῚὉ {π|ᾶ πὶ τι} οὐρὰ- 
Υἱ Ροϑϑιῖ, ἴππ0 ΠΘΟΘ556. 6556 ΔΠΊρΙΓΑΡῚ 1Πι1{1}6 ΠῚ 

Ῥᾶνἴθι, Π6 ΤΟ 115 ΡῈ. σΟΠ ΤΠ ΕΠ [ΓΘ ῬΡΌΒΘΙΡΘΠΒ5 
δὰ νι τα ρουνθηΐαι. ΤΠ ᾿σιτπι} 5ΘΟΓΙΟΠΪ5. ἀπ τπιϑι10- 
πἰβ, πο πιά ϊοιι5 οαπιδα οϑί, 564 τη ῦθτι5 : 516 

τ τ ἢ Υτὰϊ 85 ΘΧ ῬΘοσδίουιι). πα Π][π{1πῸ ΟΥ- 

τ πὰ  ηἴ65, ΠθιιΠῈ ἃ} ΟΠ] πὶ ΟΥΡΙΠΏΪΠ6 ἴα γ6- 
ῬΙΡΟΠΘηβίοπθ ΠΠΡουπε. 

ἡ. ΑΙ 51 ΤΠ οῖι5, ᾿π11 ΠΊΔ]ΟΥ ΠῚ ΔΙΙΟΓΟΙ ΠΟΙ 

65ῖ, «ποιηθάο ἀἸοίιιη θὲ : 50 ψιιὶ {οοπὶ δοτι-- 

αϊαϊ, οἱ [οὶ τοποῦνας : γαοίθης ρασοηι, δὲ ΟΥΘαΤι5 

Εςα. ἠδ 7. 

πιαῖα ὃ Ας γυγϑιιβ : Ποσοοηπαογιηῖ, ᾿παυ, πιαῖα ον χ νι. 

α [ονεῖτιο σιιροῦ μονίας οΓιιδαίθηι. Ἐὰ, οτι ὁδὶ Ἅπιος.3.6. 

πιαϊιεϊα ἐπ οἰντταἴ6, σιίατη 71) οτηῖτιι5 τιοτιὶ (Θοογῖί. 
ΕπΊη ἡπᾶσποὸ {10 Μοβὶ5 Οδπῆῖοο : 7 Ἰάείο, υἱάοιο θεῖ. 3. 

ει 680 διε: οἱ ποτὶ 65: 1)6ῖι5 ργκδίθν" πιὸ: Εἶ5ο, 

οὐοοϊάαπι, οἱ υἱθοτο ἐαοίατα : ρμογοιίαηι, οἰ 660 
σάπανο. 564 αἰ] Πουιιηὶ ἀριι 605 αι 5οΥ ΠΡ τ} 
56 Π511η) ΘΔ ΠΠ6 πηι, Ποιὰ Το άαρρσι! [ΠΟ πὰ πὴ διιοῖο- 
Ὑ6 ΠῚ} τη Ἁ ] ναι πὶ ἰτ|6 οἰ ΓΘοῖογθην. Οὐ] Θηῖτη αἸχὶς : 

Ἐβο, φιιὶ οοπάο ἱπιοθπι, οἱ βαοῖο ἱοποῦτας, θοὸν 
ἢι8θ6 56 ΤΌ ΟΡ ΠΠοθι ἀθο]αγαῖ. ΠῸΠ π1Ὰ}1 α}]1π5 
οἰ δοίογθιη. Τά π16 Π6 ΘΧΙΒ[ΠΠ265. Δ]111}} 6556. [πιο 15 
Διο νυ Θιη, ἁἰΐ πα πλ ΓΘ ΠΟΘ ὈΓΑΡ ἢ; ΟἾΧῚΓ 56, ΘΟΥΙΙΠῚ 

4 ἴῃ τοθιι5 οὐ τ15. 5101 δάνθυβαν! νἱἀθπίιν οἵς- 
[δοίου θη 6556 οἵ ορισθ : Ππ6 “2 ΓᾺ5. Ἀ]ΠΠΠ1Ὲ 
5:15, ΑἸ πῈ ἃ τι. ΡΠ ΠΟΘ ΠῚ], ΠΘΉ 116 Δ} 1π|ΠῈ Δ 6115, 

οἵ ἀἸππαῃ) ἴθ οθ, {πο Πεθο ΔΠ14τι0 πιοο }πχία 
«ααἢταΐαι ΘΟ ΡΟ ΘΠ] 1ΠΙΘ 56 Ορροβί ἃ 6550 
ν᾽ ἀθαπίιν. Οτοα ἄτιπὶ ΠΟΠ 111 [πὶ [ἀοἰτιξ, ἀ6 05 

τα] 05. Δ μηΐβουο. ἘδΟΙΕ ἁπιίθιη Ρᾶ66Πη), οἷ οὔθας 

πιαϊα. Μαχίπηθ Ζυϊ θη ἴΠ [6 ΡΔΘΘΩῚ [Δ οἰ 4 ΟΠ} ΡΟ Ρ 
Ροπᾶμι ἀΘοΥγ πὰ πὶ ππΘ Πἴθπι [πᾶη} ΓΘ 1 θυ: ἰνὰπ-- 
4ᾺΠ]απ, αἰδοῖ τβαι16 1π ἈΠ] Π]Δ ΠῚ ΤῸ 6165 5Θ]υ 1}. 
ΟΥδαΐ γὉγῸ πιὰ ]ὰ: Ποὺ δϑῖ, {γα πϑηγιῖαὶ ᾿ρ58, οἱ 1π 

Π] 6] ΟΣ ΘἢῚ ἴα Δ ἀπποῖζ, τὰν οὐπ τη] 6556 46-- 

θυ ηΐ, ἴππὴ ΟΠ παϊπγαμη ἱπάπιαπ!. (7 ἡῖτι11-- Ῥεαὶ. 

ἄπίπι ΟΡ ἵτι τι, [οιις. ΝΟΙ ππιπο οὐθα, 50 {Ππ| 4 ᾿ἤ" 

30. 

ἤο, 

ῬΘΙ μηδ! ἴατὰ ᾿ἱπνθίθυίι πὶ τοπονα. Εἰ, ζ7ε ἡτπιος Ἐρ"θ5. ἡ. 
ς Ἂ ΑΣ 13 

εγθοί ἐπὶ τιπτίτπ τιον τίσι ἰιοτηίσιοτπ. Δα δ ται ὁδὶ 

Πιοο νΘυ]ει, ογδϑθΐ, πΠῸπ τ ὁΧχ ΠΙΒ110 ρῥτοαιιοαῖ, 

165 αἰζιιηι 6556 ἐφ 15 ορίβεεπι. Ἰλορ. Ῥυϊ πηι ἵνα μιὴ ζγι- 

τήσῃης ἄλλον τινα, τεῦ 6 “μΈδγ 5 τὐἰιεπε αἰΐιτη, οἴο. 

ἃ (οήϊοος (πιο ἤΠοϊαπὶ χαοδίαν γάρ. 



. ὉοΡ Ὁ. 
17. 
ἱειι.3:.6 

7 εμις 
39. 

Ῥιον. 

14. 

325 

25- 

100 

56ά τιῖ 605 4 74} ΟΧ 515 [ρα ηῖ, {ΓΒ [ΟΡ πιθῖ. ΓΘ ἢν 

δὲ ψα ἐπὶ Οἰιγίςίο δεί πόνα ογθαίμτσα. ΑῸ σιγϑι5 
Μόονϑ865 : οσσιθ ᾿ῖο ἴρδθ ραίοῦ ἔτι ροςϑϑάϊ{ ἴδ, 

οἱ {εοἰϊ ἐδ, δἰ ογθανῖῖ τὸ ὃ Ἡϊο ϑηῖμι "Ππ6 οσοανεξ, 

4804 ΡΟ5. γϑυραπὶ ἤδοῖξ μοβί την δϑῖ, Ῥθυβρίοιθ 
ΠῸ5 (θοδῖ, ΠΟΙΏΘ ἢ ΟΥΘΑΓΟΠἾ5 ΡΓῸ ΄ιδάδπι ᾿ῃ πη6- 
115 να τ ΠΟ Π 6. Ῥ] ΘΕ] 116 τ511 0}. Τα 6 Ζω- 
οἴθης μάσθηι, ἰϊὰ μᾶσθιη [αοϊτ, ν]  6]]οθὲ ὃχ 60 

ἀπο4 οὐδδῖ πηαα, ἢο δϑῖ, ἐγ ηβηγαταΐ δὲ ϑιῃθηαί. 

Τεϊπ 6. δεϊαπιδὶ ρασθπὶ 1Π|6} ΠΠσὰ5. ὙΔΟΔ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἃ 

}061115, πα! πη {116 αἸοὰ5 ΠΟ] θϑιϊαθ {πὲ8 ΡΟ] ΠΙσουλη-- 
165 βθψαπηίαν", ΘΧ ΡΟ ΠΟ Π 65 Ἰοπ οὶ πη τιὰ5, ἰαθΟΓΘ5. 

ὙΙΡῚΠα5,. ἘΠΊ 65, 5400 65, ναΐηθνα, σϑρθο, πιρ-- 

λέ ΘΧρΡασΠΔΓΙΟΠ 65, ΒΘΡΥἸΓΠ 61, ΘΧ511ἃ.. Πη͵56- 

ὍΠ6α σα ΡΙΟν τ) 5ρθοίδοι]α, Θὲ [Π συ Π1Π18, ΠΟ ΟΠ]-- 
το α ΟΠ ηΪὰ αιιοι 416. θ6}]ὰ ΟΠ απίιι" : α- 
οἴμητι5 ΠΘΡῚ 856 ἡπ5ῖο Πα Ἰοῖο 1)εὶ, 115, 4 βὰρ- 
ῬΊΊοῖο ἀἰρηὶ βιιπῖ, Ρασπὰ5 Ῥ6Ὶ θ6}1ἃ ᾿Ρυοσαπεῖ5. Απ 
τι ΠΟῚ Υἱβ γα τὰ {Π|556. ᾿ποθ πάϊο ϑοάοηϊα μοϑῖ 

Παρττῖα 111ὰ ἂο 5. ] νὰ 2 ἃΠ ΠΟ ΘΥΘΥΘΔΠῚ {ἰι|556 16- 
γαιβα θη, ΠΘΤΠ6 ἀθβοϊδίιη) ἔθη} ρ] τη), Ροϑὲ Πποῦ- 

γϑπάδιῃ ΠΠ]Πδτὴ πε ρου ἢ Δάν ϑιι5 ΠοιηΪπιιη γ6-- 

58 18} ὃ Ητθο ἁυύθ ΠΟΥῚ “ΠΟ Πα ΠῚ 4110 τη0 60 
ΘΟ 1Π1Π} δι αἵ, Πἰδὶ θΕ1 ΤΠ Δ Πτ5. ΒΟΙΠΔ ΠΟΥ, (1ι-- 
)»1ι5 ΤΟΙ] ΠπιΠ1 ΠΟβίγα τ ἐγ ἀθυιπι ᾿Πίμϊοὶ σιιξθ 

Ἰρβουαμι νἱτ {πι 661} ΟὐαργΟρίου οἰϊα πὶ. [156 

ΠΟΠΠΙΠ ΠῚ [6111 πγα]α 1πΠ στη ταν ΠΡ ΘΠ 115. 
ΠΠ|ι4 αιοαιιθ, Ερο οοοϊάαπι οἰ υἵνεγ ἔαοίαπι, 

ὍΘΟΙΡΘ, 5ὶ νἱ8, ον᾽ο 5θῆϑιι. ΤΊΠΊΟΥ Θηΐ ΠῚ 51 Π}0}}1-- 

Οἴου 5. δῆσαι. «Ρεγομίϊατη, οἱ ὅσὸ βδαπανο. ΕἸ 

Βος δοοθρίππι ἃ] γεν]. τ1{1}6 δϑὲ δὲ οοηαιιοῖ- 

1116, ρίασα ΕΠΙΟΡΘ ΠῚ ̓ ποπ τ η 6, 58 Πα ΓΙΟΠ γΘΙῸ δὰ 
ἀΠ]θοιοπμθη ἱποϊία πο. Τῆσθὲ Ταπηθη {Π0ὶ δυϊαηὶ 

ΠΕἰτι5. 46 ᾿λἰ5. {το αἸοῖα βιιη}, ΒΘ περ. Κ᾽ 50 οοοῖ- 
ἄαπα, ρϑοοαῖο: δέ ϑἱνογθ ἤαοίαπι, 7 5111:5. Ομ ατι- 

{μὰ δγεα Θα θγτιῖΣ ποϑδίθ ἤοτπο ΘΟΤΤῚ Πρ {ε7, 

ἐαπείτιτηι ἐπίθγπιις τοποραίισ. ΝΟ ἸσΊταν. ἈΠ Π11} 
ΘΟΟΙ 1, ἁἰϊπη νἰνιπσαῖ ; 56 διπηθιη, μου θὰ 

αΙΡιι5 Θοο 1, ντν τ Πσαῖ : Το Πγητι6 Ῥ6. δὰ {π|Ρῖι5 
ῬΘυσαΕ, βα παῖ, οχ Ῥγονθυθὶο {Π|  : {πῃ φιίάοπι 

Ῥογοτείϊος ἴρδίτ υἶλσα, ατεϊηναμι ὍΘΡΟ ἴρδίιι5 ἃ 

μιοτίδ ἰϊδογαῦῖς. Ολνὸ ᾿τὰτι6. 76 ΕἸ π}, αὖ ἃ η- 

5. 

πιὰ 58 ΠΟΙῸΣ : ΡΘΟσδ ΠῚ γὉΙῸ ΡΘΡΙ λα, τας νναΐ Ὁ χαιοσύνη. Τὸ δὲ, Κατέδη 

ς Απεϊχαὶ ἄπο Ἰιρνὶ οὗτός σου ὁ πατήρ. ΠΙάοπη 

αὐταιιο ΟαἸ10 οἵ (01}0. Ῥυΐπιις οἱ Πθρ. ἐόντας ἐχτή- 

σατό σε, χαὶ ἐποίησέ σε, χαὶ ἔχτισέ σε, ρμοσοεαϊι 6, εἴ 

Πεοῖε τε, εἰ ογεαυΐε ἐδ. ἴτὶ οεεϊουῖς φυϊάθιη. (]Ρ, ἴοτ- 

αἰὰι5 ΘΟ βο ἐς οὐλμ 115. 4τιο5 ἰχίπιις. ΠΟ τὶς : σοὶ ΡγῸ 

ἔχτισε ἸνΆεῖ ἔπλασε, γον πιανίι. ἈΠῚ ἀπο Ν55, Ἀδρὶϊ οἱ 

(ΟἹ. ξοσιιι τι ἐ τίσατο σε, καὶ ἐποίησέ σε, καὶ ἔπλασέ 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΙΕΒΑΝΕΑ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἸΟΠΠΕΡ, 

Χριστῷ χαινὴ χτίσις. Καὶ πάλιν ὁ Μωυσῆς Οὐκ 

αὐτὸς οὗτος “ ὅ σου πατὴρ ἐχτήσατό σε, καὶ ἐποίη- 

σέ σε, χαὶ ἔχτισέ σε; Σαφῶς γὰρ ἐνταῦθα μετὰ τὴν 

ποίησιν ἣ χτίσις ταχθεῖσα, διδάσχει ἡμᾶς ὅτι ἐπὶ 

τῆς βελτιώσεως τέταχται, ὡς τὰ πολλὰ, τὸ τῆς 

χτίσεως ὄνομα. “Ὥστε Ποιῶν εἰρήνην, οὕτω ποιεῖ 

τὴν εἰρήνην, ἐκ τοῦ τὰ χαχὰ χτίζειν ΄“ τουτέστι 

μεταποιεῖν, χαὶ εἰς βελτίωσιν ἄγειν. Ἔπειτα μέν- 
τοι) ἧς τὴν ἐχ τῶν πολέμων 

ἄδειαν, καὶ χαχὸν εἴπης τὰ ἀκολουθοῦντα τοῖς πο- 
Ξ 

ς ὑπερορίους, πόνους, 

χἂν εἰρήνην νοήση 

λεμοῦσιν ἐπίπονα, ἐχστρατεία 

ἀγρυπνίας: ; 

γὰς ,» πόλεων ἁλώσεις, ἀνδραποδισμοὺς, ἀπαγωγὰς, 

τὰ ἐλεεινὰ τῶν ἁλούντων θεάματα " χαὶ ἁπλῶς ὅσα 

λυπηρὰ τοῖς πολέμοις ἀκολουθεῖ, ἔ λέγομεν περῖσε 

Θεοῦ ὃ διχαία γενέσθαι, τοῖς ἀξίοις κολάσεως διὰ τῶν 

πολέμων Ἢ σὺ ἐδούλου 

μὴ χαταπρησθῆναι τὰ Σόδομα μετ τὰ τὰς ἀνοσιουρ- 

μ᾿ ; 
ἀγωνίας Ε ἱδρῶτας, τραύματα σφας 

τὰς τἰπθρίσο ἐπάγοντος. 

γίας ἐχείνας ; ἢ μὴ καταστραφῆναι τὴν Ἵερουσα- 

λὴμ, μηδὲ ἐρημωθῆναι τὸν ναὸν, μετὰ τὴν φρικτὴν 

χατὰ τοῦ Κυρίου τῶν Ιουδαίων ἀπόνοιαν: Γενέσθαι 

δὲ ταῦτα πῶς ἄλλως ὃ δίκαιον ἦν, χαὶ οὐχὶ διὰ τῶν 

ἱΡωμαϊχῶν χειρῶν, αἷς παρέδωχαν τὸν Κύριον ἡμῶν 

οἵἱ ἐχθροὶ τῆς ζωῆς “ ἑαυτῶν Ιουδαῖοι ; Ὥστε ἔστι 

ποτὲ χαὶ διχαίως τὰ ἐχ τοῦ πολέμου χαχὰ τοῖς 
ἀξίοις ἐπενεχθῆναι. Καὶ τὸ, ᾿Εγὼ ἀποκτενῶ χαὶ 

ζῆν ποιήσω, δέχου μὲν, εἶ βούλει, χατὰ τὸ πρό- 

χειρον τῆς ἐννοίας. Οἰχοδομεῖ γὰρ ὃ φόδος τοὺς 

ἁπλουστέρους. Πατ ἄξω, χἀγὼ ἰάσομαι. Καὶ τοῦτο 

᾿ πῆς μὲν πληγῆς 
ἐμποιούσης τὸν φύθον, τῆς δὲ ἰάσεως εἷς τὴν ἀγά- 

, νὴ ΡῈ , ΄ ΔΙ φ: πὴν προτρεπομένης. "Ἑξεστί γε μήν σοι χαὶ ὕψη- 

λότερον διανοηθῆναι περὶ τῶν εἰρημένων. ᾿Εγὼ ἀπο- 
χτενῶ, τῇ ἁμαρτίᾳ - χαὶ ζῆν ποιήσω, τῇ δικαιο- 

Ὅσον γὰρ ὅ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρε- 

καῖ, τοσοῦτον ὃ ἔσω ἀναχαινοῦται. Οὐχ ἄλλον οὖν 
ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ;» 

, 
χρήσιμον αὐτόθεν νοουμενον 

σύν 

ἀποχτείνει, καὶ ἄλλον "ἢ ζωοποιεῖ " 
ἊΣ τ “ ΜΕΝ Μ 

δι’ ὧν ἀποχτείνει. ζωοποιεῖ " καὶ δι᾿ ὧν πατάσσει, 
Ν », [-} ἈΝ 

ἰᾶται, κατὰ τὴν Παροιμίαν τὴν λέγουσαν, ὅτι Σὺ 
». ἢ τς  . Α ὯΝ 2 -Ὁ- 

σὲν πατάξεις αὐτὸν ῥάδδῳ, τὴν δὲ ψυχὴν ΑΥ̓ΤΌΝ 
Ν ᾿Ξ ἢ ν 
ἐχ θανάτου δύση. Οὐχοῦν πατάσσεται μὲν σὰρξ, ἵνα 

ς ἢ 
ἰαθῇ Ψυχή" θανατοῦται δὲ ἁμαρτία, ἵνα ζήση δι- 

χαχὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ 

σξ, ογδανῖὶ ἰε, εἰ [εοὶϊ 26, δὲ Πονπιανὶξ 6. 

Γ Ἑδιὶ ἀγρυπνίας, ἀγῶνας, υἱαιας,, ρμγωίϊα. Δι 

ΔΙΞς, βὸχ ἀγρυπνίας, ἀγωνίας, υἱαιίίας, {ἰπιοῦδ5. 

8 (10. ρυϊπιις λέγω χρίσει. Νίοχ Ἀδξ.. ῥγίπνιις 

νέεσθαι τοῖς ἀξίοις χολάσεων. 

4 ἘΠ αὐτῶν. ΑἹ πα] Νςς, 

» 6.9}}». 

ξαυτῶν. 

τουίλις ἄλλον ζῇν ποιεῖ, 



ΠΌΜΙ,. Οὐ θΕῦυ8 ΝῸΝ ἘΒῚΤ ΑὔΟΤΟᾺ ΜΑΙΟΘΚΌΝ. 

πύλας Ἱερουσαλὴμ, αὐτόθεν ἔχει τὴν ἐξήγησιν. 

χαὶ ἱππευόντων. Ὅταν 

ἐν πόλει ἣν Κύριος οὐκ 

"» , "ὁ ἴπ , 

Ποῖα καχά ; ψόφος ἁρμάτων 

δὲ ἀχούσης, Οὐχ ἔστι κακία 
ἐποίησε " νόει τῆς κακίας τὸ ὄνομα᾽ ὅτι τὴν προσα- 

γομένην χάχωσιν τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐπὶ διορθώσει 
- , , “:.Γ 3) ΄ 

τῶν πλημμελημάτων ὃ λόγος αἰνίσσεται. ᾿Πκόχω- 

σὰ γάρ σε, φησὶ, χαὶ ἐλιμαγχόνησα, ἵνα εὖ σε ποι- 
,ὔ Ὁ Ν 

ἤσω" πρὶν εἰς ἄμετρον ἐχχυθῆναι τὴν “ ἀδιχίαν 

ἱστῶν, ὥσπερ ῥεῦμα ἔρχει τινὶ κρατερῷ καὶ δια- 

φράγματι χατεχόμενον. 

Διὰ ταῦτα νόσοι πόλεων χαὶ ἐθνῶν, ἀέρων αὐχ- 

μοὶ καὶ ἀφορίαι γῆς, καὶ αἱ χατὰ τὸν βίον ἑκάστῳ 
-- ΝῚ » 

τραχύτερα: περιπτώσεις, τῆς χαχίας τὴν αὔξησιν 

περιχόπτουσαι. Ὥστε τὰ τοιοῦτα καχὰ παρὰ Θεοῦ 

γίνεται, τῶν ἀληθινῶν καχῶν τὴν γένεσιν ἐξατροῦν- 

τα. Αἵ τε γὰρ κατὰ, τὸ σῶμα χακώσεις, καὶ τὰ 

ἐχτὸς ἐπίπονα, πρὸς ἐποχὴν τῆς ἁμαρτίας ἐπινενό- 
3 - , ΕΥ Ἀ ᾿ Φ΄ ἜΝ “ι Α 

ἡνται. ᾿Αναιρεῖ τοίνυν τὸ χαχὸν ὃ Θεὸς, οὐχὶ δὲ τὸ 
᾿ 3 “-Ὁ -Ὁ 5 ΑΥ ἢ “ δὴ () «" »' - Ἁ 

χαχὸν ἐχ τοῦ Θεοῦ " ἐπεὶ χαὶ ὃ ἰατρὸς ἐξαιρεῖ τὴν 

νόσον, ἀλλ᾽ οὐχὶ νόσον ἐμδάλλει τῷ σώματι. 116- 

λεων δὲ ἀφανισμοὶ, σεισμοί τε χαὶ ἐπιχλύσεις, χαὶ ᾽ ᾿ Ε 

στρατοπέδων ἀπώλειαι, χαὶ ναυάγια, χαὶ πᾶσαι 

πολυάνθρωποι φθοραὶ, εἴτε ἐκ γῆς, εἴτε ἐχ θαλάσ- 
ὍΣ ΞΘ ΖΡ ΕἾ ι Ἁ 28 “νων. σης; εἴτε ἐξ ἀέρος, ἢ πυρὸς, ἢ ἐξ ὁποιασοῦν αἰτίας 

ἐπιγινόμεναι, εἰς τὸν τῶν ὑπολειπομένων σωφρονι- 
ΝΥ Υς δὰ ΝΣ , » ,ὔ 

σμὸν γίνονται, τὴν πάνδημον πονηρίαν δημοσίαις 
, - -Ὡ» 7 Ν , 

μάστιξι τοῦ Θεοῦ σωφρονίζοντος. Τὸ μὲν οὖν χυρίως 

χαχὸν ἣ ἁμαρτία, ὅπερ μάλιστά ἐστι τῆς τοῦ χαχοῦ 
προσηγορίας ἄξιον, ἐχ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως 

ἤρτηται" ἐφ᾽ ἧμῖν ὄντος, ἢ ἀπέχεσθαι τῆς πονη- 

ρίας, ἢ “ μοχθηροῖς εἶναι. 'Γῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν 
« τὸ { ΕῚ 5 ΓΦ  - ἂς ͵ὔ 6 ,) ΡΞ π 

ὡς ἀγωνίσματα εἷς ἐπίδειξιν ἀνδρείας προδάλλεται 

ὡς τῷ Ἰὼδ ἣ τῶν παίδων στέρησις ᾿ ὃ τοῦ πλούτου 

παντὸς ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ ἀφανισμός " ἢ διὰ τοῦ 

ἕλχους πληγή " τὰ δὲ. ὡς θεραπεία τῶν ἡμαρτημέ- 

νων᾿ ὡς τῷ Δαδὶδ ἣ περὶ τὴν οἶχον αἰσχύνη, πα- 

ρανόμου ἐπιθυμίας δίκας ἀποτιννύντι. Καὶ πάλιν 

κατενοήσαμεν ἄλλο τι εἶδος τῶν φοδερῶν παρὰ τῆς 

δικαίας τοῦ Θεοῦ χρίσεως ἐπαγόμενον, ἐπὶ τῷ σω- 

φρονεστέρους ποιῆσαι τοὺς πρὸς ἁναρτίαν εὐολισθή- 

τους " ὡς ὃ Δαθὰν χαὶ Ἀθειρῶν ὑπὸ τῆς γῆς χατε- 

πόθησαν, βαράθρων αὐτοῖς καὶ χασμάτων ὑποῤῥα- 
, τοὶ - 

γέντων. ᾿Ενταῦθα γὰρ οὐχ αὐτοί τι τῷ τοιούτῳ 
, τὦω ,ὔ , ,ὔ - Α 

τρόπῳ τῆς χολάσεως βελτίους γεγόνασι, ( πῶς γὰρ 

οἱ ᾿ χαταδάντες εἷς ἅδου : ) ἀλλὰ τοὺς λοιποὺς 'σω- 

οἴπιι5 αὐ Ποῦ Μ5. οἱ οἶπι ἀδικίαν ἱστῶν. ΑἸΤΙ 

4«παξιον ἱστῶντος, ΤΟΊ 6πὶ ἄτιο Μ55. (οπιεσία εὶ ἐδ- 

χίῳ τινὶ. 

4 (οὗοχ (ο15], εἱ ἄϊιο (ΟἹ ον εϊπὶ ἢ μοχθηροὺς. ἈδΕ- 

11 

Α 

107 

{πιϑέλεῖα. ΠΙὰ νενο, Ζ)ἐσοθηεογεϑε τλαΐα ἃ 120- ηελ.χ.12. 

ὨϊΐπιΟ ΣΉ ΡΟ ρογέας «δγιϑαΐοιι, ΡῸῚ 5656 ΘΧροῃῖ- Ἰώ ᾽} 
ταν. το πηαΐα 2 ϑιυθρί τι οανγαιπῃ δὲ δααίσιπ. Πζιώ. ν,13. 

Οὐ αὐΐθη ἀιμ "θυ 15. Δί ον 6ϑὲ τα αἰτεῖ ἵτι οἰνίίαίο, 

φιίάπι Τθοηυΐγετις τοπι Γδοοτίξ, Ἰλτ6}] 15:6 αἰ ἢ οεϊοποπι 
ΑἸ ̓  πᾶ πι 4126. ῬΘοοΔ ΠΕ 5 δὰ ρϑοοαία οουρρθηάα 
ἱπῆ] σατιν, ἃ ΒΟ ἢρύαγα ΠΟΠΉΪΠ6 1 Δ Π{186 5: 5 ΠΙ ΠΟΔΤΊ. 

ηιαὶ δπΐηι, Ἰπααῖι, ἔθ, οἱ ἤαπιθ σἰγαπρείανὶ, Ῥεμι. 8.3. 

Εἰθὲ πὶ Νοποίφοϊδμη : ἀαΐρρα ᾿Π  βΕ 18 πη} ῬΥῖτιϑ 
5.511 διὸ σοθιοθῖ, {δ πὴ ἴῃ ᾿Ππη πη  ηϑᾶπι απ δίων, 

60 τηϑέο {το Πιιθπταπι να] 140 «ιιοίαι ὉΡΙοΘ ἃς 
βϑρίο δομιθθίτιν. ᾿ 

ὃ. Ηΐπο ἀν νην τονὲ σοπεϊ απ 116, ΔΘ. 15 5ῖ0- 
οἰξαϑβ, 5έθυ 1 α5 ἴαυγθθ, ἃ] 6. ἈΒΡΘΡΙΟΥ 65 41|85. οΐ-- 

46 ἴῃ νἱΐα δοοίάαπί σα πη τα θ5, 4 αΠ 15. τι ]} 
ΡΓΟΘΡΘ 55115 ᾿ΠτΘΡΟΙ ρῖ παν. Οὐᾶνθ 1πίδγιιητι" ἃ 60 
Θ᾽ αβιηθ 1 πηα]ὰ, πη ΔΙ ΟΥ ΠῚ ὙΘΡΌΓΡΙΙΠῚ ΟΥ̓ πὶ ΡγΟΪ- 
Ἀῖζανα. Νᾷπι ΤοΥΡΟΥΪ5. δἰ ΠΟ Π65. ἃς ΠΟ] 65.185 
οχίου πο δὰ ρεοοαία οοιμηροβοθπάα θχοοριξαϊο 
8πη:. ΤΟΙΣ ἰσίταν τη] πὰ 6115: ΠΟῚ ἀπἴθη) Ὁ Χ 
Ῥ6ο τηδ]ιιπὶ οϑί. Νὰπι δἰ πηθαϊοιιϑ [0}}}Ὲ ΠΟΥ 111, 

ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ Δοοθυϑὶἑ σου ρουῖ. Αἴ νΕΙῸ πγ ΠῚ 
Θχοίαϊα, ἴθυγ πηοΐπ5, ᾿πυ Πα ΔΈ 0 Π 65, ΘΧΘΓΟΙ ἘΠῚ ΠῚ 

οἰαάθβ, παυίγασία δὲ {1 ν15 τα] Οὐ πὶ ΠΟΤΗΪ ΠΙΙΠῚ 
πίθου ϊτιι5, δῖνθ δχ ἴδια, ϑῖνθ δχ Π1ΔΡ], 5:56 ΘΧ 

ἃ 616, ἃππιὸ ἰσπθ, ἃ 6χ 4ιδοιπηηι6. αἰΐα οᾶιιϑᾶ 
Ρτονθηΐαι , μέθο δὰ ϑιρογϑε τη) σα ΘΔ ΟΠ ΘΩΙ 
δμθ πο πθιηήι6 οοηεησιηῖ: 60. πΟα. ΠῚ 

ΡΒ απ ρα 1οἰ5 Πασνῖθ οαϑε σαηίθ, Μάϊππὶ ἰδὶ- 
τὰν πο ργορυῖθ ἀϊοῖταν., Ρεοσδίθμη ν] ἀοἰϊσδὶ, 
αοά αι πηαχὶπη6 ΠΊΔ]Π ΠΟΒΉΪΠΘ αἰ σητιμ εϑὲ, ρ6η- 
ἄει οχ ποβίγα νοἠιπίαίθ ; ΘΠ ΡῈ Π65 ΠΟ5 510 δι: 

ΔΒΓ ΠΟΓΘ ἃ τηδῖο, απ πιὰ ϊα ΡΘΡρθίγανθ. Β Ια πὰ 
γΕΓῸ, τ 51 ΠῈ ΘΟ Δ ΠῚ} Πᾶ, ΡΑΓΊΙηῚ δ [ΟΡ ΕΓ ἀπ 6. 
οβϑίθηθπάδμπ ᾿υγόσδηῖν, νϑῖαξ 1000 ΠΠΡΘΓΟΥ ΠῚ 
Ρυΐναιο, εἰν! Παγιι} ὉΠ ΠΪ ΠῚ ἴπ ΠΠῸ [ΘΠΊΡΟΥ 5 

ΠΟΘ ηΪΟ ΔΙ Ἶ5510. ᾿Ϊασα τι] υὶθ ἢ ῬΑΡ ΠῚ [δ1η- 
4πᾶπ| ρϑοοδεουτ Ἰη6 4614, τα] Τλανῖ ταρριίαάο 
ἀοπηιβ δὲ ἀθάθοιιβ. βοο] βίο ΘΠ ΡΙ Πα {5 ΡΟ Πὰ5 

ἀδπεῖ. Α΄ Ὑτιγϑτβ ΠΟΥ ΠΊΠ5 Δ]1π4 (πο πὶ τπα]οὸ- 
γαμ ΠΟΥ ΒΠΠ τιπ ΘῈ ΠιΙ5 ἃ [510 Τ)6ὶ ἡπ61οο Ἱπαπιοὶ, 
410 πη δ ΠΟΥ 65 σαι ΠΡ βάιιθ γϑ δὶ 605, 41] 
παν οὶ σϑαηξ εἴς ῬΓΟΟΪν 65 δα ρϑοοδίιμην τι οἰ 

Ταῖμαπ οἱ ΑΡίνοη ἃ ἰθυγὰ ἀ ϑονΡΕΪ διιηῖ, θαγαὰ- 

1Πν15 μἰαιΠυβα 6 ἔουτθθ δ 605 Θχοὶρίθποβ ἅρον- ἢ 
τἰ5. Ηΐο δηΐῃ 1ρ51 πὶ μ1] 0 ΠΙΘ]ΙΟΥ 65. μ06 ΒΡ ΟΝ 
Θ6 πο οἴου ϑδιπῖ: (πῃ! 0 ΘΗΪΠ; οἴιπὶ ἴῃ ἴη-- 

τογετς εἴ Θα 11 μοχθηροῖς : Πποα Ῥαῖο ἀϊοξτση δ558 ρὸτ 
ἤραναιι, {πᾶτπ αγατητηα! οἱ γοσαπε ΤΙ γἈσΤοποπι. 

ὁ ἈπηΖαϊ ἄπο ΠΟΥ] χαταθαίγοντες. 



10ὃ δ. 

Ἰη[Θυπτι (ἰοϑοθ ον η} 7} 564 ἴλμηθη. ΤῸ] τι05 
ΘΧΘΗΊΡΪΟ 5110 Ρ. ΘΠ ΠΟ Ὸ5. σαι ον βηιθ γα 166- 

ΒΆΒΙΠΗΙ 

Ἐιχοὰ. τῇ. γρι 516 οἱ ῬΊαγαο οἰαπὶ ἰοΐο Θχϑγοῖζα πὶ τ]ὰ] 511}0- 
48. 

ΤΏ Θ 5115 Ο5Γ. 516 ΘΧΤΘΡ ΠΏ] ΠΤ 51 πὶ ΤΠ] ῬΑ] ΘΘΒΠΠΠ Δ ΠῚ 

ΡΥΙάθιι Πα] τἀ] απτ. Οὐαν δ δι Π15] Α ροβίο! 5 α1-- 

Ἰιονι,. 29. Οἵ ΔΙ απο, 7 αδα ἵστα αρίαϊα ἐπ ἱπιογίίτιπι, 

ΔΡ51 ΓΔ] 6 τα Οριι5 ἀπο ἀπὲ πηα]τιπ ΡΠ Πα ΔΟΠ ΘΙ 

6556. ΘΝ ΒΕ ΠΊΘΙΊ115. {1 ΘΠ ΠῚ οὐ] ρα ΡΟΙΟΥῚ 7118 

ἘΡΑΠΒ ΘΥΓΟ τ ἴῃ ΟΡ θη); ὙΘυιιη α}0 1 1615 

7 αϑας ᾿π 16 }}Π 156 τππιΠ] 4 ἸΠΘ 116 ΠΟΒΓΓΊΠΠῚ [Ἐ|556 δ] 
4υαϊάρίαπι αι 6 οοπα τα}. ΕῈ απ ἢ πηᾶσπα ἄΟΠ10, 
ΠΠπ|4 νὰ5 651 αι ΟΠ}, ΑἸ 1 ἀγσΘΓΘιι 1, ἀἸτπὦ (65- 

τἀσοα 1, ΑἸ τα] ΠΠ ποι : {ΠπᾺ]06 1 αι ΓΘ} τι ἢ τι 6 11} 115- 
486 ΠΟΥ τ ἃΥ  ἸἼτι πὶ ΠΥ 1} ΗΠ] ΓΘ  ]Α.Ὶ1ΠῚ 51}}}-- 
ἸΠπα Ἰπθη ; Θὲ ἀπ θαι. {6 Π} γὰ5. οϑὲ [ι15, “πὶ 
Ῥανα ΘῈ ΤΠ] Π]π16 ΠΡ τι] ἢ 15. ΠΟ 115. ΡΥ Ἶτιι5 

οϑῖ ἢ ἃυσϑηΐθιι πη νΘΙῸ, 41 ΠΙΘΡ ΤῸ ἃ ΕἸπη τα 
ἸΏ ΓΟυΊον 1110 οϑῖ; [Γοϑίασθιι πη. αἰ 6}, 41} [ΟΥΓΘ Πα 
ΒΆΡΙ τ, Θὲ 651 ἸΔοποιιθ 411 σΟΠΙΘΡΑ ἴα : ΠΙΘΠΘΙΙ 
ἀοηϊηιιθ, 481 [Δ01]6 ρϑοοαῖο σΟΙΠ απ δίιν, οἱ 
Πα Θὰ ΠῚ ΦοΊΘυ ΠΟ Ἰση1)} : ἰΐὰ ᾿γὼ νὰ8. δϑί, ἡὶ 

ΟἸΠΠΘΗῚ (ἰΪ8]}}00}1 5ιι: σΟβ τ ἸΠ5[Ὧ} γα 515 γΘΟΙρΙ, 

ΠοΟ Ῥοίθϑι ΔΠΊΡ] 15. Ὁ» Δοσο θη θη 510] οχ οοτ- 

γα ρτοπθ [ον ὴ). 86] τιϑυιμὴ α]]ππτ Δ Π]]}00 0], πο 

1ῃ θυ Ἶττι 5010 ἃς. ΘΧΊΠΟ ἰσητι5. 651. ΟἸΔΠΠΟ ΓΘ ΠῚ 

“ιοηϊαιη ΘΟηΓΟΡῚ ῬΠ ΔΛ ΔΟΠ ΘΟ ΟΡΟΥΓΘθα., ρθη 5 
ἃς 54 ΡΊΘΠ5. ΔΠΙΠΔΙ 1} ΘΟ. Πα ΤΟ δ[α τα διιη] 11- 

᾿υϑινο μὴ Ποὺ], δὲ ἀριὰ Οπιπθ5 σο]ο θη. τὰῖ Ἰη[ῸΥ- 

{ππΠ|0 5110. Δ] 1115. ΘΠ ἔθ {115 [ὈγΟΙ,, ΟΠ} Οϑϑοῖ 
056. 01» πἰμηϊα μι. Π] Δ] τα τὶ ̓ πϑα πα }}}}15. ΠΤ αγανὶς 
Δα ΓΘ. ΘΙ1η1, [Ο] να πτα ἀο ρα πδ ἀπ] τ] πὸ π]Ὰ}1-- 

{18} ἰρϑῖτι5. Δ αυισθη5, τ ΠΟ υ α 65 α ὀχινο- 

» ͵Ίηι5. Οὐἄοχ Ομ) εῖ, χαταρτισμιίένα : Ξε δοτίο 

Ο]ρα δδὲ Ορογάσιιπι., ΠῸπ ὙΠῚ «οι, αἰ κα Δα ῖο 

βου 51: χατηρτισμένα. {71 πὶ προ βιυπΐ, ΘΠ] οἱ ορὶὶ 

ἀτο5 Νῖ55. οἵ τοι θην (ΟἹ τ ἰπὶ μα] κατηρτισμιένα,, 

πος ΔΠΙῸν Ἰοσίταν ἴῃ δ α]σαΐα, Οὐ Ἰοοιις τὰ Πιατῖπο 

τ 44] ροίοθι, 7 δα γι ἀρίαία ἰπ ἱπιονίτιιηι. Ηὶο ταὶ- 

χατπι ΥὙἹ ΔΟΡῚ ροῖοσί, ἴῃ Ν᾽ α]σατα Τιατῖπα ΡγῸ αρίαία Ἰοσὶ 

ρίας οασὰ ποῖπὸ πὸπ νἰἄθαΐ νου ]ι} χαταρτίζεσθαι 

νόσο ὰο ἀρία ὀχρυΐπιῖ πα}10 πιοῖὸ Ῥοββο. διεά [ἃ- 

6116 ον! “ογῖπι πη παν ὁ556. ἈΠ ΪουἼτ5. ΠΡ ΥΑσῚΪ, 4, 

Ομ ΒΟΥ ΠΟΤ ΟΥ,, οἷν Θολ]05. πα Ρο]αι ἁΠφαοα ΘΧΘΙΏΡΙΆΓ, 

4πο4] σοπιπιοο ἀροῦν πὸ ροϊογαΐ, 5ῖς τὰ Οὐ] πβτι6 

ὙΟΥΒι15. ὉΠ] ΕἸπλα ΠΓΓΟΡαΣ ΥἿΧΣ σΟΠΒρΙ σοσοη αν, ἘΣ δηλ 

ἀπΐοπη ΠΡΓΟΒ. βθρο ἱπ οΠἰτῚ «Ια πα ὀχρουϊοητα 

ἀοοοῖ, Ῥατο ᾿σίταν ἔλοίιπι 6556, αὰ{ ἈΠ 15 ΠΡ ΡΥ τις ἴῃ 

Ο)αβηο ΠΡυιιπὶ {{ὶ ΔἸΠΠΟΙ]6. ἀρουίνοιαν. ἱποιονὶ; 

ἀἴάαο ἴῃ 60 Π}γῸ βουιρίθνη αλλ [Ὀἶδ5ο Του (οι 5.]- 

ας ἀρίαία, 504 τὰ ταμγον, αὖ ἴῃ ἤπο ἀμ ϊι5. γοϑιις 

Ἰοβογοιαν ἀρέα, Τ} 110 ψΟΓῸ ΙΓ Υ τι5. ΒΟΥ ρ ται οεδοῖ ἐὰ. 

Ἰὺχ {ππὸ ΘΟΠ ΙΒ .Γ, αὐτὶ ΠΡ αγ τι5, {|| πε ἄϊαμη 5. Πα θὰπὶ 

ΟΕΒΆΒΚΕΧΣ σΑΡΡΆΑΒΟΟ. ΑἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

φρονεστέρους τῷ ὑποδείγματι πεποιήκασιν. Οὕτω 
ἣν ΓΝ [1 2» 

καὶ Φαραὼ χατεποντίσθη πανστρατιᾷ. Οὕτως ἐξε- 
Ἐ: ἘὐΣ 

τρίδησαν οἱ προενοιχοῦντες τὴν Παλαιστίνην. Ὥστε 
᾿ ῃ ἘΠ ΎΞΘ ἘΣ ΎΕ, ΤΩΣ, τω δὲ ἢν ᾿ χἂν λέγη ποτὲ ὃ ἀπόστολος, Σχεύη ὀργῆς " χατηρτι- 

} σμένα εἰς ἀπώλειαν, μὴ κατασχευήν τινα πονηρὰν 
»" - ᾿ .- , “ ν ΘΝ, ᾿ 

5 οἰηθῶμεν εἰναι τοῦ Φαραώ (οὕτω γὰρ ἐπὶ τὸν χα- 
ἢ 

τασχευάσαντα διχαιότερον ἣ αἵτία μετενεχθήσεται)" 
Η͂ πε τῇ ῃ " ΄ 

ἄλλ᾽ ὅταν ἀκούσης Σκχεύη, νόει ὅτι πρός τι “ χρή- 
Ε ἔστε: , Ἐν ΥΩ 

σιμὸν ἕχαστος ἡμῶν πεποίηται. Καὶ ὥσπερ ἐν τῇ 
᾽Σ ἧ Ὡ Ὡ ΠΥ 

μεγάλῃ οἰκία τὸ μέντοι χρυσοῦν ἐστι σχεῦος, τὸ δὲ 
᾽ --» νι ῶλ - Ψ Ἀ δι ΤᾺ Γ ᾿ ἀργυροῦν, τὸ δὲ ὀστράκινον, τὸ δὲ ξύλινον ( τῆς 

; 
προαιρέσεως ἑχάστου τὴν πρὸς τὰς ὕλας δμοιότητα 

τ , τ 

παρεχομένης" χαὶ χρυσοῦν μέν ἐστι σχεῦος, ὃ χα- 
᾿ Ἁ , ᾧ λν » -» ἊΝ ΦΡΙ͂ς 

θαρὸς τὸν τρόπον χαὶ ἄδολος " ἀργυροῦν δὲ, ὃ ὗπο- 
Ἶ ἢ 

εέστερος ἐχείνου κατὰ τὴν ἀξίαν " ὀστράχινον δὲ, 
ν πῇ ; ν 

ὃ τὰ γήϊνα φρονῶν χαὶ πρὸς συντριδὴν ἐπιτήδειος 
Δι φ τὰ »"» ᾿ν -- ε δ, "5. 

καὶ ξύλινον, ὃ εὐχόλως διὰ τῆς ἁμαρτίας χαταῤῥυ- 
οἱ - , ΠΡ ἘΠ 

Ὁ πούμινος χαὶ ὕλη γινόμενος τῷ αἰωνίῳ πυρί)" οὕτω 
-ν 

χαὶ ὀργῆς σχεῦος, ὃ πᾶσαν τὴν τοῦ διαδόλου ἐνερ- 
- Ν λ ϑ 

γείαν, ὥσπερ ἀγγεῖον, χωρήσας, χαὶ διὰ τὴν ἐγ- 
͵ ΦΡΙ͂Ε σὰ 5 “Ὁ -“ ἝΝ, τ᾿ ΕῚ γ ἐς 

γενομένην αὐτῷ ἐχ τῆς φθορᾶς δυσῳδίαν οὐχέτι 
ἧς ὶ Ξ, , 3 τ 

ἀχθῆναι πρὸς χρῆσιν δυνάμενος, ἀλλ᾽ ἀφανισυοῦ 
ἌΣ Ύ, 

μόνου χαὶ ἀπωλείας ἄξιος. Διόπερ ἐπειδὴ ἔδει συν .- 

τριόῆναι αὐτὸν, ὁ φρόνιμος χαὶ σοφὸς τῶν ψυχῶν 
ἃ » , . Ὁ ’ 

οἰκονόμος διῳχήσατο αὐτὸν περιφανῇ γενέσθαι 
δνξος, ΠΩ " » Ὁ ΟΣΟΝ Ρ 

καὶ πᾶσιν ἐξάχουστον, ἵνα ἄλλοις γοῦν ὠφέλιμος 
τ ξεν ᾿ ἀρττον νι κς ἐεο ον ἘΠ ετς 
διὰ τοῦ πάθους γένηται,, ἐπειδὴ αὐτὸς ὑπὸ τῆς ἄγαν 

ὕ 8. ἢ ἊΣ 31 ΄ ὯΝ 5'.τῶν - 
χαχίας ἀνίατος ἦν. ᾿Εσχλήρυνε δὲ αὐτὸν, τῇ μαχρο- 

ἜΣ ον δ ἘΞ 
θυμίᾳ καὶ τῇ τῆς τιμωρίας ἀναδολῇ ἐπιτείνων αὐτοῦ μια ἢ τῇ ! ς ἢ 

5 5 ἢ 
ἢ τὴν χαχίαν, ἵνα εἰς τὸν ἔσχατον “ὅρον αὐξηθείσης 

Ἔγοςς Σ ἈΟΡΕ ΚΕΥ ὐϑεε χες 
αὐτοῦ τῆς πονηρίας, τὸ δίκαιον ἐπ᾽ αὐτῷ τῆς θείας 

΄ - 
χρίσεως διαφανῇ. Διὰ τοῦτο ἀπὸ μικροτέρων πλη- 

ἐὰ 0]» Θὰ πὶ 4ιιαπι αἰχὶ σαιιβα πὴ ποῖ Ὑἱ ογοῖ, ἀρέα πὸ- 

ΘΟββαῖο βου ρβοντῦ, (τα αὐ πὶ [Δ01]6 511, ΘΥΓΟΙῸΠῚ, 

411 56 πιο} ἴπ πππιπὶ ΠΠΡυιτη ἰγγορβου ἡ. ἴῃ ἀἸϊὸ5 ρὸν- 
γητ] τος ἐγαπιδῖγο, ποίτιπι οϑὲ. Πιὸ απο πὶ τη6 πιούο- 

ταπι αὐ 14 βυιβριοαπάϊμι. ὈυΊπιιπι, {πο νὸχ ἀρίαία 

44 γογθιπη χαταρτίζεσθαι ὀχρτϊπιοπ την ππαχῖπιο ἰ4ο- 

πρὰ 5ἰ, οὰπὶ οομίτα τὸχ ἀρία 4υϊν15. ρμοῖτι5. “υιλτη 

γουΐναπι ἀστοιιπν ὀκρυίππας : αἰ οσιιπι, ποῦ ἴπ ορεῖ- 

τηῖ5. οἱ γοιτβ  ἰ5βιῖς ἀπολθτι5. ΠΡ τῚ5. 5.11 015. τοι] ἀοπι 

αρίαία Ἰοσαίαν : 4αογιπι ΠΡ ΡΟσιιπὶ ]1Ὸ πὶ ΒΙΡ]1ο- 

{προ Βορῖα, τον ἴα ποβίσα αἸΠ 1 σοἢ ΕἸ5ϑῖ πιο βουναιατ. 

Μόπονο ΠΡοΙ, ἀπεϊχιιαπὶ Ν᾽ π]σαίαπι ὁχ ἡ πιο] ιῖ5. 5 

Ῥογνοεικιῖς ΟΟἀτοΙθι5. ἃ ποβίτβ ρυοροάϊομη οὐοπαπι 

6886. 

ς Ἄορ. ῥυῖππιιβ πρὸς τὸ χρήσιμον. 

ἃ (0}}. του ει ψυχῶν ἰατρὸς οἰκονόμος, απίπια- 

χα πιδαϊϊοιις εἰ ἐδ οῖο}". 

9. (]Ρ. τουεῖι5 ὅρον αὐτοῦ. ΔΙῸχ Θἀ δίκαιον ἐπ᾽ αὐ- 

τοῦ. Αἴ φυΐίπαιο Μ85. ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ΞΕ. αν σον 

Ὁ 

Ἵ 
᾿ 



ἨΟΜΠ.. ΟὐΟΡ ὈΕυδ ΝῸΝ ΕΒΤῚ Αὐστοιὶ ΜΑΙΟΘΕΌΜΝ.: 

γῶν ἀεὶ προστιθεὶς χαὶ ἐπιτείνων τὰς μάστιγας, 
δ᾽ 4. γ5: ὩΣ Ν 5.ὦοὖἷὐχν5 , ἘΝ. ΚΕ Τὴ 

οὐχ ἐμάλαξεν αὐτοῦ τὸ ἀνυπόταχτον, ἀλλ᾽ εὕρισκεν 

αὐτὸν χαὶ τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ χαταφρονοῦντα, 

καὶ τοῖς ἐπαγομένοις αὐτῷ δεινοῖς ὑπὸ τῆς συνη- 
, Ὁ Α ΄ ἌΝ ΕΝ “ ΕΝ 

θείας ᾿ ἐμμελετήσαντα. Καὶ οὐδὲ οὕτως αὐτὸν πα- 

ρέδωχε τῷ θανάτῳ, ἕως αὐτὸς ἑαυτὸν ἐποίησεν ὑπο- 

δρύχιον, ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ, τῆς 

τῶν δικαίων πορείας κατατολμιήσας, χαὶ νομίσας 

ὥσπερ τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, οὕτω καὶ αὐτῷ βάσιμον 

ἔσεσθαι τὴν ᾿Ιρυθρὰν θάλασσαν. Ταῦτα δὴ οὖν εἰ- 
“- ΕΣ ᾿ - 

δὼς παρὰ Θεοῦ, χαὶ διηρημένα ἔχων παρὰ σεαυτῷ 

τοῦ καχοῦ τὰ εἴδη" καὶ εἰδὼς τί μὲν τὸ ὄντως χαχὸν, 

ὅτι ἡ ἁμαρτία, ἧς τὸ τέλος ἀπώλεια " τί δὲ τὸ δο- 
χοῦν μὲν χαχὸν διὰ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀλγεινὸν, 
» -« οι Τὰ ν» ε , "- ᾿ 

ἀγαθοῦ δὲ δύναμιν ἔχον, ὡς αἱ χαχώσεις αἵ πρὸς 

ἐποχὴν τῆς ἁμαρτίας ἐπαγόμεναι, ὧν οἱ χαρποὶ 

σωτηρία ἅ ψυχῶν αἰώνιος " παῦσαι δυσαρεστούμενος 

ταῖς θείαις οἰχονομίαις" ὅλως δὲ μήτε Θεὸν αἴτιον 

ἡγοῦ τῆς ὑπάρξεως τοῦ κακοῦ, μήτε ἰδίαν ὑπό- 
στασιν τοῦ καχοῦ εἶναι φαντάζου. Οὐ γάρ ἐστιν 

“ τῇ εξ 
ὑφεστὼς, ὥσπερ τι ζῶον, ἣ πονηρία " οὔτε οὐσίαν 

αὐτῆς ἐνυπόστατον παραστῆσαι ἔχομεν. Στέρησις 
δῇ τὰ --"» ᾿ , 3 δ ᾿ ἐ᾿ , 0 

γὰρ ἀγαθοῦ ἐστι τὸ χαχόν. Οφθαλμὸς ἐχτίσθη " τυ- 
΄ ἌΡ τ 5 , πον ΚΟΣ - 

φλότης δὲ τῇ ἀπωλεία τῶν ὀφθαλμῶν 
Ὥ » ἘΠ Ὁ , » . 2 

ςτε εἰ μὴ ἦν φθαρτῆς φύσεως ὃ ὀφθαλμὸς, οὐχ 
Ἂ Ε ς , ΓΑΒ . τ Ἀ 

ἂν ἔσχεν ἣ τυφλότης παρείσδυσιν. Οὕτω χαὶ τὸ 
Ἁ “ εἰ 5 {- ᾿Ξ. τ ἣν ἀλλὰ ΟΞ οἷν ᾿ 

χαχὸν οὖχ ἐν ἰδίᾳ ὑπάρξει ἐστὶν, ἀλλὰ τοῖς τῆς ψυ- 

χῆἧς πηρώμασιν ἐπιγίνεται. Οὔτε γὰρ “ ἀγέννητόν 
ἐστιν, ὡς ὃ τῶν ἀσεδῶν λόγος, ὁμότιμον ποιούντων 
τ 2 - , ΑἿ ἌΡ. ΕῚ Ξ ΄ 

τῇ ἀγαθῇ φύσει τὴν πονηρὰν, εἴπερ ἀμφότερα 

ἄναρχα καὶ γενέσεώς ἐστιν ἀνώτερα᾽ οὔτε μὴν γεν - 
, τὸ ΜᾺ 5 .- - - Ν Ἀ 

νητόν. Εἰ γὰρ πάντα ἐχ τοῦ Θεοῦ, πῶς τὸ χαχὸν 
Ε ζς Ὁ - ΝΑ ἃ. ἃ " Η ᾿ .“.Ν τις 
ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ; Οὐδὲ ἅ γὰρ τὸ αἰσχρὸν ἀπὸ τοῦ 

» 2 ἄωε 
ἐπεγένετο. 

χαλοῦ, οὔτε ἣ χαχία ἀπὸ τῆς ἀρετῆς. Ἀνάγνωθι 

τὴν χοσμοποιίαν, χαὶ εὑρήσεις ὅτι ἐχεῖ Πάντα καλὰ, 
Ν᾿ ᾽ " ΄ κ᾿ Ν - ΟῚ 

χαὶ χαλὰ λίαν. Οὐ τοίνυν τὸ χαχὸν τοῖς χαλοῖς 

συνεχτίσθη. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ νοητὴ χτίσις, γενομένη 

παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, “ ἀναμεμιγμένη τῇ πονηρία 

εἷς τὸ εἶναι παρήχθη. “ἰ γὰρ τὰ σωματικὰ οὐκ 

ἔσχεν ἐν ἑαυτοῖς τὸ χαχὸν συγχτιζόμενον, πῶς ἂν 

Γ(0}}». Ῥυΐπιιιβ ἐχμιελετήσαντα. 
« Απεζι ἄτι ΠιΡυῖ σωτηρία. ψυχῆς. ΠΟΙ ἀοι αἰϊιοῖ 

55. (ὐοπιβοβιαπὶ παύσῃ. (00}1». ἰογεῖι5. οὐ παύσῃ, 

ποππὲ ἐἰεσίπες ἢ 

»ΈΘρ, τονειι5 ὀφθαλμῶν προσεγένετο. 
ς Ηϊο εἰ ᾿πίτγα, ΠῚ νὸχ ἀγέννητος, αὐτὶ γεννητὸς οο- 

Θαντ ΙΓ, γα γί τ  ἔπὰπὶ σα] απὸ ποίδεϊ, ἔπ ἐγ 05 Φοβουρ ἢ 

πρυὶ. Νϑο 14 οἰϊιιατα παϊνγιιπι Ὑἱἀογὶ ἀεθοῦ, οὐ πα 

γοροδ ̓ῃ αν ο βἷ5 ΘχοπΙρ]αΥΊ Πιι5 τη 10 οἴη πΐοο ἡ 5ουῖ- 

Ραπίαν, πιοο οαπὶ ἀπο θ5. (δγίθ, οπὶ ἄο αἰ ν᾽ η15 τὸν 

Μι5 ἀρίταιν:, παα] ἔτινι {ποι γοίουε πος ἀπ 110 πιοο]ο- 

78 

109 

ἨΔ.) τΙ5 16. οι πα] τ ργονθοία, Πι1ο1} αἰνὶ πὶ 
ΘΟ ΕΠ 5. ἴῃ 60 ΘΠ] σοροι, σαι ἃ πα ΠΟΥ ι15 ρ]α- 
615 ἱπ|π0 ἀτπιοῖο, {5 6 }}8 ΘΟ ρον ἁ ἰθη5 ἃο ἀτι- 
565, ΘΟΠΕ Δ ΟΙΔ ΠῚ 6115 ΠΟΠ ΘΠΊΟΙ]Πἰν1 : 584 ἴη- 
γ ΘΗ  Ἰρϑιιπὴ δὲ Π)6ὶ ρϑΠ ΘΠ ΓΔ ΠῚ ΘΟ ἢ ΓΘ ΠΘΏΓΘΠΊ, δὲ 
[6 11, Οἵ} 115 6556} Δ ΠῚ ΠΊῚ15 1Π ΠῚ 15 510] 1415 Ργ68 

ἀϑϑαιθει πο Θχθνοϊατι5. ΕῈ πὸ δῖα. {1116 ΠῚ Θἰιηὶ 
{γ 11 τπον, ἄοπθο 56 ἴρ56 511 Πιο 511, ν]8Π} 7πι- 

51ΟὙὉΠ} ΠσνΘ Ϊ ἀυιϑὰ15 ΠΠΘΠ ΕΒ. 51185. ΘΠ ΡΟ θα, Θὲ τιξ 
ΡΟΡαΪο Ποῖ, ἰζα 510] φαοαιιθ ππᾶγὸ Ἀπ γτιη ροι-- 

ψίπιπη ἴον νΐι5. Πο ἰσλίιν ἃ 1)60 δάοοίιϑ, οἱ 

ἀἰδείποία ἀριι τοιμο  ρϑβιιπι τ8}} σοπονρὰ ΠᾺθ6Π5, 
π66 ἰσπογαὰπ5 (αἰ ν ΡῈ πηά] πὶ 511, ρθοσδιμη νὶ-- 
ἀδ!ῖοθε, οὐ]ιι5. ΠΠ|5 ἸπΈθυ  τπ|5..,. 4114 νΘΙῸ ΠΙΆ] ΠῚ 

ἀυιπηΐαχαι ρΡΡΆγΘΠ5. ΟΡ Θχοϊζαίιιην. ἴπ 56 Π51}0 115 
ἀο]ονθηι, νἴμι ἀἸοαὶ Βοπὶ πὰ οπ5., νοΐ σπηΐ 

πλα]οἴς δὲ ἱποοιηπιοάα 48 ἀ(ἱ ΓΟ] Θ ηὰ ρθοοα- 

τὰ 1π θυαπ τι", “πον τιην ἔγιχοῖτιθ. 5α 115. Δ ΠῚ ΠΡ 
δου πα, [ας ἀδϑὶπὰϑ ὑϑρΊ θη αἰν ῚΠτιπ ὅσ ΓΘ ἔογΡ. 

{{πὸ νϑυθο, πθήϊτιθ Πθιιπ 5. 05 188. ΠΊΔ]}] πιοῖο- 

ΓΘ ΠῚ 6556 ρι1{65 : ΠΘΉῈΘ Π1Δ]]1 {1 Δ 6556 ΡΓΟΡΓΙΔ ΠῚ 
5 5]5 θη δ η ἴπρα5. ΝῸΠ ΘΠΪΠῚ 51051511, νας 

ΔητηᾺ] «πο αι, ρ αν τα5 : ΠΟΘ {ΠΠῚπ|8 Θ556Π-- 
ται ν 6’ 6. ΘΧϑι βίο πο πὶ ΡΌΠΟΘΡ6. ΟἿ» Θοιο05 ροϑϑιι- 
ππτι5. Ν᾿ ατα ΒΟΠΪ ρυῖν δι ϊο τα] τη οϑι. Ογθαξιι5 οοιι- 
Ἰὰ5. δϑί, 56 θοῦ 5. ἈΠ} 5515 5 ΡΟ ΘΠ ορροῖα8. 

ἀπο οἱ οι] παίιιρα ΠΟῚ [ἰ5561 σον το πὶ 9Ὁ- 
ποχῖὰ, ΠῸΠ ρδ [1556 δά τιι5. οοδοϊ αι. 51. ΘΠ Δηὶ 
πη] τιπὶ ΠῚ 1π ΡΙΌΡΥΪὰ 55. ἢ 11ἃ ΘΧΒΙ511 : 566 ΘΧ 
ΔΉΪΠη86 [οοϑ᾽ Ομ 115 ἀο θα 1. ΝΘ ΕΠ Τ6 Θ ΠῚ τὴ ᾿ΠΡΘΏΙ ΠῚ 

δῖ, ψϑἱτιι ἀϊοιιπὲ ΤΠ ρ1} {τ παι  ατ Π]Δ] Δ Πὶ ΠΟ ΠΟ 

δ Δ] 6 ΘΟ ΒΕ Γαι Π 5 51 {τ ] 61 τΓΡ 116 ΡΥ Ποῖ ρῖο 

οανοῖ, ἈΠ ΘΟ  Ἰ[{π|6 ΘΠ ΡΠ ΟΠ θη : ΠΘ΄τι6. σ6η1- 

τπππ δϑ:. ΕΒ θη δἱ οχ 60 5ι1πὲ ομηπῖα, ΠΟ π 00 

τη] ΘΧ θΟΠῸ 651} Νϑάιιθ ΘηΪπὶ {πῦρθ οχ Πο- 
ποϑίο οϑί, πϑάήτιο ψιππὴ 6Χ ψιραίθ. Τορο ογθᾶ- 
τἰοπ πὰ πηι Π 6], οἱ ἱπγθη]65. 1Π|Ὸ Οισιοία ὕοπα, εἴ 

Ρβοπα υαἰάό. Νοα ἰρίτιιν τη] τ. τιπὰ οἴη ὈΟΠῚ5 
ογθαίιπι οϑῖ. 564. πϑάτι6 5ριυ {π|4}15 ογθαίαγα Ὁ 

Ορίῆοο οοπάϊια, ἵπ θυ Πδἔπι πὶ. οὐιπὶ Δ]! τὰ 

σαίαγ, ἀγέννητος, ἁτΐ ἀγένητος, γεννητός, ααἰ γενητός. τι 

γεΙῸ πιοίαϑ ὁδί ΕἼΠΤατα ἀἴσοσο ἐπ γεζτει, {πιο τπ ἔα πη 6 πὶ 

νόγα ργοβιοπηι" ὑκογδαίισι : ̓ῖομ, Π165 ἀοοοῦ ΕἼ] τπὶ 

6586 ἐγδχείζεινε, {πιὸ πὶ πΘραΥ 6556 Καοίτενε. ὅ)6 6} 51 ΒΈΓΠΊΟ 51} 

46 τϑθιι5 ογθα 5, πἾ 81] σοῖογε, αἴγὸ 415 τηοο Ἰεσαΐ, 

Οἴιπη ῬΓῸ πᾶ γ066 Δ] 1ᾶ πὶ 5εθρίτι5. διιπηῖ σοπδίοι. Γορα 

Τιοώιιπι. 1)6 οαΐογο πθπιο, ορίπον, πο τἱάοι Μδηϊ- 

μος. πἴς ἃ ΒΆ5Π1ο ἱπιρισπανὶ, Μὸχ (010. ἐουιῖι5 
φύσει τὴν πονηρίαν. Θαθῖπα 6 Ἰ46 πὶ Οὐδοχ καὶ γεννήσεως. 

ἃ Ἄςρ. ῥυίμηιι ἀγαθοῦ. οὐδὲν γὰρ αἰσχρόν. 

5 ΟΟ]]}ν ϑοοιιη τις ἀναμεμιγμιένως τῇ. 

Ουϊὰ 51 
γογατη πὰ - 
Ἰατη, αυϊὰ 
τράϊαπὶ ἀρ- 
Ράτοπϑ. 

ἄδεη. τ.31. 
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51} } δ μνἰχία ργανταῖθ ρυοάιιοῖα θϑῖ, 5] Θπὶην δοὺ- 
Ῥοῦθα πο ΠᾺΡΟΥ ΠΣ [ἢ 561 0515 ΠΠΔ]Π ΠῚ} ἘΠ 5ΘΟΙΠΠῚ 
οὐδ ἔπτη ; {ΠΟ ΠΊΘ 60 5ρ1Ρ ἔπ 8}1α Ἰθπσθ θα [6 ἃς 

ϑα ποι [ἀτ6 θ᾿ ἐθϑεα ΠΕ18.7 ΘΟ ΒΠΠΠΘ.Ὶ ΟἿΣ ΠῚ ΠΊΑΪΟ 511}0-- 
5516 ΠΕ]. Π} ἢ] υΠ1556 η1} 564 (ἃ ΠΠΘς ΠΊ ΔΙ᾿ 651, δὲ 

νἷβ 6115 1ᾧ ΠῸΠ ῬΑΡΙΓΏῚ Ρ61" ΟΙΦΙ ὙΠ ΓΔ ΠῚ ΕΠ ΠΠΠπιπ-- 

αἱ ἀδπιοπβίναι, {{π46 ουρὸ ΠαΡ6Ὲ {π|04 δῖ, 5ὶ 
ποήτι6 ΡΕΙποΙρῖο σαγθαΐ, πα Π|, ΠΩ Έ16 ἔχοι ἃς 

οὐ δα 511} 

6. ΨΊοϊδϑίμη ᾿Π θυ ΓΟ ἢ ΓΕ] {πὶ [Ἀ]1ὰ ΤΠ ΟΡηξ τ 
{Ππ646 πηον] } πὰ 6 ΘΟ ΡΟΥ5. ΟΡ σι να ἢ Νϑάτιθ 
ΘΠΪΠ) ΠΙΟΥ]} 115 Ἱπορθδίιβ δϑῖ, ΠΟ 6 δἰϊαν ΟΡ - 

αἰτιη Π 6]. 564 ἐγθαῖα {α] ἀθ ϑιηΐ ΔΗ 8 ]}1ἃ ΟἿ 

ΠΟΘ πίθ 5101 βεγιισει γα σοι  πῦ ΠΑ ΓΕ ΠῚ, 

ἃ 1Π͵θ ον 5. ἈΡ50] τ {Ἰ|56π|6 ΠΊΘ ΠῚ. 15 ΡΥ ΟΊ ἴῃ 1ὰ- 
ΘΙ : 566 [Δ ΠΏ6Π ὩΘΟἸ Οἰα ΘΓ 6 ΠΑΓΙΡΆ]Ὶ 5 τὰ 
Θηϊοῖα. ΑΜ ΘΠ] 58 Π]Γἀ 16 Π} ἅτῈ ΘΙΌΡΤΟΝ 

αἸδοια πη πη] 1, ἅτε Ρ6ι ΠΟ {116 ἈΠ] ὰ 1} (10 
πποΡθιιηι ἃ[ΓοΡαϊ σαιιθα πὴ. ΕΥμῸ ΘΟΡΡι5. ΟΥΘαΨῚΙ 

Τθι5,, ΠΟ ΤΠΟΡ ΒΕ ; ΘΕ ΔΗ ΤΠ ΟΖ 6. δοϊα 

Ῥθεϑ, ΠΟῊ ΡΘΟσδΕΠ : ψηαΐα ᾿Δ ΒΊΘῊ θαι ΔΗ] ηγ)ἃ, 6 

πὰ ΠΡ Ἁ]}] δέδτιι ἀδ]θοῖα. Οὐ πᾶ πὶ Δα 6 ΠῚ Θραΐ ᾿ρ5] 
ΡῬΙτδοῖραιπι θοπῖμ 1ΠΠπ4 2 ΑΘΒΕΟΓοΡο 1)6ὸ, οἰ π 6 
ῬΘῚ Ομ τα ΘΠ. σΟΠ] ΠῚ : ἃ {πὰ τ} 1 ΘΧΟΙΠΕ, γὰ- 
ΥἹΪ5. ΠΟΥ ΙΝ Ὧ0 αἰ ν οροὶς νἸ δῖα θϑῖ. Οὐ δϑί ἀ ΕΘ ΠῚ 

404 ΘΠ ηῖΠῸ. πιὰ }} σαραὰχ 511} ΟμοΠ απ ΠΡ ΡΘ ἃ 

δϑὲ ΠΡΘΡο ἀυΡ το, {ο πδ ιν δ ΡΠ ΟΠ Ἶ5 ΘΟΠΉΡΟΙΪ 
ΠΊᾺΧΊΠΊΘ ΘΟΉΘΡΙΠΕ. ΒΟ] ἴα ΠΑΙΏ 116. ἈΠῚ)ὰ ΠΘοθϑϑὶ- 
ἴθ ομηϊ, Προ ρα ππ 116. ΘῈ ἴπ διὰ Ροοϑία 6 51 [Δ ΠῚ 

ν᾽ ταπη ἃ (ΟΠ Ἰτον δουεῖτα, {θα δε Π)6ὶ ᾿πηασ᾽ ΠΘῊῚ 
[λοῖὰ 511, θοπῖιπὶ «αϊάθιν. ἰπ|6 }} 16 Ὁ δ) ϑάιθ 71ι-- 
ὁπ πα Ἰξαῖθηι πον : δὲ ἀπππη 5ρΘοι αν] ΟΠ ΠῚ), ἃς 

ΒΡ ΓαᾺ ]Π τι5. ἤρα] Ῥουβθνθυαῖ, ἀξ [Δου] Τα 6 ἢ ΡῸ - 

τοϑίατθηη αι μα νθὲ βιιδθ, {τ|66 5ΘΘου Πα τὴ ΠᾺ ΓΕ} Δ ΠῚ 
δϑῖ, νἱϊα σοηβορνδηάεθ, ἴα “ποητ6. ΡΟ θϑία θη 

μάθθὲ ἀθο! πη αὶ Δα πάο ἃ Ροπο. ΠΟ. δι θηι 

δἱ σοπι πο Ὶ, σα ᾿ϑαΐα ἐδ θοξαιοηθ θνχϑαιαία, οἱ 

να] 5ΒΟρΡΟΙῈ Φαρα σραναῖα, δὲ ἃ 5Ὲ 06 15 1|ἃ- 
"θη, ἔυπιθ Ἀν λι πὶ {ππ ὉΠ ἢῈ γ ΟΠ ἘΔ Τὴ Οατιβα 5658 
ΘΑΡΗΙ Δ ΠΙΙ βου ΘΕ, 

τ. Ἐγδι Δ] ]α πο Λα ΔΠι [ἢ 5Ὲ ΠΡΟ. ΠἾδ5. ΠΟΠ ]Ο0Ο, 

56] ΔΠΙΠηΟ, ΟΠ] 518 11π| ἀσοορία ἀπὶπηὰ, ΘΓΘΟ Ϊβ 116 

ἴῃ ΘΟ τι ΟΟ.1}15, ΓΘ τ15. ΘΟ ο 5. να 46 Θχ μ1]ὰ-- 
γαῖιιθ. (ἢ Θηβα 6 πα χ᾽ πη6 ἀαίογθπὴ ΘΠ ἤϊοιιη}, 

41 νἱϊαπὴ δοίθυ πα {ππθ πάδηι Ἰαγοῖτ5, Ἰοσαναϊ 

ΓΕΔ πόθεν αἵ νόσοι. (010. ῥσίπηιι πόθεν νόσοι. ΑΠῚ 

«παίαον Ν95. πόθεν νόσος. 

8. ἈοΡῚΪ ρυϊππιβ οἵ βοοιπά 5 οἵ (0]}». του 5 χατα- 

σκευῆς, καὶ χατὰ φύσιν παρήχθη. ΑἸ1ΐ ἴγε5. ΝΙ85. οἱ ΓΙ 

χατασχευῆς κατὰ φύσιν, χαὶ παρήχθη. 

" ἘΠ ἢ δι᾿ ἀσδηποτοῦν νοσοπειοὺς αἰτίας. Απεααὶ 

5. ΒΆΘΗ ΟΕΒΑΝΕΝΣ ΘΟΑΡΡΆΑΘΌΟΟ. 

" 

ἈΚΟΉΠΙΈΕΡ, 

) , "Ὁ ᾿ - 

τὰ νοητὰ τοσοῦτον χαθαρότητι καὶ ἁγιασμῷ δια- 
φέροντα, κοινὴν ἂν ἔσχε πρὸς τὸ χαχὸν τὴν ὑπόστα- 

Ὄ Ν σιν ; Ἄλλὰ μήν ἐστι τὸ χαχὸν, χαὶ ἣ ἐνέργεια δεί- 
Ν ΔῪ - ᾿, Ν ᾿ς ΄, 

χνυσι πολὺ χατὰ τοῦ βίου παντὸς χεχυμένον. Πό- 
- 9. ἔφ  Ἃ 

θεν οὖν αὐτῷ τὸ εἰναι, εἰ μήτε ἄναρχόν ἐστι, φησὶ, 

μήτε πεποίηται ; 

πε τς ταϑδς Ἐπεδι υἷες 
Ἀντερωτάσθωσαν οὗ τὰ τοιαῦτα ἐπιζητοῦντες " 

πόθεν ἱνόσοι ; πόθεν αἵ πηρώσεις τοῦ σώματος ; 
ΝΥ " , , Α 

Οὗτε γὰρ ἀγέννητος ἣ νόσος, οὔτε μὴν δηυιούργημα 

τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἐχτίσθη μὲν τὰ ζῶα μετὰ τῆς πρε- 

πούσης αὐτοῖς 5 χατασχευῆς κατὰ φύσιν, καὶ παρή- 
ΠΥ Τα Β : 

χθη πρὸς τὴν ζωὴν ἀπηρτισμένα τοῖς μέλεσιν, 

ἐνόσησε δὲ τοῦ χατὰ φύσιν παρατραπέντα. Ἐξίστα-- 
τὰν ται ον είν εοτοῖΣ πρν ΣΟΝΥΝΣΙ ἄς 

ται γὰρ τῆς ὑγιείας, ἢ διὰ πονηρὰν δίαιταν, ἢ δὶ 

δ )σδηποτοῦν νοσοποιοῦ αἰτίας. Οὐχοῦν σῶμα μὲν 
ν ς ν Φ δὴ , 

ἔχτισεν ὃ Θεὸς, οὐχὶ νόσον “ χαὶ ψυχὴν τοίνυν 

ἐποίησεν ὃ Θεὸς, οὐχὶ δὲ ἁμαρτίαν " ἐκακώθη δὲ ἣ 

ψυχὴ, παρατραπεῖσα τοῦ χατὰ φύσιν. Τί δὲ ἦν 
ΞΕ τὰ ; πρλμαε τα κοράνεα, α μέπες 

αὐτῇ τὸ προηγούμενον ἀγαθόν; Ἢ προσεδρεία τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ ἣ διὰ τῆς ἀγάπης συνάφεια " ἧς ἐχπε- 

σοῦσα,, τοῖς " ποικίλοις καὶ πολυτρόποις ἀῤῥωστή- 
5 ἢ - “- μασιν ἐχαχώθη. Διὰ τί δὲ ὅλως δεχτιχὴ τοῦ χαχοῦ ; 
Α ἧς φῬΟΙ.Δ λ 

Διὰ τὴν αὐτεξούσιον δρμὴν, μάλιστα πρέπουσαν 

79 λογιχῇ φύσει. Λελυμένη γὰρ πάσης ἀνάγχης, χαὶ 
Ἔν: ἢ Ἂ τ 

αὐθαίρετον ζωὴν λαδοῦσα παρὰ τοῦ χτίσαντος, διὰ 
Δ ΚΑ τ ἣΡ δῆ , 

τὸ χατ᾽ εἰχόνα γεγενῆσθαι Θεοῦ, νοεῖ μὲν τὸ ἀγα-- 
ν οἷς σῷ ᾿ 

θὸν, καὶ οἶδεν αὐτοῦ τὴν ἀπόλαυσιν, καὶ ἔχει ἐξου- 
; ἊΣ ἐδαν ἐ τα “: 

σίαν χαὶ δύναμιν, ἐπιμένουσα τῇ τοῦ χαλοῦ θεωρίᾳ 
ἘΡΡΣΚΝ ὴ τ ἐξ Ξ- 

καὶ τῇ ἀπολαύσει τῶν νοητῶν, διαφυλάσσειν αὐτῆς 
ἐδ ἣ ΄ ἜΑ ἢ Ἂλ Σ , 5» τὴν χατὰ φύσιν ζωήν “ ἔχει δὲ ἐξουσίαν χαὶ ἀπο- 

νεῦσαί ποτε τοῦ χαλοῦ. Τοῦτο δὲ συμδαίνει αὐτῇ, 
, , - τὶ 
ὅταν χόρον λαδοῦσα τῆς μακαρίας τέρψεως, καὶ 

οἷον νυσταγμῷ τινι βαρυνθεῖσα καὶ ἀποῤῥυεῖσα τῶν 
Ψ . νν»"» ῃ » κι “- »Ν “ἥ 5 
ἄνωθεν, τῇ σαρχὶ διὰ τὰς αἰσχρὰς τῶν ἡδονῶν ἄπο- 

λαύσεις ἀναμιχθῇῆ. 

[μὴ " » - Ἢν ποτε ὁ ̓ Αδὰμ ἄνω, οὐ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ προ- 
Ἷ ΜΞ ν ἯΤ, ᾿ 5 ᾿ ἃ ᾿ αἱρέσει, ὅτε ἄρτι ψυχωθεὶς χαὶ ἀναδλέψας " πρὸς 

᾿ Ν ϑΦ᾽ ; , 

οὐρανὸν, περιχαρὴς τοῖς ὁρωμένοις γενόμενος, ὕπερ- 

ἀγαπῶν τὸν εὐεργέτην, ζωῆς μὲν αἰωνίου ἀπόλαυ- 

σιν χαρισάμενον, τρυφαῖς δὲ παραδείσου ἐναναπαύ- 

ἄπο ΠΡΡῚ πὶ τπ σοπίοχία. 

ἱ Ψεΐογεβ {πὸ ΠΡΥῚ ποιχίλ 

5. (010. ρῥυίπιιβ εἰς οὐρ 

οἰς χαὶ πολυπλύχοις ἀρ. 

ΑἸ Φααηῖο ροϑὲ ἴάεπι 

Οὐοάοχ δόντα τὴν τῶν. Ποϊάοπι «αατιιον Μ55. καὶ ἀγγέ- 
λοις αὐτόν. 
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σαντα, ἀρχὴν δὲ δόντα χατὰ τὴν τῶν ἀγγέλων , χαὶ 

ἀρχαγγέλοις αὐτὸν ποιήσαντα ὁμοδίαιτον, καὶ φω- 
νῆς θείας ἀκροατήν " ἐπὶ πᾶσι τούτοις "ἢ ὕπερασπι- 

ζόμενος παρὰ Θεοῦ, καὶ ἀπολαύων τῶν αὐτοῦ ἀγα- 

θῶν, ταχὺ πάντων ἀναπλησθεὶς, χαὶ οἷον ἐξυ- 

ὁρίσας τῷ χόρῳ, τὸ τοῖς σαρχίνοις ὀφθαλμοῖς φανὲν 

τερπνὸν τοῦ νοητοῦ προετίμιησε κάλλους, χαὶ τὴν 
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Θὰ πη ἱπ 4616 115 μαναἰ5ὶ, αὐτο μοβὲ ἐγδα τιπ οἱ 
ῬΘΥΙΠ416 τιῦ ἀπ 66 }15. ΡΥΙ ΠΟΙ ρας}, δἰ δοθγας ἰρϑιιπη 

δ] αϑέίθια οἵιπη. ΑΡΌ Πα Π 615 νἱοῖιι5. θυ ΠΟΙ ρ6πι, οἱ 
γΟοἷβ εἴν ᾽ ποθ ἁιμ ΠΟ μὴ : ργροίον ἤςθο οτηηἷὰ Ρ]Ὸ- 
τθοῖπι5 ἃ 60, 6] 5416 ΠΟ πὶ5. [γα 15, δια τῖ πη. ἴὰ-- 
ΠΊΘΠ ΠΪ8. ΟΠΠΠἾ 115 Θχϑα γα 15, Οἱ ὉγῸ0 δαιθίαίο, 

{πιᾶ51 σοην οἰ ἔτι5, {ππ0 1 σαν ΠοΙ5 ΘΟ 15. πιο η ἀτιηι 

πλησμονὴν τῆς γαστρὸς τῶν πνευματικῶν ἀπολαύ- ( νἰἀθθααν, Ἰεῖ Ῥγεο α] 1: Θρὶ γ 8 }} ρα] ον ἴῃ], ἂς 
, Μ" ψῈΣ ᾿" ΦἸΝ Σ ΤΣ -" 

σέων τιμιωτέραν ἔθετο. ᾿Εξω μὲν εὐθὺς ἦν τοῦ πα- 

ραδείσου, ἔξω δὲ τῆς μαχαρίας ἐκείνης διαγωγῆς " 

οὐκ ἐξ ἀνάγχης χαχὸς, ἀλλ᾽ ἐξ ἀδουλίας, γενόμενος. 

Διὰ τοῦτο χαὶ ἥμαρτε μὲν διὰ μοχθηρὰν προαίρε- 
σιν, ἀπέθανε δὲ διὰ τὴν ἁμαρτίαν. 'Γὰ γὰρ ὀψώνια 
τῆς ἁμαρτίας, θάνατος. “Ὅσον γὰρ ἀφίστατο τῆς 

ΤᾺ Ξ: Ἂ: οὐ Σῷ 
ζωῆς, τοσοῦτον προσήγγιζε τῷ θανάτῳ. Ζωὴ γὰρ 

-- - σι ὃ Θεός - στέρησις δὲ τῆς ζωῆς, θάνατος. “Ὥστε ἕαυ- 

τῷ τὸν θάνατον ὃ ᾿Αδὰμ. διὰ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ 

Θεοῦ χατεσχεύασε, χατὰ τὸ γεγραμμένον - Ὅτι 
ἰδοὺ οἱ μαχρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ, ἀπολοῦνται. 

“ - 

Οὕτως οὐχὶ Θεὸς ἔχτισε θάνατον, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἑαυ- 

τοῖς ἐχ πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα.ἐ Οὐ μὴν 
“4|ἰ 9 , Α ΕΓ Ρ. }} ΄ οὐδὲ ἐχώλυσε τὴν διάλυσιν διὰ τὰς προειρημένας 

αἰτίας, ἵνα μὴ ἀθά ἣμῖν τὴν ἀῤῥωστίαν δια- τ ς. νχ μ. αθανατον ἡμῖν τὴν ἀρρωστιᾶν οι 

7, σ, , Ε] Ὁ 7ὴ » 5 ᾿ 

τηρήσῃ - Ὥσπερ ἂν εἰ τις σχευος πήλινον διαῤῥυὲν 

μὴ καταδέχοιτο παραδοῦναι πυρὶ, ἕως ἂν τὸ ἐνυ- 
“- ΕΓ. , ὃ " τὰ ΤΣ λ ,ὔ ὍΣ ΒΡ. 7 πάρχον αὐτῷ πάθος διὰ τῆς ἀναπλάσεως " ἐξιάσαι- 

το. Ἀλλὰ διὰ τί οὐχ ἐν τῇ κατασκευὴ τὸ ἀναμάρτη- 
τον ἔσχομεν, φησὶν, ὥστε μηδὲ βουλομένοις ἡμῖν 

λ ᾽ὔ 

ὑπάρχειν τὸ ἁμαρτάνειν ; Ὅτι καὶ σὺ τοὺς οἰκέτας, 
᾿ τες 

οὖχ ὅταν δεσμίους ἔχης, εὔνους ὑπολαμόάνεις" ἀλλ 
" « Ὁ νΨ ΕἸ λῚ - , ῃ ΠΆΡΙΣ ὅταν ἑχουσίως ἴδης ἀποπληροῦντάς σοι τὰ χαθή 

σον - , τρρ καα μὰ Ὁ ῸΣ χοντα. Καὶ Θεῷ τοίνυν οὐ τὸ ἠνχγχασμένον φίλον, 
-- ᾿ ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀρετῆς κατορθούμενον. ᾿Αρετὴ δὲ ἐχ 

προαιρέσεως χαὶ οὐχ ἐξ ἀνάγχης γίνεται. Προαίρε- 
Ξ Π τ ΕΣ 

σις δὲ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἤρτηται. Τὸ δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι 
ν᾿ ᾿" 

τὸ αὐτεξούσιον. [Ὁ τοίνυν μεμφόμενος τὸν ποιητὴν ὡς 

μὴ φυσικῶς κατασχευάσαντα ἡμᾶς ἀναμαρτήτους, 

οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν ἄλογον φύσιν τῆς λογιχῆς προ- 
; ἐν 

τιμᾷ, καὶ τὴν ἀχίνητον χαὶ ἀνόρμητον τῆς προαιρε- 
τιχῇς καὶ ἐμπράχτου. Ταῦτα εἰ χαὶ παρεχδατιχῶς, 

ἀλλ᾽ ἀναγκαίως εἴρηται, ἵνα μὴ εἰς βυθὸν διαλογι- 

σμῶν ἐμπεσὼν, πρὸς τῇ στερήσει τῶν περισπου- 
»Ν" “, Ἂ Ὁ ’΄ ΄- “ , 

δάστων, ἔτι χαὶ Θεοῦ στέρησιν ὑπομείνης. Παυσώ- 

μεθα οὖν ἐπανορθούμενοι τὸν σοφόν. Παυσιώμεθα 
τὸ βέλτιον τῶν παρ᾽ αὐτοῦ γινομένων ἐπιζητοῦντες. 
Τὶ γὰρ καὶ τῶν κατὰ μέρος οἰκονομουμένων διαφεύ- 

ν Ἑαϊίο Ῥαγῖβ. ὑπερασπιζόμιενος πρὸς θεοῦ καὶ ἀπο- 

λαύσεων ταχὺ πάντων ἀναπλησθείς. ἘΔ το Β451}. ἀπο- 

λαύων : οαἴεγα γ6ΓῸ πὶ βιιργᾶ. (0}}ν. ᾿υίπηι5 ὑπερασπα- 
ζόμενος θεὸν χαὶ ἀπολαύων τὰ Χριστοῦ χαὶ πάντων ἀνα- 

γΘΠΕΡῚ5. δας ΓΘ}. ΕἸ Χ 1: ΘΡΙΡ Πα} 15. «6 ]1οἱῖς 

ΡΟ  μ). Οτιαν Ὁ 518 {1 πὴ οἸθοῖτ5. 6 ραν 150, θθαία 

114 ντα ρυϊναίτβ [ττ, ΠΟῚ δχ πϑοθϑϑιἑαίθ, 564 δὃχ 

᾿Π5] 016 ΠΕἴὰ πα] τι5. δ Γδοῖπ5, Ὁ ππΟ γι μϑοσανὶξ 
«αϊάθπι ὁ} ργάναμπι νο]πίαίθηι : 56 τηογίιιϑ 

651 9 ρμϑοσδίιμ. ϑεροπάϊξα οπῖπι ροοςαίϊ, ἡιοτϑ. 
Οιιαπίιμη Θη πὶ βθοθά θαι ἃ νἱΐα, ἰαπίπη ρριῸ- 

Ρ᾽πααιαθαξ αἀ ππουίθμι. Ναπι νἱΐα Πθιι5. δῖ, νἱΐδο 
γΘΙῸ Ργϊν δῖ Πιοῦ5. Οταγο Α ἀδηγι5 βθοθάθηο ἃ 

Προ πιουΐθμι Θθηϑο  Ἱξ 51 1108], Πιχία 14 «πιο 50ν]- 

ἤομι.6 55. 

Ρὕμπμη 658 : 06 γιιῖ εἰοπβατπιέ 56 α ἴθ, ρογιθιιτι. Ρς αι. 75. 

ΘΧ Ργᾶνα ΠΊΘηΓ6 ΘΔ ΠῚ ὩΟΟΟΙΒΙ Ψ Ιηϊι5. ΝΘΊι6. νϑρῸ 

ἀἴββοῖν! πὸ5 ΡΡΟ θυ Ὁ» Θὰ5 185 ΡΥ Ἶτ15 ΑἸ Χ γτι5 
οατι5855 τ ΠῸ ἸΠΠ ΠΟΥ] 6 ΠῈ 'π ΠΟΪ5. συ" Π]ΠΘ ΠῚ 

οοπβουγαγθῖ. Οἰιθηηα πποάτιπ 5] 4115. ΠςΕ]6 αιιοί:-- 
ἄτη ΟΠ τιθ ἢ5. νὰ5. ᾿τηὶ ἀπ ον γο ΠΟΙ], ἄοηθο γ6- 

σοποῖ πᾶ πκο ν᾿ 1{ΠΠπ|5 γοϑαγοῖαῖ. 56 εὶ σαν, ἴη-- 

411, ΠΟ ἰΐὰ ΟΠ ΠῚ 511Π}1155..ὄ ἅ} ᾿ΘΟΟαΓῈ. Παίανᾶ 

ΠΟΠ ΡΟΒΒΙΠη105.; δεῖθο τιΆ πθ γοθπιθιι5. (π] ἀθηὶ 

πο ἷ5. [λοι  τὰ5. ̓ πΠθϑ5θὲ ρϑοοαπ 1} Οἰΐαᾳ οἵ τὰ [ἃ- 

μλι] 05, ΠΟ. ΟΠ Ψ]Ποῖο5. 46 11Π655 ῬΘηΘν ΟΪΟ5. ριι- 

[ὰ5, 5641 ΟΕἸΠΠ} 605 ΠΟ ΠΊοΡ 5πὲ ἴπ 6 οἰοϊα νι θυ 

ε ἜΧΡίενο, Παάιθ πθάιθ 60 βγϑξιη οϑὲ 4ιοα οοα- 

οἴπηι οϑὲ, 56 «τιοά νἱγειεθ σϑυϊειιν, ΨΊΡει5. δα θην 

6Χ νο]ιιπίαίθ., ΠῸΠ ΘΧ πρϑορϑϑιαίθ θγΟ οἰβοι ει. 

{1 γΘΓῸ νοἰτη!5 ΟΧ 115. {πιῶ 6 Π6 5 ΠῸ5 51Πΐ, 
ἀθροπάθιε. Οὐοα δὐΐθηι ᾿π ΠΟΙ 5 δ᾽ τη} δῖ, Προ τὶ 
ΑΥΡΙῚ [δοι]ὰ5. θϑι. Ῥγοϊπάθ «αὶ ορὶοθηι γ6- 
ΡυΘ θη 41:, φαοα πο5 ποπ ἙΟΠ Ἰἀθυὶε πϑίινὰ ἔα} 65 
τὶ ῬΘοςαγΘ ΠΩ τΙΘἃ ΠΊ115,. Π1}}1] Δ] [Δ ο18, ἰδ πᾶ- 
{πΡᾺ ΠῚ ἸΡΡΔΙΟ ΠΑ ΘΠ. ΓΑΓΟΠΔ]1 Θὲ ΠΟ] τὴ ἃρΡ6- 

το ΠἸατι6 ἱποὰ ρᾷοθπη, ΠΠΠΡΘΡ86 αἴαπι6 οίοϑδθ μ᾿ γ8-- 

ὁ ἴετι, Ηὸς οἴϑὶ μϑὺ αἰ νυ βϑίοπθ}, ΠΘΟΘββΆ 0 [ἃ- 

Α θη ἀἴοία βυιπῖ, πα πθ ἴπ Ἀ 5511} ΘΟΘῚ ΓΑ ΟΠ Πὴ 

᾿πδ Πἶτ1 1} ἰΑ Ρ 5115 Ρυθοῖθν ρει! ΟΠ 6 η} Θουιιη 4πιο- 

Τα] 5[π|10 ἴθ που 5, δάππιο οἱ 60 1050 ΡΥΙν Θ 5. 

ΤΟ 651 Πὰ ΠΊ115 ᾿σ  [π} ΘΟΥ ΤΊ ΘΓ 5 ΡΙΘπίθιη. Τ᾽ 5] ΠΑ ΠΊΙΙ5, 

πλισθείς, Ἀσρ. (γε λ5 ὑπερασπαζόμιενες θεῷ χαὶ ἀπο- 
λαύων, ταχὺ, εἴς. δος. 5θοιπά πα αὉ ἴῃ οοπίοχίιι. 

Φ ΟΟΙ]Ρ. ρυΐπιιβ ἐξιάσηται. ΤΙ ἄεπὶ οὔτ ἀλλὰ χαὶ 

διά. Ν᾽ οσι]α χαὶ ἈΡΟΘ᾽ ἃ ποβίτὶς (τοῖα. 

Ρ 816 ποὴ οὐθαν 1 Π θι15 ἸΠΟΡΈΘ ΠῚ, 56 ΠῸ5. ΠΟΡῚ5 ᾿ρ5]5 ὅ7: 



τμάς 
πιαὶὰ5 ιϊ 
ἀϊαλοϊας. 
Ζιε. 1. 

δεη. 3. 5. 

19: 

112 8. 

«αϊἀαιναννν. ΠΊ 6] 15. ΤΉ ΔΠῚ αι (δοουῖτ, ᾿μήἤασαγθ. 

ἘΠΕῚ δηΐμν βἰ που ον 4185 6715. ργου  ἀθηα. ἃς 

σΟΠ5110 ἤπηΐ, γα το 65 ΠῸ5 ἰαΐθπες: ἂ ΘΓ Θ ̓1ΠῚ1ΠῚ 

{Ππ| 4 ἀοσηπα σάτιμὴ ΠΧ αν 116 ἴῃ ΠΟβ γῚ5 ΔΗΪΠῚ}5 Β]ῖ, 

ΠΏΠ] τη πηα πὰ ἃ θΟΠΟῸ ἢουὶ. 

8. Ἠπὶς ἁὐιΐθπι {ἀξ ϑΠοηὶ Ὁ]1ὰ ἀ6. ἀϊάθο]ο ἐχ 
δορὶ τατουιιπι 56 υ]8 δοσθάϊε. {Ππῶ6 511 ἀἸΆ]ο}15, 5] 
ΠΟῚ 5ι1πὶ ἃ Πθὸ πηα]ᾳ 7 Οὐ Ἰσίτιιν ἀἸοῖπηι5 2 γᾶς 
τἰοποπὶ θα ΠῚ 46} αιια πη ἴὰπὶ 46 ΒΟμηϊπιιπὶ ρ αν - 

ταῦθ γθ] ἀἴμιιιβ, ΠΟ 5 ρτὸ Πᾶς Φποήτι6 αιιορβεο- 
π6 ϑιςἤσονθ. {{π46 δηΐπι πηλ]τι5 65. ΠΟΠΠΟ 2 6Χ διὰ 

᾿ρϑίιιβ νοϊαπίαίθ. {πα πηλ]π5 αἰ Ρο 5 2 Ἐχ θὰ- 

ἄδπι οατιβὰ ; οἴιπὶ δὲ 056. ΠΡΘΡα πὶ νἰταπὶ Βα ΘΓ, 

ἃς Ῥ6Π65 88 εϑϑϑὶ γε] Π60 ρϑιβδθυθγαηΐον ἃ Π- 

ΓΟ, γ6] ἃ θΌπο βεσθάθγθ. ἀαθυῖθὶ ἀπϑοῖτι5 δϑὶ, 

εἰ Ῥθὸ 7αρῖτον δάβει τ. ϑαϊαπαβ ἜΡΓ Πρ  ]ι5 4πο- 
416, 564 δχ 8110 ογάϊπθ ρϑπίτιβ θχοιάϊε. ἘΠῚ] πη 
ΤΘΕ παῖ π᾿ 6:6 }15 ΠΡ στιὰ ἀν Γγ απ, δὲ πππο ἀ6- 

Ἰδοῖξ νο πεῖς ΠΠΡουίαβ. Ῥοῖοραι παι 116 δὲ 116 
ἀδβοίβοοσο, δὲ ἢϊς ποπ ἰαθὶ. ϑ56 ἃ {Ππιπὰ βουνανῖ 

Ῥεῖ ἀπ] δοῖῖο ᾿πϑα Πα Ὀ}}15, ππιπο ν ΓΟ ΓΘΡΡΌΡῖιη [δ- 

οἷζ ϑῖιιι5 ἃ 60 γϑοϑβϑι5. ρος δ τη] πη}, ἃ Ρ]}16-- 

πᾶΠο ἃ Ῥθο. Ῥᾶγγα οοα}] σοηγοβῖο [αοϊ, πὰ ἀὰξ 

Οἴτῃ 5016, διιξ ΟἸΙΠῚ ΘΟΥΡΟΥ5 ΠΟΒἐΓῚ ἘΠῚ 51 ΠΊ115. 

ἘππΊΠΕΟ φαϊάθπι οἱ γοϑρίοἷας, ργομαρῖθ ἃς οἷτο 1}- 
Ἰαβίγαυὶβ : δα ἀπ ὈΓ ΠῚ γΘΙῸ 51 ἀθο! πθ5, πϑοθϑβα- 

Υἷο ἀδρὶβ 'π [6 Π6}0}15. Ηππο αα πη απ} Π]Δ 115 δϑὲ 
ἀϊάθο ιιβ, οχ νοϊαπίαϊθ Πα θΘη5. ΠῚ ΠΠΠΠΔ ΠῚ, ΠΟΠ 

1Ππ|5. παῖπνα Δἀνουβαῖαγ θοπο. ΤΠπὰ 6 Ἰσττιιν οἱ 
ἀάἀνθγϑιθ. πῸ5. θ6]]ππ|} Οὐΐα οἴμπὴ 511 οὐ] βοιπη- 

416 πηΆ] 1185 σθοθρίδοιἝιη, Γθοθρὶς σιοαι6 ἰπν]- 

ἀἴα πηου]τιη), οἱ ᾿πν τ ποῖα ΠΟΠΟΡῸ . ΝῸΠ 

Θηΐπὶ ΡΟ ε υἰτὰ ἢ} ΠΟΒίγ ΠῚ ἴῃ Ῥαγα ἴ50 οἰἴγὰ πιο»- 

ΓΟΓΘΙῚ Δοῖα ΠῚ [δΡΡΘ : Παμὴ (1015 Δ γϑυϑα 115. Π Ομ Ϊ-- 

ΠΘΩῚ εἰθοὶρίθηβ, θάσιιθ οαρ ἀϊζαϊθ, {πιὰ ἴρ56. θυ 

Τ)60 51Π}}}} δχ ρϑίε σαι, δα [ἈΠ] πάιμι ΠΠπ|Π} τι5115, 

ΤἸΙσ Πα ΠῚ Οβίθ τ, ἂο ῬΡΟΠἶδὶἐ Πα ΓΙ ἢ, τὶ δὶ 60 
γΘΒΟΘΡΘἴΠ", ΘΕΙΠῚ Οἴου θὲ ϑ᾽ Π 1] 6 η} 6. (δὲ δχιῖπι, 

᾿παιῖξ, οοπιθάογιἰς, ΟΡ ἐς σἰοιι αἰϊ, δοεϊοπίος "ο-- 

σιῖίσι δἰ πιαΐπεηι. ΝΟῺ ἸσΊταν ΘΟΠ ΑἸ Ει5. δὲ ᾿ΠΙ ΠΊἰοτ5 

ΠΟΡῚ5 : 5684 δχ ᾿ην] ἴα οἰ ϊδθοϊιιβ θὲ ΠΟΪ5 ἱπ᾿ πη τι5. 

ΝΠ) οαπὶ νἀ θυ δὶ 56 6Χ ΔηΒΘΙΟ ΠῚ οαῖα ρΓο]6-- 

οἴπιπη ἔπιΠῸ ΠΟ ΠΘῊῚ, 41] ἔδυ ϑϑινῖβ ογαΐ, δα ἃη56- 

Ἰογίιηι αἰ Ἰ τἴ6 ΠῚ 5ῖ10 ἴῃ υἱλταῖθ ργοίθοιι θχα]ια- 

ἔπη ὙἸάθγ 6 ΠΟΙ 55 Ἐ1πι|}. 

Ὁ Ἐ41Π παρὰ τοῦ θεοῦ. Ασ Ἰσῦ 5 ἴῃ ποβίσὶς Νῖβ5. πὸπ 

᾿μνθηϊζαγ, 

5 ΑΒΕΖαΙ ἔτος ΠΥ οἰκείας ἑαυτοῦ. 

«ἘΔι ἐφύλαξε. Αἱ 55, {γος διεφύλαξε. 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΡΕΞ ΘΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΛΔΆΘΠΙΡ. 

γουσιν ἡμᾶς οἵ λόγοι, ἀλλ᾽ ἕν εἴνο δόγμα ταῖς 
ΓΌΟΝ νος ΝΜ 

ψυχαῖς ἡμῶν ἐνυπαρχέτω , τό᾽ μηδὲν 

τοῦ ἀγαθοῦ γίνεσθαι. 

χαχὸν παρὰ 

Ἐπεισέρχεται δ ὲ τούτῳ,κατὰ τὸ ἀκόλουθον τῆς 

ἐννοίας, χαὶ 
Ν 

αἱ τὸ περὶ τοῦ διαδόλου ζήτημα. Πόθεν 

παρὰ Θεοῦ τὰ καχά; 'Γί οὖν 
΄ ΄“, ς .» - ͵΄ . 

φαμεν: ὁτι ὃ αὐτὸς ὭΜμΜ1 ἀρχξσει χα: 

Β ζητήματος τούτου λόγος, Ἷ 
οδοθείς. Πόθεν 

θρωπος ; ̓Εχ τῆς ἢ οἷ; 

ποις πονηρίας ἀπ᾿ 

θεν χαχὸς ὃ διάδολ Ὡς; Ἔχ τῆς α 
ΕΣ ὁ --Οἰ θετον ἔχὼν χαὶ αὐτὸς ἐτὴν ζωὴν, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ χει- 

μένην τὴν ἐξουσίαν, ἢ παραμένειν τῷ Θεῷ, ἢ ἀλ- 

᾿ς Θρ τοῦ το κονς ΓΝ Εν ἄγγελος, χαὶ 

ὋὉ Σατανᾶς ἄγγε- 

Ἐπ: οἰχείας τάξεως παντελῶς. 

αίρεσις “ διεφύλαξεν ἐν τοῖς ἄνω, 

χαὶ τοῦτον χατ' ΖΞ δὶ ε τῆς Ἰνώμης τὸ αὐτεξούσιον. 

᾿Ἐδύνατο γὰρ πρπεῖοπσς ἀποστατῆσαι, χαὶ οὗτος μὴ 

ἐχπεσεῖν. Ἀλλὰ τὸν μὲν διεσώσατο τῆς ἀγάπης τοῦ 

Θεοῦ τὸ ἀχόρεστον " τὸν δὲ ἀπόδλητον ἔ ἔδειξεν ἢ ἐχ 

Θεοῦ ἀναχώρησις. Τοῦτό ἐστι τὸ χαχὸν, ἣ τοῦ 

Θεοῦ Νιχρὰ περισ : 
ἢ μετὰ ἡλίου ἡμᾶς ΤΕΣ ον δ 

“ 5". 
ἀλλοτρίωσις. Ω τροφὴ ὀφθαλμοῦ, 

νὰν τ 

Ἀ -- - 
ἔ μετὰ τῆς σχιὰς 

Α,. σ 

τοῦ σώματος ἡμῶν. Κἀχεῖ μὲν ἀναδλέψαντι ἕτοι- 
ἐπ Ε ᾿ μον τὸ φωτισθῆναι, ἀπονεύσαντι δὲ πρὸς τὴν σχιὰν 

Ν 
ἀναγκαία ἣ σχότωσις. Οὕτω πονηρὸς ὃ διάδολος, ἐχ 

προαιρέσεως ἔχων τὴν πονηρίαν » οὐ φύσις ἄντιχει- 

μένη τῷ ἀγαθῷ. Πόθεν οὖν αὐτῷ ὃ πρὸς ἡμᾶς πό- 

λεμος; Ὅτι δοχεῖον ὧν πάσης χαχίας, ἐδέξατο χαὶ 

χαὶ ἐδάσχηνεν ἥμῖν τῆς τι- 
Ὡ: λον Ξ. 

μῆς. Οὐ γὰρ Ἰἤγεγεεν ἡμῶν τὴν ἄλυπον ζωὴν τὴν 

τοῦ φθόνου τὴν νόσον, 

ΚΌΒΕΙ ἘΣ ΤΙ ΣΈΣ ΟΝ τὰ Ὁ ΕΣ ξ 
ἐν ἘΣ παραδείσῳ - δόλοις δὲ χαὶ μηχαναῖς ἐξαπατή- 

ἘΠ ἌΣ χαὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, ἣν 

τὸ ὁμοιωθῆναι τῷ Θεῷ, ταύτη πρὸς τὴν 3 Η] 

ἐποχρησάμενος, ἔδειξε τὸ ξύλον, χαὶ ἐπηγ- 

διὰ τῆς βρώσεως αὐτοῦ ὅμοιον ἃ τῷ Θεῷ 

χαταστήσειν. Ἐὰν γὰρ φάγητε, φησὶν, ἔσεσθε ὡς 

θεοὶ, γινώσχοντες καλὸν χαὶ πονηρόν. Οὐχ ἐχθρὸς 
Ἔχδς τς ΩΣ ͵ Ἐς τος ἜΑ ΨΕΙ 

τοίνυν ἥμῖν χατεσχευάσθη, ἀλλ᾽ ἐχ ζηλοτυπίας ἡμῖν 

εἰς ἔχθραν ἀντιχατέστη. ρῶν γὰρ ἑαυτὸν ἐχ τῶν 

ἀγγέλων χαταῤῥιφέντα, οὐχ ἔφερε βλέπειν τὸν γήϊ- 

ΚΆΞΑΤ, τ 
ἀπάτην ἀπ᾿ 

γείλατο 

4" (Ἅ. 55] -- “ ῳῚ “. τ᾿ 

νον ἐπὶ τὴν ἀξίαν τῶν ἀγγέλων διὰ προχοπῆς ἄνυ- 

ψούμενον. 

ἃ Βοσ. ῬΥΪπλτ5 ὅμοιον τοῦ θεοῦ 

ἔσεσθαι ὡς θὲ ΤῸ 155. σὰ τ 

Ἰπίγα φιαΐιον Δῖς5. 

οἵ δαὶ ἀντιχατέστη. 

Μὸοχ αἰγάφις οὐτο 

σθε. Νες ἴΐᾳ τηι]ῖο 

ΑἸῈ ἄπο Λῖξς. 

ΓΝ 

ἔχθραν ἀντεχατέστη. 



ΒΟΜΠ,. οὐο Εῦ5 ΝῸΝ 

Ξ Ἑ : 
Ἐπειδὴ οὖν γέγονεν ἐχθρὸς, ἐφύλαξεν ἡμῖν ὁ Θεὸς 

πὴν πρὸς αὐτὸν ἐναντίωτιν, δι᾿ ὧν τῷ ὑπηρετησα- 
ἘΣΣ; ἀπ τον Κ ἊΝ 

μένῳ αὐτῷ θηρίῳ διελέγετο, πρὸς αὐτὸν ἀναφέρων 
΄ ’ τὦἪΑν ᾿Ὶ 

τὴν ἀπειλήν" ὅτι Ἔχθραν θήσω ἀναμέσον σοῦ καὶ 

ἀναμέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Τῷ ὄντι γὰρ βλα- 
Ξ Ὑοράῖνν 

δεραὶ αἵ πρὸς τὴν χαχίαν χαταλλαγαί " ἐπειδὴ νό- 

μος οὗτος “ φιλίας δι᾿ δυοιότητος πέφυχε τοῖς συν- 
Σ ἐξ ᾿ 

απτομένοις ἐγγίνεσθαι. Ὅθεν ὀρθῶς ἔχει τὸ, Φθεί- 
- Ὁ ἐφ τς. ΒΕ 

ρουσιν ἤθη χρηστὰ διαιλίαι καχαί. Ὡς γὰρ ἐν τοῖς 
Ἶ Ξπ 

νοσοποιοῖς χωρίοις ὃ χατὰ μέρος ἀναπνεόμενος ἀὴρ 

λανθάνουσαν νόσον τοῖς ἐνδιαιτωμένοις ἐναποτίθεται" 

οὕτως ἣ πρὸς τὰ φαῦλα συνήθεια μεγάλα χαχὰ ταῖς 
Ψυχαῖς ἐναφίησι, χἂν τὴν παραυτίχα αἴσθησιν τὸ 

βλαδερὸν διαφεύγη. Διὰ τοῦτο ἀδιάλλαχτος ἣ πρὸς 
δ ἐϑν ν᾿ δὰ ἢ αν ἢ , , 

τὸν ὄφιν ἔχθρα. Εἰ δὲ τὸ ὄργανον τοσούτου μίσους 

ἄξιον, πόσον ἐχθραίνειν ἡμᾶς τῷ ἐνεργήσαντι 

προσῆχεν ; Ἀλλὰ χαὶ διὰ τί ἦν τὸ ξύλον, φησὶν, ἐν 
ἐπ ΓΕ, χε » ν ΑΣΑ τῷ παραδείσῳ, δι᾿ οὗ τῷ διχδόλῳ ἔμελλε προχω 

- λ Αὐ ἀΗΣ. ἢ 
ρήσειν ἣ χαθ᾽ ἡμῶν ἐπιχείρησις : Εἰ γὰρ μὴ εἶχε 
ες , ἔραν τ το 
τῆς ἀπάτης τὸ δέλεαρ, πῶς ἂν ἡμᾶς διὰ τῆς παρα- 

- ᾽ Χ ΄ ΄ , σ ΕἾ κε 
χοῆς εἰς τὸν θάνατον ὑπηγάγετο: Ὅτι ἔδει εἰνα! 

ἐντολὴν τὴν δοχιμάζουσαν ἡμῶν τὸ ὑπήχοον. Διὰ 

τοῦτο ἦν φυτὸν ὡραίων καρπῶν εὔφορον, ἵνα ἐν τῇ 
Ξρς ὁ μξο μφετον μας Β ον ͵ ον πος ν 
ἀποχῇ τοῦ ἥδέος, τὸ τῆς ἐγχρατείας χαλὸν ἐπιδει- 

ξάμενοι, τῶν τῆς ὑπομονῆς στεφάνων δικαίως ἀξιω- 
Ξ' ΕΜ ἃ Ε 

Θῶμεν. ᾿Επηχολούθησε δὲ τῇ βρώσει, οὐ παραχοὴ 
ΕἾ ᾿ Ὁ 5 -- ἀλλὰ δ « ΓΞ} - 

μόνον τῆς ἐντολῆς, ἀλλὰ καὶ ἣ ἐπίγνωσις τῆς 

γυμνότητος. Ἔφαγον γὰρ, φησὶ, χαὶ διηνοίχθησαν 

αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοί εἶσιν. 

Ἔδει δὲ μὴ γινώσχειν τὴν γύμνωσιν, ἵνα μὴ ὃ νοῦς 

τοῦ ἀνθρώπου περιεσπᾶτο πρὸς τὴν τοῦ λείποντος 

ἀναπλήρωσιν, ἀμφιέσματα ἑαυτῷ χαὶ τῆς γυμνό- 

τῆτος παραμυθίαν ἐπινοῶν, χαὶ ὅλως τῇ τῆς σαρχὸς 

ἐπιμελεία, τῆς πρὸς Θεὸν ἐνατενίσεως ἀφελχόμε- 
ἡ δεν, ... ΕῚ "ὦ , ᾿ 

νος. Διὰ τί δὲ οὐχ εὐθὺς αὐτῷ συγχατεσχευάσθη χαὶ 

τὰ ἐνδύματα; Ὅτι οὔτε φυσιχὰ ἔπρεπεν εἶναι ταῦ- 
ΞΕ ΞΕ ΠΑΤῊΡ ἥὰ δ ΔΕ: ἜΣ -- 
τα; οὔτε ἐχ τέχνης. Τὰ μὲν γὰρ φυσιχὰ ἴδια τῶν 
» ρον αἰνὰ τὸ ν . ΄ .ννΝ , 
ἀλόγων ἐστίν " οἷον πτερὰ, καὶ τρίχες, καὶ δερμά-- 

΄ σ΄“ ᾿ τῶν παχύτητες, στέγειν μὲν χειμῶνας, φέρειν δὲ 
΄ , 31. τὴ Εν . ὦ -" 

χαύσωνας δυναμένων. ᾽ν οἷς οὐδὲν τὸ ἕτερον τοῦ 

ἑτέρου διενήνοχεν, ὁμοτίμου πᾶσι τῆς φύσεως 

ὑπαρχούσης " ἀνθρώπῳ δὲ ἔπρεπε, κατὰ τὴν ἄνα- 
ς ς 

λογίαν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, παρηλλαγμένας 

τῶν ἀγαθῶν τὰς ἀντιδόσεις ὑπάρχειν. Αἱ δὲ ἐκ 
΄ : , Ὡασγολί α δ ΡΝ "- 

τέχνης ἐπιτηδεύσεις ἀσχολίας ἂν ἐγένοντο πρόξε- 

νοι" ὃ μάλιστα φευχτὸν ἦν ὡς βλαδερὸν τῷ ἀνθρώ- 
ΑΥ Α , 3 ᾿ Ε - ΓΝ 

πῳ. Διὸ χαὶ ὁ Κύριος εἰς τὴν ἐν τῷ παραδείσῳ 
.- , 

ζωὴν ἡμᾶς ἀναχαλούμενος, ἐχδάλλει τὴν μέριμναν 

ὁ (ΟἹ}ν. Ῥυίπειις οὗτος Ὧ Η} Φ, 8 ῷ-ε» - Ε τῇ 

ΤΟΝ, Τὶ 

81 

ΔΑ 

ΠῚ 
.ὕ 1ἢ 

9- Οποπίδηι ἰσίταν ΤΠ ηϊοῖι5 [ἀοίτις. Θϑῖ, ἸΏ] Π11-- 

ΘΙ Ια. ΠΟΡ5. Π)οιι5. δά νουϑαβ ΠΠπ|πὶ ἱπα 1ἀ1:, σα ΠῚ 

5ΘΓΡΘΠΊΘΠῚ ΟἸ}115 ΟΡΘΓὰ τ|5115 ἔπϑναΐ, 510 Δ] απ πι5 

δϑῖ, τι τηϊπὰ5 δα] ἀἸὰ Ρο πὶ γοίδυροι : όπαπι ἐπῖ-- 

πιυϊοιτατι ἱπίθν 16 δὲ ἱπιῖθι ςθηιθῖὶ ἰἰ{πι5. ΝΑΤι 
ΤΘΙρδᾶ ΠΟσΘπὲ ἈΠΊΙΟΙ 86. Οἵ!) Π]Δ Πα ΤΗΪ 65 : 51- 
ἀυϊάθπι ἰδία. ἃμΉ] οἰ [165 Ἰθχ Ἰπίθι ΟΠ] ποῖοθ. ὃχ 
«αδάδτῃ 5:1 }ΠΠ{π4 πὸ 5016: ᾿πίθυοθάθυθ. {Ππ46 γὸ- 
οἵδ ἀϊοίιπι εϑὲ : (ογγμτπρίιπιί πιο ς5 ὕοπος οοἰϊο-- 
ηιεῖα πιαῖα. Ουθιπδἀπηοάτιπι Θπΐπὶ ἴπ ῬΘ5Π]6η1-- 
ῬῺ1ι5. Ἰοοὶβ ΔΘ. 56 Π51ΠῚ 5ρ ᾽ν πι ἀποίτι5 Ἰα θπίθηι 
ΠΙΟΥ τι ΠῚ ̓ΠΟῸ} 15 ̓πσθπογαΐ : δῖ Ἰηϊΐα οἴιη1 ΠΊΔ}15 

ΘΟηβιιθει9 ΔηΪΠ115 1ΠΕΘΡΕ πηαΐαὰ πῸπ μάννα, ἴα- 

τηθῖϑὶ ποχὰ ΠΟῚ βίαι πὶ 56 ἢ ΕἸ[π1}. ΟὉΔρΓΟΡ Ιου 1μ}-- 

ῬΙΔοα ΗΠ 5. οϑὲ δά θυϑιιθ ΒΘ  βΘΠΓΘ ΠΏ ἰπὶΠΉ] οἰ [ὰ. 
Οτιοά 5ἱ ᾿πϑιγι θη πιπῈ Οὐἶο ἔα πο ἀἰσητη δϑῖ, 

απ απι ᾿ΠῚΠΊΪΟΙ Εἰ ΠῚ ΟΠ] ᾿Π5ἐΓΕΠΘ ΠΗ ΠΠΟΙΟ 6 
ΘΘΓΟΙῸ ΠῸ5 σΟηγ ΘΗ 7 564 οἰ", ᾿πααϊξ, ογαΐ 11- 

ΘΠιΠῚ ἴῃ Ραν 80, ΡῈ’ “04 ἈΘΟΡΟΘΘΕΓΠ15. ΠῸ5 
διρὰξ αἴθ 5 ἢ ΕΓ ΠῚ 51 (Ἀ]]οδο “ΘΟ ὈΓα ΠῚ ΠῸΠ 

Βαθυῖϑθθῖ, φαοπιοο ΠῸ5. ΡΟ ποθ Ἰθπεΐαπ 1π-- 

ἀτιχ 5561 ἴπὶ τπουίθιῃ ἢ Οὐΐα ργοραηήα ογαΐ ομο- 

ἀϊοπεῖα ποβίνα Π6Ρ ὈΓδοθρίμμ. ΕδΠῚ ΟὉ σατΙ58 

Ῥἰαπία θυ ἂξ ΒΡ θοϊ Οβουιι πὶ [γιιοτιιαπὶ ἴθγαχ, τὰς ΡΘΣ 

ΑΒΕ ΠΟΘ ΠΕ ΠῚ ψ Πρ ΓΑ Γ15. ὙἹΡ Πα ΓΘ ΠῚ [ΘΙ ΘΓ Γ85 

οϑἰθπάθη!θθ, σΟΙΌΠΙ5. ῬΔΙ ΘΠ 5. τηθ το ἀοπαιο- 
ΠΜπ1. (ΟΠ ΘΒ ΓΑ ΠῚ ΔΕ 6 ΠῚ 56 πα Θϑὲ ΠΟ πιο 
γἱο]ατο ρυεοθρεὶ, σοὶ πιά τα εῖβ θεῖα πη σορΉΪο. 

(οπιοαεττιτι οτιῖπι, ἵπι τ, δὲ ἀρογίϊ σιιτι οοιιὶ 

δοτιιπι, οἱ οοσπονθγισ πιο ππαϊ Θοσοτί. ῬᾺΓ 

ΔΘ ΘΡαΐ ΘῸ5 ΠῸΠ ὩΘΠΟΥ556 Πιάήϊξαίθπ,, ΠΟ 

ΠΊΘΠ5 ΠΟΠΊΪ 15 ἃ σι ρρΙοπάππι πο ἀδογαΐ, 415- 
τ πθυθῖιν, ἱπάπιπηθηία παι Πα 1516 σο ατία 510] 

Θχοοσ δ η5, οἱ 6 ἰοίτιϑ ΟΔΡΠΪ5. ΟΠ 86 ̓ ΠΟΠΠΙ ΘΠ 5, 

ἃ σοπεπια [οὶ σοπίθ πη ρ αἴ] οΠ6 ἀνοσαγθίι". (τσ 

υι[6 ΠῚ] ΠΟΙ 518 {1Π} {πὰ ΟἸΠ ΠῚ ἴρ050 1ΠαπΠΊ 6 ἕὰ ΘΠ] Δ ΠῚ 

οοπϑίγιοία 5απὶ ἢ ΟΟΠΙΔ ΠῚ Πποήϊι6 παι γα]α θὰ 

6556 σοηνθηϊθθαΐῖ, ΠΟ τ|6 χὰ ἃῦῖθ. ΝᾺΠῚ ΠαΠιγΆ]α 

ῬΓΌΓΟΡ ΠῚ ΠῚ ΠΑ] πη 51 Π| ργΌΡΡΙἃ, γο] δ ρθηπῶ, 
ῬΠῚ, Ρ6|165. οὐαβϑδθ, 516. αὖ ΠΥΘΠΊΘΠῚ ἈΓΟΘΙ6, οἱ 
δο5 [ὉΠ ἔδυ" Ῥοβϑὶπε. [ἢ ΖΕ ιι5. ἀΙ Θιι τ ἃ} ΔΙ ΓΘ ΓῸ 
ἘΠ} αἰ ον ε, οὐπη ρᾶν οἵ 0 118}15. Παίπρα ἰποὶ᾿ 

ΟΠ ΠἾθτ5 : 5641 ΠΟυΏΪ ΠῚ ΡΙῸ ΤΑΙΟΠΘ 5115 ἴῃ ΠΘΙΙΠῚ 

ἀϊδοιοπὶβ γεν θα] ἀθοθθας θοπα ργϑϑίαπῆογα. 

Βανϑα5. ἀγα 5ἐ41ὰ ΠΟΡΟΙ 5 ἀπβαῖη “6 Ἰββθηΐ οἱ 

ΟΟΟαβοπθὴ : Πα πηαχίμηθ [πρ]θη πηι ογαΐ, αὐ 
Ππιομηϊηἱ θα  οϑιιπη. Ὁ γΘ δὲ ΠΟ Πτ5 ΠῸ5 δὲ ρὰ- 

να ἰϑὶ νὰ Πὶ γον ΟοαΠ5, ΘΧ ἈΠΊΠΠΟ ΟΡ ἃς 50}]1-- 

ἘΒῚ ΑὔΟΤΟΒ ΜΛΑΠΟΚΟΝ. 

Ἀ (]}». Ῥσίπιηβ παραχοὴ ὑκόνγ.. 

Θεη. 3. 15. 

2. ον. κτ5. 

ὅεη. 3. 



αι, 6. οἰ πο πὶ ΘᾺ ρ ΘΠ], [5 νου ]5 : 
ΡΝ 

411. 5. ΒΑΡ ΟΕΒΑΠΕΠ 

Δ φοἰΠοὐεὶ οἱ εὶς 
απήπι υϑείι, ἡ πιαπιμοοεϊς ; πόηιι6 ἐυγροτὶ 

σϑείτο. φιίά ἱπιἀμαπιϊπὶ. ΝΘ αΘ ̓στταν 6χ Ππαῖιιγα, 

ΠΘΊτ6 ΘΧ ἃΓ16 ΠΡ διιπὶ τθσπμηθηῖα ἀθοθθαΐ : 
56 νἱν τ 61} 5] οβίθη ἰ55θῖ, ἀρραναΐα ουδηΐ ἃ]18, 

ἴῃ ΠΟ πΠ6 οχ ΠῚ ΤΠ Π6Ι6 διηϊοαπιγα, δὲ ποῖ ὸ 

«ποάδπι οατιι, {πᾺ}1}5. ἈΠΟ 6] ΟΓ ΠῚ 6ϑἕ, σογιϑοδίι-- 
νὰ, Πουιπι ναυϊθίαι θη, 5.6] πη {116 οἰ ΓΙ ΓΘ ΠῚ 

αἰ ΓΟ Θὴ βροραῖανα, σιν" ΠῸΠ οἱ [ἀν δ[α-- 

τἶπι ἀαῖα ᾿πάπιμηθηΐα, φαοα νἰρ 15 Ρ δ μηἶὰ Θσβθηῖ 
Πποπιϊηὶ τ ροβῖία ; 4185 ΘΟ πβο αὶ αἴ Π00}1 ᾿πϑι ἴω 
ποῖ δἰνονο. ῬΙΔΟἾ 15. ἸσΊταΡ ἀνθυβαυτ5. ΠΟΒΙΟΓ 
65, Ο]} ὀαϑιιην ΠΟΡΪ5 Οἰ ̓ πὶ 06} {115 Ἰη51 4185 ἴην - 
οἴππηι, ΠοηλΐπῸ ᾿πιοῖα πὶ ΠΟῚ5. Δάν Θυβ115 θα ΠῈ ο0η-- 

ΕΠ Πποηῖ6, τι γϑ Ἰπίθσνᾶτα ρῈν ΟΡ ἸΘπεῖαπὶ ἰπιοῖα, 

ἀ6 ἱπίπηῖοο {ὐϊ απ ρΠθηηῖ5. {ΠπΠ᾿πᾶπὶ αϊάθηι ἔδοίιιβ 
ΠΟΙ δϑ5δὲ αἴθ  τ5, 566 ἴῃ δὸ ἴρ50 ογάϊπο, ἴῃ {0 

Πιογαΐ ᾿Π1110. αἰ ον ϊπαΐονο σο!]οσαῖι5., ΓΘ ἢ 515- 

5801. 56 ροβιθδαφιιαπι ἀθβουίοιν ἴδοι ὁδί, ἴα Τ)οὶ 
ἥαπη Πουλιπ). αἰ ἃ Τ)οὶ ᾿μηασίπθι σΟΠα 
511Πη1) ΠΟ 5. (αἰ. Νάηὶ ἰάθο Πομλπθη οὐ ο 

Ῥυοβθαυ ιν, πος ἰρϑιτι5. δυῖαηι Π οὶ ὀχϑιδίαι ΠῸ - 
5ι15.. Ετ' οὐ αυϊάθηι. πῸ5 Γἀπι πα πὶ Π)ΟμΉ ΠῚ [185- 
το Ἰταίθηι : Οὐἱ᾿ δὲ ἰὰπηαδηι ᾿πηασΊΠθι [)6]. 1τὰ-- 
4 ϑαρίθηβ 16 ἂὸ ῬιΌν 15 ΓΘΡΙΙΠῚ τι ΠῚ ΠΑΡ ΠῚ 
πο θυδίου μη ρ ΡΟ] τὰ 16 ΠΠΠπ|5. αὐ ἈΠΙΠὰ5. ΠΟΚΓΓᾺ5 
ΘΧΘΙΟΘΠ 5 τι5115 οί, ρϑυϊπάθ αἴάιιθ πηθάϊοιι5. νἱ- 
ῬδΓδ νθποπιηι δἰ βα] ταν ῖα μαναὰ πα ΡΠαν πᾶσα 
άπ οι. Οὐδ ἰσῖταν οραὶ ἀἸ]Ο]τι5 7 6 Ὁ ἀ 115 Ἰρϑῖτι5 
ΟΡ δὲ ψιδ ἀϊσπῖταβ ) δὲ ἀπά ἰαπηθη ϑαϊαπὰβ 
ἈΡΡΘΙΙατιι5 651} ϑαϊαπαβ δορὰς αυϊάθη, αιϊοά Δ6- 
γϑυϑαῖιι Ροπο. Ηος δηΐηι ϑἰσηϊ θοαὶ νὸν ΠΟΡγαὶ- 

3. ἤοσιτα. σὰν αΓῸΧ ΒΘρποσιι {0015 ἀἸἀϊοίπλιι5 : ϑιμδοϊξανη 
τή. δπΐμι, ἰπααὶ, ])οπιΐπιις δϑαϊοπιοτιὶ σαίαπ, «146. 

γόβοεπι δ. τόσην. ΙΆο]ι5. νθνὸ, απο ᾿θιη ρθο- 

ὁδὶ ποϑίγὶ δὲ Δα ]ατον δϑὲ εἰ ἀοσιβαίον, σα 65 
“αϊάθη ποϑίγο ἱπίθυϊει, Ο}» Θὰ γ61Ὸ {πῶ ραινὰ- 

νἰπημ5 ἐΡὰ ἀπο 5 Π05. (δο Θ ἢ Πα πιρὰ 6115 ἸΠσοΥ- 

Ἔργον. 6. Ρονθὰ 6ϑῖ, Ταχία Αροβιίοϊαμι ἀἸοθπίθμι : ον ἐσὲ 
12. 

Ὅς τ 
τογίτιι5 ἕτερα ἦν αὐτῷ γὐὖτρε 

ς Μείογοβ φαϊπα|αο ΠΡ οὰπιὶ δ Ἰτοπο ΒΑ51}. φωτει- 

ψαΐ τινες περιθολαί. ΑἸ ἀπο Δ55. οὐπὶ θα! ἴοπα Ῥανὶβ. 

φωτειναῖς τίσιν π' Βιαϊπι Βα. 

ρὼν τερπνότητα χαὶ στιλθότητα. (0}1ν. ῥυίπιι5 ἀστέρων 

γήσητε. Ηαπα Ἰοησο (]}. 
πισμιένα. 

ΚΡΓΠΕ5 μΚὉ μιξρι 

εριθολαῖς. Ῥυϊπιιβ. ἀστέ- 

τερπνότητα. Διὰ τοῦτο, εἴα. 

ἃ (9}}ν ρυῖπιις ὑπαχκοῖς Μοχ «Α]1- 

4{οι 155. τάξ τ ἐν ἡ. ΠΙαά ἐν ἃ Ἔλϑστε ἀθογαῖ, 

. Βδξ. Ξοοιπάτι5. ὡς 

ἀναπλᾶσαι ἡμᾶς. 

ς ἘΠπὶ ὡς χτίσμα τοῦ δεσπό 

χτίσματα. ΑἸ ἀαΐπαιςο Νί55., 5ὶ ποῖ Ρ]αγοβ, χτήυατα. 

δια! ἴκ5. πόππῖ}}} ὡς μα. 

ΟΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΛΔΕΟΠΙΠΡ. 

λέγων: Μὴ " μερ ἱμνᾶτε τῇ τὐχῇ τῶν ψυχῶν, 

ὑμῶν, τί φάγητε, - μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐν- 
ΕΗ ν» 

Ὁ δύσησθε. Οὔτε οὖν ἐχ φύσεως ἔπρεπεν αὐτῷ ἔχειν 
͵ Η , “ 3 5. 

τὰ σχεπάσματα, οὐτε ἐκ τ χνης" ἀλλ ε δὴ: ὦ ὧν 

εἰ Ὁ 

" «ον «- 

Ἐεοοσλυν ΣΈΞΤΟΝ ξαμένῳ τὴν ἀρετὴν, 
τὰ Ν 

Ὁ χάριτος ἐπαν χαὶ 
ς 

2 

πΞξριᾶστρα ἅπτε ιν με ἔλλοντα φωτειναὶς τισιν περι- 

δυλαῖον ὅποῖαι αἱ τῶν ἀγγέλων, ὑπὲρ τὴν τῶν ἀν- 
᾿ ᾿Ὶ - » ,ὕ ᾿ 

θέων ποιχιλίαν, ὑπὲρ τὴν τῶν ἀστέρων φαιδρότητα 
κ᾿ “4, ἣ ΠΣ - κι εὐδὴ 3Υ ΣΡΑΡΕΝ 

χαὶ στιλόότητα. Διὰ τοῦτο οὖν οὐχ εὐθὺς αὐτῷ τὰ 
᾿ ΦΦΣ 5» ΝᾺ Ὁ " » --- - , - 

ἐνδύματα, ἐπειδὴ ἀθλα ἦν ἀρετῆς ἀποχειθενα τῷ 
-φ»5» 

ἃ φθάσαι ὑπὸ τῆς ἐπ πηρεί ίας τοῦ δια- 
“} 

᾿Αγωνιστὴς τοίνυν ἕστηχεν 

ἀνθρώπῳ, εἷς θ᾽ Ὅπῷ 7) εἰ 

ἔξ ΒΈ τε ; 
Οόλου οὐχ ἐπετράπη. 

Α ΄ - «Ὁ »,»Ο0 Ν ΕΥ̓ Ε) , Ῥ' 

ἢμῖν ὃ διάδολος, διὰ τὸ ἐξ ἐπηρείας πάλαι γενόμε- 

Ε νον ἡμῖν πτῶμα, τοῦ Κυρίου οἰχονρμηήςαντορ ἡμῖν 
"ῇ ᾿ 3 Ὰ 

τὴν πρὸς αὐτὸν πάλην, ὥστε διὰ τῆς ὑπακοῆς “ἀνα- 

παλαῖσαι ἡμᾶς, χαὶ Χατασξεφα ανωθῆναι τοῦ ἀντιδί-- 

χου. Εἴθε μὲν γὰρ μὴ ἐγεγόνει διάδολος, ἀλλ᾽ ἔμει- 

νεν ἐν τῇ τάξει, ἐν ἣ ἐ ξ ἀρχῆς ἐτάχθη παρὰ τοῦ 

ταξιάρχου. ᾿[ἱπειδὴ δὲ γέγονεν ἀποστάτης, ἐχθρὸς 

μὲν Θεοῦ, ἐχθρὸς δὲ ἀνθρώπων τῶν χατ᾽ εἰχόνα 

Θεοῦ γξγενη! μένων ( διὰ τοῦτο γάρ ἐστι μισάνθρω- 
Τροὴ διότι χαὶ θεομάχος - χαὶ μισεῖ μὲν ἡμᾶς ὡς 

“χτήματα τοῦ Δεσπότου " μισεῖ δὲ ὡς ὁμοιώματα 

τοῦ Θεοῦ )" συνεχρήσατο οὖν αὐτοῦ τῇ πονηρία εἰς 

85 γυμνάσιον τῶν ἡμετέρων Ψυχῶν ὃ σοφῶς χαὶ προ- 
γυί ἐν ὙΟΧχ' 

νοητιχῶς οἰχονομῶν τὰ ἀνθρώπινα, ὥσπερ ἰατρὸς 

τῷ τῆς ἐχίδνης ἰῷ εἰς σωξηρίων φαρμαχων χατα- 
σκευὴν ἀποχ, ϑώμενος. Ὑίς οὖν " ἦν ὁ διάόολος ; καὶ 

τάξις ; χαὶ τί τὸ ἀξίωμα ; χαὶ πόθεν ὅλως Σ ΕΙ ΣΝ 

“ ανᾷς ἐδ κι τ αεν ἢ Σατανᾶς μὲν οὖν, διὰ Ἂν 
ἀντικεῖσθαι τῷ ἀγαθῷ. Οὕτω γὰρ σημαίνει ἣ φωνὴ 

τῶν ἝΡραίων, ὡς ἐν ταῖς Βασιλεία!:ς μεμαθήχαμεν" 

᾿Εξήγειρε γὰρ, φησὶ, Κύριος τῷ Σολωμῶντι σαΞ 

τᾶν, Ἄδερ τὸν “ βασιλέα τῶν Σύρων: Διάολος ϑὲ, 

ἐπειδὴ ὃ αὐτὸς χαὶ συνε εργὸς τῇ ς ἁμαρτίας ἡμῶν χαὶ 

κατήγορος γίνεται 5 χαίρων μὲν ἡμῶν ἀπωλεία, 

Β παραδειγματίζων δὲ ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις. 

Φύσις δὲ αὐτοῦ ἀσώματος, χατὰ τὸν ἀπόστολον τὸν 

ἃ ΠΙια, ἦν, ὁχ πιυ] ἰς Δἴ55. δ αι πῆι. 

ΒΘΟΙΡ. τογίϊις προσαγορεύεται. 

« (ὐάᾶοκχ Οοῖ5]. δὲ ἄπο (ΟἹ Βογεϊπὶ βασιλέα τῶν ἀσσυ- 

ρίων διάξολος. ΑἸῊ φαάταον Μ55. δὲ αἴγαχις δά ϊεῖο βα- 
σιλέα τῶν Σύρων. [πιὸ (]Ρ. Ξεοαπᾶιβ, 4αϊ παθ ὲ φυῖ- 
ἄδπι ρυῖσνα ταάπαι ἀσσυρίων, μάθ6ὲ ἴάπιθιι δὲ ἴρϑθ 56- 

δαπα ππαπιὶ δὲ ταϊπ εἰς Πττουὶς Σύρων. ΒαΚ5]1α5, φαοή 
οἱ ἱρεῖς βιπιμνὶς τἰτὶς πὸ πατ αα πὶ ΘΟὨ ΤΕ, πηο- 

πιοτῖα πος ἴοσο ἔαϊσιιβ ἐδ ἢ οὰπὶ σοπβίεξ οχ ΠΡ. ὃ Βδρ. 

11, 33, Αἄον ποῖ [υἶϑοο Ἀορθηι ϑυτόσιπι, 564 ρορὰ- 

Ἰοσαμι ἴοστ Εάοια, Πιιοωὶ ρεφοϊαγατη. ποΐατπη ἰοσας 

ΠΠΤΙΣ 



ἨΟΜΙ1.. ΟὐΟΡΡ ΒΕῸ5 ΝῸΝ 

εἰπόντα " Οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἣ πάλη πρὸς αἷμα χαὶ 

σάρκα, ἀλλὰ “πρὸς τὰ πνευματιχὰ τῆς πονηρίας. 

Ἀξίωμα δὲ ἀρχικόν " Πρὸς γὰρ τὰς ἀρχὰς, φησὶ, 

χαὶ τὰς ἐξουσίας, καὶ τοὺς χοσμοχράτορας τοῦ σχό- 

τοὺς τούτου. Ἴ ὅπος δὲ τῆς ἀρχῆς, ὃ ἐναέριος, ὥς 

φησιν ὃ αὐτός ᾿ Κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ 

ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς 

υἱοῖς τῆς ἀπειθείας. Διὰ τοῦτο χαὶ χόσμου ἄρχων 

λέγεται, ἐπειδὴ περίγειος αὐτοῦ ἐστιν ἣ ἀρχή. Καὶ 

οὕτως φησὶν ὃ Κύριος " Νῦν χρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου 

τούτου, νῦν ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου “ τούτου ἐκδληθή-- 

σεται ἔξυν. Καὶ πάλιν - "ἔρχεται ὃ ἄργων τοῦ χό- 

σμου τούτου, χαὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. 

᾿Επειδὴ δὲ εἴρηται περὶ τῆς στρατιᾶς τοῦ διαθό- 

λου, ὅτι Πνευματιχά ἔστι τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 

ἐπουρανίοις, εἰδέναι χρὴ, ὅτι οὐρανὸν συνήθως ἣ 

Γραφὴ τὸν ἀέρα λέγει, ὡς τὸ, 'Γὰ πετεινὰ τοῦ οὐὖ- 

ρανοῦ " χαὶ τὸ, ᾿Αναῤδαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν" 

τουτέστιν, ἐπὶ πολὺ τοῦ ἀέρος ὑψοῦνται. Διὰ τοῦτο 

χαὶ ὁ Κύριος εἶδε Τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ πεσόντα. τουτέστι, τῆς οἰκείας ἀρχῆς ἐχ- 

πεσόντα, χαὶ χάτω ενόμενον, ἵνα πατῆται ὑπὸ 

τῶν εἰς Χριστὸν “ ἠλπιχότων. ᾿Ἔδωχε γὰρ δύναμιν 
τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ 

σχορπίων , χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. 

᾿Ἰξπεὶ οὖν ἐξεδλήθη ἣ πονηρὰ αὐτοῦ τυραννὶς, καὶ 

Γἐχαθάρθη ὃ περίγειος τόπος διὰ τοῦ σωτηρίου πά- 

θους, τοῦ εἰρηνεύσαντος τὰ ἐπὶ τῆς γῆς χαὶ τὰ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς, χηρύσσεται ἡμῖν λοιπὸν ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν " Ἰωάννου μὲν λέγοντος, Ἤγγιχκεν ἣ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν τοῦ [Κυρίου δὲ πανταχοῦ τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας χηρύσσοντος χαὶ ἔτι πρό- 

τερον τῶν ἀγγέλων βοώντων, Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη" χαὶ τῶν ἀγαλλιωμένων 
ἐπὶ τῇ εἰς ἹἹερουσαλὴμ. εἰσόδῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 
χαὶ χραζόντων, [ἰρήνη ἐν οὐρανοῖς, καὶ δόξα ἐν 

ὑψίστοις. Καὶ ὅλως, μυρίαι εἰσὶ τῶν ἐπινιχίων αἱ 

φωναὶ, τὴν εἰς τέλος καθαίρεσιν τοῦ ἐχθροῦ παρι- 

στῶσαι, ὡς οὐδεμιᾶς πάλης, οὐδὲ ἀγῶνος ἐν τοῖς 

ἄνω ὑπολειπομένου ἡμῖν, οὐδέ τινος ἀνθισταμένου 

χαὶ παρατρέποντος ἡμᾶς τῆς μαχαρίας ζωῆς, ἀλλ᾽ 

ἄλυπον ἡμῶν τὴν διαδοχὴν ἐχόντων πρὸς τὸ ἑξῆς, 

χαὶ ἀπολαυόντων ἡμῶν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς εἷς τὸ 

διηνεχὲς, οὗ μετασγ εῖν ἐξ ἀρχῆς διὰ τὸν τοῦ ὄφεως 

ἐπιδουλὴν ἐκωλύθημεν. "ϊίταξε γὰρ ὃ Θεὸς τὴν φλο- 

γίνην ῥομφαίαν φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου ζωῆς" 

ἃ Ψρίονοϑ αἰϊψιιοῦ ΠΠΡνῚ τούτου βληθήσεται. Νεο ἴτὰ 

ταλ]ῖο Ροϑὶ δ ἶ1 ἀέρα χαλεῖ. ΑΥ Μ985. 5οχ αὐ ἴπ σοπ- 
τύχίυ, 

ἡ Ἄδα. γθυΐνητι5 ΟἹ ἦτο 11 (ον Ποϊα πὶ εἰς χριστὸν 

" 

ΕΒΤ ΛΟΟΤΟΙ ΜΑΙΟΕΌΜ. 1} Ὁ) 

τιοδὶς οοἰϊοιαίίο αεἰν ἐν 515 566 στ δι εἰ ΘΑΡΊΘῚ, 

564 οοπίγα ἐριν ταϊα τιθητείτα. Ὁϊσν 5 νΘΓῸ οϑὲ 

ἐμ ρονατονία : αἴθε παυπητιο, “Ζ7}«νογ οι ργϊποῖρα- Ιὑϊὰ. 

{μ|5, οἱ ροιδοίαί 65, δὲ πειτιεϊ Γϑοίοι 65 ἐεπαῦταριτι 

παίων. Τιθοῖι5. ἁυ θὰ. θυ Ἰπο ρα 5. 5{π|5. 650 ἴῃ 

866, δαιτὶ [6 πὶ αἷΐ : ιϑϑοισιάμην ρΓϊτιοίροπι μὸ - Ερλεδ.3.». 

(οςἰαἰϊς ἀογὶς, δρὶΓἰζιι5. ει ταῖιτιο Οροταί ει" ἐπὶ {{{{ἰς 

ἱπονοαϊοηίία;. Τἀοῖνοο, πα πα] αιοάιιθ. ΡΥΙΠΟΘ 05 

αἰοίταιν, φιοα οἰγοῖιπὴ ΟΥ̓ ΘΠ. ἰδ  ΆΥΙΙ ΠῚ 65. [5115 
Ῥυϊμοὶραίιβ. Τὰ ἀποήιθ Πομλΐπιι5. ἸΟαυ ει : 
Διαιο ἡ μεἰϊοίπην 65: πειεπαὶ ᾿μιι} ι5., τυῖιτιο ρΤίΠΟΟΡ5 Ψοαπ. 15. 

πειιτιεϊϊ [αι ει5. οὐ οἐθίπιν ἤογασ. ἘΛ γυνϑαδ : 7 δη1ι τοις Ἶ 

ΡΓΐπιοθρα τισι ἰμι μι, οἰ ἐπι πιθ πιοῖὲ ἱπινθτῖθέ 30. ἤν 

φιιίαάηιίαιν. 
το. Οτοπίδηι ἀτιίθιι (6 θχθγοῖία 414 }00}1 ἐϊοίιι πα 

δὶ : δρίυἰαϊα σαπὶ ποη τί ἴπ εἰἰθπιίδτι5. Ἐρ]ες. 6. 

5616 Ορθυᾶ" ῬΥΘΕΪ ΠῚ 681 ΔΘΡΘΠῚ, τ ΠΊΟ5 651, ΟΘθ 11} ἢ 

ἃ ϑουῖριινα νοολν]. ἘΧΘΙΙΡΙΪ οατιδα : ἤ᾽οἰαἰα Δα}. Ὁ. 

εὐἰὶ; οἵ, «15οοπάμπιι τἰδηιιθ ἀεὶ ο(ἶοϑ : ᾿οΟ δϑὲ, Ὁ, 

π᾿ ἀδιο μι. Αἰ16 50 510} Ππππίιν. Εαπη Οἷν οδιιϑᾶπη οἱ 36. 

Ῥοιπηΐπι5. ϑαίαπαπι υἱάε οἱοιιὶ ζμϊσιιν ἐδ οἰοίο παυιθοιϑ: 

ὁαἐπίοηι : ἰὸς δῖ, Θχ 5810 ρυἸποῖραξι ῬΥΟΙ 5111), 

δἱ ἴῃ ᾿πηῖδ Ἰαοθπίθη ; τξ ἃ} [15 41 1ῃ ΟΠ Ιδῖο 5061) 

γῈΡΟϑιιθ 6, ΘΟΠΟι ΟΕ". ΝΊ ΠΡ 1ΠῚ ῬΘαΙι ἀἸβοῖριι- ἡδίω. 10. 

115 5115 γἱ συ πτθι σα] οα ΠΩ 5.061 56 ΓΘ Π[65 Θ 500 1- 

Ρἴομ 65, 6. 5ι}ρ06 1 ΟΠ ΘΠ ΝἸΡ 6 ΠῚ τη μη]οἱ. Ῥγοὶπ- 

(6 οἴιπὴ Πασίοϑὰ 6115. ΓΥ̓ΡΆΠῊΪ5. δ] θεία 511, ἰθοιι5- 

416 τευ 88. οἰ ΓΟΙΙΠ] 06 Π5. ΠΉ11Π Δ Έ1|5 517. ΠΡ 61 58 π|-- (οὐ. τ. 5. 

τ 6 ρσβϑίοπθιη {ΠΠ1π55) 41 ΡΟ σαν: ἀ1186 5ι1πῈ 

51Πρ6 1" [ΟΡΓΔ ΠῚ, Θ:. {1188 1π Ο:6} 155). ἔ{ππὶ εἰδηλιιπ 6 -- 
ΘΠιιμη ΘδθἸογιιη ΠΟ 5 ρυ δ Ἰοαταν. Οαΐ 06 ΤΟ ἢ Π65 

«υ]άθηι αἷι : ρργοριπιίανῖι τϑβ γί, σαὐζοτιιτη, τ Δα 1.3. ας 

Τομηΐπιιθ νΘΡῸ ρυ δ ἴσαι τ Ὀ] 4116 ον Δ ῃ ΘΠ πὶ ΓΘ Ώ]. 
ΑΙ4ιι6 δεϊατη ρυΐτι5 ἀπ Ρ 6} 1 οἰδιηαθαηΐ, (ἰοτγία ἔπι {μι.,..1. 
αἰεὶ εἰς [)60, οἱ ἴτε (γτα ρμαα. Ἐὺ αὶ ἴῃ ἰπ- 
σύοδϑι ΠΟπΐπὶ πΟϑἐν ᾿π ΤΟΥ τΙβΆ 6 πὶ ΘΧϑα] ηΐ, 

γοο  ρο θαηταν ΠΟ 6416 : Ῥάα ἐπι ο(οἰἰς, οἱ αἰονία κιουιο 3}, 

ἔπι αἰεἰςοἰπηῖδ. ἘΠῚ ἴὰ θα πη πα, ᾿ΠΠΙΠΠΘΙῈ8 51 η: δρῖ- 

πἰοῖ νοθθ5, “18 ΤΠΙΠΉΪΟΙ ΘΧΕΡΘΠΠΔ ΠῚ δ] ΠΔ ΠῚ ἰΘ- 
δία πει, ν] ἀ6]1οοῖ, φαοα ᾿ποῖα πὰ}, πα τη τι6 

οουίδ πο ΠΟΡΪ5 ἴπ ΘῈ ΡΟ  ΠΪ5 5106 7511, ΠΘῸ 511 41 
γοϑιϑίαι πορῖβ, οἵ ἀνουῦίαι πΠῸ5 ἃ Ὀθαΐᾳ νἱΐα : 564 

ϑἴτητ5. ἀθί ποθ ρ5. {ποι π ἃ πὶ 40. [ΜΠ] ΓΘ ΠῚ 5:1 θσ5ιο- 
πθι ΠΑ ΙΓ], ἃ 6 {5.6} ΠΟ ΠῸ νἱῖαθ [απ {π|}1, οἷι-- 
18 πο5 1π|Π0. ῬΑν ἸοἾ 0.65 6556. [Π51 1185. 5 ΡΟ ΠΕ5 

ῬΓΟΒΙ ιν. Φοσμῖξ θπῖπι [)61ι5 ᾿Παπιπιόιίπι οἷα-- Οεπ 

ἐϊιην αἰ οἰιοἰοαϊοπάκαπι υἱαπι [ἰρπὶ υἷα : ατιο 

Ω2 

πιστευύντων, αὖν ἐἰς χιιὶ ἐπ ΟἸενίδέιν ἐρδαλιι. Τισοῖϊο 

ορίῖπια, ΑἸῚ φαϊπαιο Μ585. οἱ. απ ἠλπιχότων, αὖ {5 

ψιιὶ ἐπι ΟἸιλίσειπι 5ρόπι γΒΡΟσΘΡῈ. 

ΓΨεἴονος αἹίφιοῖ ΠΠΡνῚ χαὶ ἐξεχαθάοθη. 



110 5, ΒΑΘΡΙΤῚΙ ΟΕΈΒΑΒΕΙ ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

οἶτνα, ἐπι ροαἰπηθη απ. ϑαροναϊο,, απ πὰ ΠῚ) ἰητιι5. δ ἣν παρελθόντές ἀχωλύτως, εἴσω “ γενοίμεθα τῆς 

Δ μλἾ551, ΠΟ Π5. ρου Ρια πηι", ᾿π. ΟΠ γίϑίο {651 Πὸ- ἢ 

ἸΪΠ0. ΠΟϑιΡῸ, οαϊ σ]ονῖα δὲ ᾿πηρθυ λα πὴ ἴηι ϑϑθοια, 
ΑἸηθη. 

4 Βορ, Ῥυίμηιι5 εἴσω γενώμεθα, 

᾿ ; Ἀ: ἘΝΕΝ  ον τὴς, Ἐπ ττΣ, ΤῊ 
ἀπολαύσεως τῶν χαλῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Γησοῦ τῷ Κυ- 
ὭΣΤΣΝ ΕΣ ΎΣΟΕΣ τκὺ πο  τοτκεῖξι τοὶ ξξοτα ρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶ- 

νας. ᾿Αμήν. 

ΠΟΜΠΙΛ Χ. 

“«Τἀνογδιις ἐο5 “τὶ ἰγακοιπ{11). 

ι Ομποιμαδιηοάπηι ἴῃ πη  Ἰσον την Ὀ  ΘΡ ΘΟ ρ 15. 

οὐ ἀρΡΡΟβΙτο ΘΓ ΘΧ ἈΡΠ5 γΆΠΟΠΟ {πιπ|, ροϑὶ ὁχ- 

ΟΜΙΔΙᾺ 1΄. 

» Κατὰ ὀργιζομένων. 

ὍὭ ΡΣ ΕΞ ΝΕ Υ ΚΤ αι, . ᾿ Φ 

ιν σπερ επ' τῶν ιατριχῶὼν ποραγγξ ματῶν, οτὰν 

"» , ι Η ᾿ , - ΄ ΚῚΣ 
ευστογὼς χαι χατα τὸν λόγον τῆς τέχνης γίγνη- 

ΡΟΥΘ Π ἴ ΠῚ Πα ΧῚΠῚΘ ΘΟΥῚΙΠῚ αΠ|Π 15. 5016. οϑίθπα τς ται, μετὰ τὴν πεῖραν μάλιστα τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν ὠφέ- 

516 1ἢ δρὶνἸ τ Ἀ]}Π0115 ΦΧ που ΑἸ] ΟΠ 1155. 0] πα χ  Π10 

πιοηἶτα ἃ ργοθρία {ΟΡ ΠῚ οχίτι. [δίαιτα σοπ- 

ΡΓΟΡαίάιιθ, πο Θὰ ΒΔ ΡΙΘΠΓΟΥ ἀΠΠΠΓΟΡ τι δ ν]τα 

Ομ οπαΠοπθηὶ αἴθ δα ΟὈΘπ ρ νη τλ τὴ ΡΕΥΓο- 

εἰἴοποιι ἈΠ ἷτα {556 ἀρράγοι. Ετθηϊπὶ οὐιπὶ ΡΡῸ- 

γοΡ Ιου δι ἰπηῖι5. ἀἰβουαηη 56 η ΠΕ ΔΠ]., 7τα 

Ρογϊε δὲ ργιάθπιθ5 : ὙΥὐυγϑ115. ΟἿ ΠῚ Δι ἀἸλ115 ἀρὸ- 

λιμον διαδείχνυται - οὕτως ἐπὶ τῶν πνευματιχῶν 

παραινέσεων, ἐπειδὰν μάλιστα τὴν ἔχθασιν μαρτυ- 

ροῦσαν λάδη τὰ παραγγέλματα, τότε τὸ σοφὸν 

αὐτῶν χαὶ ὠφέλιμον πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ 

βίου καὶ τὴν τῶν πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνε-- 
ται. Ἀχούοντες μὲν γὰρ τῶν Παροιμιῶν διαῤῥήδην 

ἀποφαινομένων, ὅτι Ὀργὴ ἀπόλλυσι χαὶ φρονί- 

μους" ἀκούοντες δὲ χαὶ ἀποστολιχῶν παραινέσεων " 
- 2 Ἂ ᾿ δι, ΨΦ' , Ὁ 

Πᾶσα ὀργὴ καὶ θυμὸς καὶ χραυγὴ ἀρθήτω ἀφ 
᾿-" Ὁ" ΑΥ , ,ὔ -ὩἉ σ 

ὑμῶν, σὺν πάση χαχίᾳ" καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος, 

Βρλος. ἡ. 510]]10ὰ5. ΘΟΠΙ ΠΟ ΠῚ ΠΟΠΘ5, Οπιτπὶς ἰγα εἰ ἱπαϊθπαίιο 

Ξι εἰ οἴαπιοι ἰοἰ]αίιι α σονῖς., οὐιπὶ οπιτεὶ πιαἰϊα : 

Δα). 5. ἴτοτι ΠΟΙ Ϊ Πιπῇ ᾿ρ5π|), 4] Θααπ 4] ΓΡΔΕΡΪ 5110 ἴο-- 

20: ἸΠΟΓῸ ἸΡΆΘΟΙ [17 ΓΘΊΙΠῚ 6556 ΔΓ [1011 οὐπὰ ἀθηϊς- τὸν ὀργιζόμενον εἰκἢ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχον εἶναι 

ἅτ ΘΧΡΟΡΕΙ ΠΟΥ  Πγτ15 νἸΠ11}}. «04 ἴῃ ποθ πΠῸπ τῇ χρίσει νῦν ὅτε εἰς πεῖραν ἤλθομεν τοῦ πάθους, 

σἰσηϊταν, 564 [ΟΥἸ Πβθοῖι5. ̓ π ΠῸΒ [ἈΠ] 18 ΠῚ ΠΡ 1Ὸ- 

νἶδᾷ αιιδοα τη ῬΡΌΘΟΙ]ὰ ἰυγῈ] 7). ἴπΠῸ τηαχῖπι ἄἰν]- 

παν απι ῬΡΟΟΟΡ Οὐ πὶ ΠΡ πὶ ΘΧΘΘΙ] ΘΠ α πὶ οο- 

δποβοομμιβ. Οὐο ἃ 5ἱ Πρ5] ἱρὰ Ἰοοῖιηὴ ν Πα} Πιιθ πο 

γ Ποπιθ με οχ τππὶ ππηαδπι ἀθ  ηλ115..,.ὄ Δ 51{61|- 

εἶο ἀἰαϊοίμνιι5. δολαμι αι πος νἸτ|0 Το πϑηταν ἱπάο- 

δον η ΡΟΡΓαΡ] να ΠΟ Π 6}, ἔπη ΓΙ Ρδα ῬΘΡΘΡΘΟΙΔ ΠῚ 

Πνα]υιϊηλιι5. ἀἸοιὶ Πα] τι5 5] θυ τα πὶ, ν ἀθ]ϊοοὶ αιιδὰ 
ΤΡ ἱγασιιάιις ἰιατι ἰλοπιοείτις ὁδῖ ῬΟΒ τὰ ΠῈ ΘΗ ΪΠῚ 

πος νἰτἴπ πὶ, ἀρ σα ΓΈ Ο ΠΟ, «ΟΠΔ}Π 111} ἃ ΠΪ 185 

56 ΠΟΙ πβα ρανεῖ, ΠΟΙ ΠΘῊ, ῬΟΥΒ115 σοην θυ 

ἐπὶ δ φετραν ἢ Σ μ 
οὖκ ἐν ἡμῖν γενομένου, ἀλλ᾽ ἔξωθεν ἡμῖν προσπε- 

Ἶ " Ν 
σόντος ὥσπερ καταιγίδος τινὸς ἀδοκήτου, τότε μά- 

λιστα τὸ θαυμαστὸν τῶν θείων παραγγελμάτων 
ΜΠ ᾽ ΡΞ ΣΡ οΙ εκ μος δ 
ἐπέγνωμεν. Δόντες μὲν αὐτοὶ τῇ ὀργὴ τόπον, ὥσ- 

ἐν ΜΕΝ; δπγ τ προς 9 ἊΣ 
περ ῥεύματι βιαίῳ διέξοδον, χαταμανθάνοντες δὲ 
ΣανΣ ἈΕῚ ὃ Ξ Ὡ 
ἐν ἡσυχία τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν τῶν ὑπὸ τοῦ πά- 

ἢ , ἘΧΟΤΙ τα 
θους κατεχομένων, ἐπέγνωμεν ἐπὶ τῶν ἔργων τὴν 
ἣν , - ᾽ εὐστοχίαν τοῦ ῥήματος " ὅτι Ἀνὴρ θυμώδης οὐχ εὐ- 
Ὁ Ὶ " ᾿ 5 

σχήμων. ᾿Ἐπειδὰν γὰρ ἅπαξ παρωσάμενον τοὺς 
ΑἹ Χ , σιν δὴ 7 ν - 

λογισμοὺς τὸ πάθος αὐτὸ τὴν δυναστείαν τὴν ψυχῆς 
“Ὄ 5: το ΤῈΣ 

παραλάθη, ἀποθηριοῖ παντελῶς τὸν ἄνθρωπον, χαὶ 

ἴῃ ΡΠ Πιαμι., οἵ πθ ΠΟΙΏΪΠΘΩῚ {16} 6556 5111 7 1) οὐδὲ ἄνθρωπον εἶναι συγχωρεῖ, οὐχέτι ἔχοντα τὴν 

οαχπὶ ἁτιχ ἢΠο ται ηἶβ ρυΐνθαιν. Οὐ δηΐμη ν6Π6- 

παῖς νϑπθηι ο5ῖ.. πος Ἰάθιὴ ᾿νὰ δὶ ΘΧ ΑΘ ΟΡΆ[15. 

ΕἸαπὶ γα Γ᾽ α1 σαπιιπὶ ἴΠ ΤΠΟΡΘΏῚ , ᾿Π5}ΠΠπ|ηΐ πὰ 500}- 

» Τ 1 οἵ φαδίπου Μ95. κατὰ ὀργιζομένων, αὐνον δι 

ὡαδοδπίες. ( 01}. τογλπι5 περὶ ὀργῆς, πρός τινα εὐεμπτώ- 

τὼς ἔχοντα πρὸς τὸ πάθος, ἦ6 ἔνα, αεἴνογϑδιι5 ψιιοπιααηι 

Ζυὶ αεἱ Ἰιοο υἱείιπι ΡΟ ται ΘΥαΐ 5. τλθ0 ΕἸ ΤῊΝ 

(6}}ν. Ῥυΐπιδ, πἶβι {πο 1π 60 ΡΤῸ εὐευπτώτως Ἰορίταν 
. ΝΣ ΡΝ οὐ ἘΚ ὌΡΨΑΟΣ τὸ , Ὰ ᾽ 

εὐήπτως. (ο15]. περὶ ὀργῆς, πρὸς τινας εὐεμπτώτως περ 

ἐχ τοῦ λόγου βοήθειαν. “Ὅπερ γὰρ τοῖς ἰοδόλοις 

ἐστὶν ὃ ἰὸς, τοῦτο τοῖς παροξυνθεῖσιν ὃ θυμὸς γίνε- 

ται. ὁ Λυσσῶτσιν ὥσπερ οἱ χύνες, ἄττουσιν ὥσπερ 

τὸ πάθος ἐχόντων, ἐδ ὧγα, αὐἰνενδιι5 ψιοσάίαπι, αὶ ἀεὶ 

ἤιος υζάίιτνι ρυοπὶ εὐ απί. 

ς Ἀεσ. ΡὈΥΙηιι5 τέ) γῆς γένηται. 

ἃ Ἐδε γίνεται, ὁρμῶσι, πυδῶσι, λυσσῶσιν. δοά {Πὰ 

ἄιιο,, ὁρμῶσι, πηδῶσι, ἴῃ Μίξ5. πο Ἰοσαηία; πδοῸ 

χα λλ} ἀαλῖππα; 4πατπ ἀοοαπτ ἀοβϑο. σοῖο σίγα, ορὶ- 



ΠΟΜΓῚ Δ 

ς ῃ ΓΙ Ψ Δ ϊὸ ,᾽ ἕξ 
οι σχορῤρπίιοι ᾽ ὁὀαχνουσιν ὥσπερ οι οῴεις. [0] οἐε χαὶ ἢ 

Ἅ, (ΒΟ - , , -“ 

Ἰραφὴ τοὺς ὑπὸ τοῦ πάθους χεχρατημένους ταῖς 

τῶν θηρίων προσηγορίαις ἀποχαλεῖν,, οἷς ἑαυτοὺς 

διὰ τῆς πονηρίας χείωσαν. Κύνας γὰρ ἐννεοὺς. 

καὶ ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, καὶ τὰ τοιαῦτα προσ- 

αγορεύει. Οἵ γὰρ ἕτοιμοι πρὸς τὴν χαταλλήλων 

φθορὰν, καὶ τὴν χατὰ τῶν “ ὁμοφύλων βλάδην, εἰ- 

χότως ἂν θηρίοις χαὶ ἰοβόλοις συναριθμοῖντο, οἷς 
2 Ὰ «λλ 5 ΄ τὰ ΣΣΣ ᾿ 5 , ἀδιάλλακτον ἐχ φύσεως ἐνυπάρχει πρὸς ἀνθρώπους 
κ ᾿Ξ . Η ἵν. ἢ - τ ΤΟ) 

τὸ μῖσος. Διὰ θυμὸν, ἀχάλινοι γλῶσσαι χαὶ ἀπύ- 

λωτα στόματα " χεῖρες ἀκρατεῖς, ὕβρεις, ὀνείδη, 

χαχηγορίαι, πληγαὶ, τὰ ἄλλα ὅσα οὐδ᾽ ἂν ἐξαριθμή- 
σαιτό τις, ὀργῆς χαὶ θυμοῦ ἔχγονα ἐστὶ 1 πάθη. 

Διὰ θυμὸν, καὶ ξίφος ἀχονᾶται. Θάνατος ἀνθρώπου, 

ἐχ χειρὸς ἀνθρωπείας τολυᾶται. Διὰ τοῦτον ἀδελ- 
- ᾿ ΑΛ ἀλλ Λλ. ΓΙ 7 ᾿ς “- δὲ ων ΄ φοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν " γονεῖς δὲ χαὶ τέχνα 

τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. ᾿Αγνοοῦσι μὲν γὰρ ἑαυτοὺς 
πρῶτον οἵ ὀργιζόμενοι, ἔπειτα χαὶ πάντας 5 δμοῦ 

δ τοὺς ἐπιτηδείους. “Ὥσπερ γὰρ αἱ χαράδραι πρὸς τὰ 

χοῖλὰ συῤῥέουσαι, τὸ προστυχὸν παρασύρουσιν᾽ 
[2 ΐ - - ΄, ΤΣ Ω} Ν ΡῚ , οὕτως αἵ τῶν ὀργιζομένων δρμαὶ βίαιοι καὶ ἀχά- 

θεχτοι, διὰ πάντων ὁμοίως χωροῦσιν. Οὐ πολιὰ 
“ 0 ΤᾺ Ν: 5 π} κ᾿ , " 

τοῖς θυμουμένοις αἰδέσιμος, οὖχ ἀρετὴ βίου, οὐχ 

οἰκειότης γένους, οὐ προλαδοῦσαι χάριτες, οὐχ 
χλ “Ὁ , , , Ξ; “ γ ᾿ 7 “- 

ἄλλο τι τῶν τιμίων. Μανία τίς ἐστιν ὀλιγοχρόνιος ὃ 

θυμός. Οἵ γε χαὶ εἰς " προῦπτον χκαχὸν ἑαυτοὺς 

πολλάκις ἐμδάλλουσι, τῇ πρὸς τὴν ἄμυναν σπου- 
δῇ, τοῦ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ γὰρ οἴστρῳ 

8η 

τῇ μνήμη τῶν λελυπηκότων περιχεντούμενοι, σφα- 
δάζοντος αὐτοῖς τοῦ θυμοῦ χαὶ πηδῶντος, οὐ πρό- 

τερον ἀπολήγουσι, πρὶν ἢ χαχόν τι δοῦναι τῷ 
» , Υ ᾿ ΠΕΡ , 

παροξύναντι, ἤπου τι χαὶ προσλαβεῖν ἐὰν τύχη" 

ὥσπερ που πολλά ) ί ὁδιηγνύ Ὁ που πολλᾶχις τὰ βιαίως καταῤῥηγνύμενα 
Ε , τὸ Ἄ ΕΣ "» 5» ἐξ 

ἔπαθέ τι πλέον ἢ ἔδρασε τοῖς ἀντιτύποις περι- 

Θραυσθέντα. 

Ὑίς ἂν ἐφίκοιτο τοῦ χαχοῦ ; ὅπως οἱ ὀξύῤῥοποι 

πρὸς θυμὸν ὑπὸ τῆς τυχούσης προφάσεως ἐξαπτό- 

μενον, βοῶντες χαὶ ἀγριαίνοντες » καὶ τίνος οὐχὶ 

ἰοδόλων ἀναιδέστερον ἐφορμῶντες, οὐ πρότερον 
ἵστανται πρὶν ἢ διὰ μεγάλου χαὶ ἀνηκέστου καχοῦ, 

οἷον πομφόλυγος, αὐτοῖς τῆς ὀργῆς ἐχραγείσης, 
διαπνευσθῇ τὸ “ φλεγμαῖνον. Οὔτε γὰρ ξίφους ἀχμὴ, Ο 

πον, Δαπιομαῖ! (οπι θεἤβιιιβ, μὰ5. ἀπὰς γοσὺβ ἵπ ΟΓᾺ 

Ἰιρτὶ δα νοοοπὶ ἄττουσι ἀΘο]αγαπάδπι ρυϊπηιιπὶ ροβὶ ας 
6556 : Φεῖπαθ γθγο ἴπ ἴρδιιπη οομίοχίιπη ΟΡ γορβῖδθο, 
ἴπ θοήτι6 πιᾶ]6 Ἰοσαῖαβ [ῖδδβο. 

« ὕὕπιι Οοάοχ Οομμθοῖ, κατὰ τῶν ὁμογενῶν. 

ΓῸΟΙΡ. ῥυΐπηιια ἐστὶ παθήματα. 

5 Ο0}}», ἰογεῖιι5. πάντας ὁμοίως. Μὸχ Βορ. ρυΐπιιι5 

ἈΌΥΓΕΒΕΒ ΠΠ 

Ρἰϊ, πιουθηι τ βου ρθηῖος. ΝΌΟΝ Θὲ Θου ρίανα 605 

4] νἱτῖο αἰΐψιιο τθηθηίι", ᾿νδθϑεϊαναι πη ΠΟΙΠΪΠῚ}115 

ψοοανθ, 4αΙΡιιβοιη ΠΘΟθϑϑι απ θαν [ἢ ΠΙΓα 6 }-- 
41 Ρ6. ποαυ αι ΘΟ ΠΙΡΆΧΘΙΘ. ΝᾺΠῚ Δ Π65 Π1Π108, 
ΟΡ ΡΟΠ 65, 50 ΡΟ] ΟῚ ΥἹΡΟΓΑΓΙΙΠῚ ,. Οἵ 51 Π}}Π1}}115. Πὸ-- 

Πλΐ ΠΡ τ15 ̓ρ505 ἀρρο!]αι. Οὐ οπὶπὶ (1 Πλμ {111} 
δχι πὶ, οἱ δα τυ] Ὁ] Πα π σου η) μεν ΠΙοίθιη ρὰ- 

γατὶ διπῖ, ροϑϑιηΐ π6Ο ᾿Π] 1 ἱπῖθι θΟβ 5. θ᾽ 
νοποπαία ΠΕΠΏΘΙΑΥῚ., 4 115. πδίπνα Οὐ αι. ἴ1}-’ 

Ρ᾽ θα 116 ἴποϑὲ ἴῃ ΠΟπηΐη65. ῬῸΙ ᾿γᾶτη Πηριδ Πα ηὶ 
οἤγθπαΐο οἵ ογὰ ᾿πουιβΈ 1 : ΠΙᾶΠιι5 ᾿ΠΟΟΠΙ ΠΟΙ: 
165, ΘΟ ΠΕ Π16]} 180, ΡΓΟΡα, τη] τοῖα, Ρ] αθδο οἵ γο- 

Ἰΐψαα ὁπ ηἶὰ {1185 Π6 ΠΕ ΠΙΘΓα Ὁ ἀα θη} α}}π|5. 00 - 
το51, νἱτὰ διαὶ οχ ἴνὰ οἱ [ΠΟ γο παία. ῬΘῚ ᾿ΓΔη} 

ΘΠ 515 δου τα}: ῬΑ ταν ΟΠ 1 οἰ τππι Πα Πλὰ Πα Πγὰ- 

Πα : ΡῸΡ ᾿ἰιᾶπο [γα 165 ΔΠΠ 1105. Ἰβ ΠΟΡΆν ΘΙ : μὰ- 

Το Πἴο5 Ππο 6 δὲ ΠΠΡουὶ παίαγας ΟὈΠΠ] διιπι. Νὰ μη 
ἰγα τ ῬΥΪΠλιι πὶ ἰσ πους 5656, ἀθἰ πΠ16 ΘΙ Π65 δΠη1ι} 

[ἈΠ] αΓῸ5. ἀἴάιιθ Ὠθοθϑϑαρῖοβ. ἴ{{ ΘΠῚΠῚ ΤΟΥ ΡΘΗ 5 

δὰ Ἰοοὰ οανὰ σΟμ πο η 65, απ ον τι ηι 65. 

{ΓΔ ΠΒΥ ΟΥΒ ΠῚ {Γαι Π| : [τ νἸΟΪΘ ΗΠ ἃς ΠΡΟ ΘΠ 65 
Τρ αβοθηἊπιη} ἱπη ρ ίτ5. οι ΠΟΙῸ5. 51 Π}]Π110ν ἱπναά πηι. 

ΝΠ ΘΔΉΪ 65. ̓ να 5. ΘοΓ. νΘΠΘΥ ΔΓ ΟΣ, ΠΟ ὙΠΠΙ5 

Ὑἰϊδθ., ΠῸΠ 5 ΠΡ  Π15. ΠΟΙ] ΠΟΙ.) ΠΟ ᾿Θποίϊοα 

ῬΥΐα5 ἀσοορία,, ΠῸΠ 41 {11ἃ αἰ πΙὰ5. ῬΓΟν 5 ἀ1180- 
ἀλη ὁϑῖ ᾿πϑαμἶα,, ἵνα. ΠῚ 50 166. Ο] ον πλάι ἴῃ 

ἀΡΘΥ Τα Π] Δ }11ΠῈ ΘΟ] ΟἰτΠῈ 56 ᾿ρ051.). 5118 ΤΡΒΟΥΙΜΙ 
σοιημηοεἶα τ οἰβοθη 1 σει10. ΠΟ ! σΘηἴ65. Νά 60- 

ΤᾺ] (τ] 0515 ΠΟΙ Θ511 [θυ τμ:, γΘοου ἀΔΠΠ0ΠῸ Αια 5] 
Οὐϑ[1Ὸ ΘΧϑυϊ λα] αἴ], Οἴου ν θβοοητο ἴῃ οἷβ γὰ ἃ! 110 

50 5] Π16.,. ΠῸΠ ῬΥΪτι5. σοϑϑαῃὶ {{π|ιπ| (ΠΗ ΠΙΠΠῚ 
ΔΙ ΖΟα ἱπίδυαπι ᾿υΡ ἀπ|1, ἀπ [ΟΥΓ6 ᾿ρδὶ., δὶ [1 

οοπείησαϊ, ΔΟΟΙΡΙ ΠΕ: “θη πηοά τη} 566 06 ονο- 
ηἶτ. αὐ 485 νἱΟ ΘΠ θυ 4} ΠΠ τι πΠ|ι}",. Ὁ] 115. ἀσοΙ ρί ὩΣ 

ἀοευ πη πὶ 4τὰπη Αἰ ου πε, ἄτιπὶ ἃ τ 15 ΓΘ η 0 - 
ἘΠΡ5 ΘΠ 558 Π [1}". 

ΙΚΑΤΟΒ, 

“. Οἷτι5. ροϑϑιὶ [ἃ πιὰ }} ΘΧ μ᾽ 1οδ 69 “ιοιηοάο 501- 

Ἰοθὺ ἢ 41| δα 1ΡὰΠὶ ΡΓΌΟΙν 65 5ι1ΠῈ, 6Χ ἴον! οσοὰ- 
5Ι0Π0 Δοοοπϑὶ, νοο [Ὁ ΠΙ65, [ὉΡΟΟΙΘ ἢ [655 0 1Π}}}11- 

ἀδπεῖιθ. νοποπαΐα {τπ|ᾶνὶ5 θΟϑιϊα. ᾿γ ΘΠ !05,. ΠΟῚ 
ΡΥΪιι5. ἀοβιδία πε. ατιὰ πὶ ̓ πΠ|Π Δ ΠῚ πη Δ 110. [61 ΠΙΆ ΠΔΠῚ 
πη Π]6 10] 6 πη τι ῬΘυΠΙΟΙ θη , ᾽ν ὰ 1Π ᾿ρ515 θα} 80 
ἴῃ πιοάτιμ) (ἰβυιρία,, ἀϊδοιεἊαταιν, ΝΘά το. ΘΉΪΠῚ 

ὥσπερ δὲ αἱ. δυιθὶπῆς ἄϊιο Μ55, ὁμοίως χωροῦσαι, 
ἃ Τάτ εῖο Ῥανῖβ. εἰς προύπτον, τη4]6, Ν᾽ οἴογοβ αἰ το 

Ἐν εἰς προῦπτον, Βόπα. 

Ὁ Τὴ ΔΙ αῖθιι5. Μ55. ργὸ παροξύναντι Ἰερίται παρο- 

ξύνοντι. 

ὁ Ἀοσ. ῥΥΐηλιι5 τὸ φλεγόμενον. 

Εξα.56.1το. 
Δαιιι. α΄. 
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Θη515. ἀοῖθ5., δῆτ ἰσηῖβ.. ΠΘύῈ6 ἀπ ἀαϊάδηι 
μουροπάτιπι., [πγϑητοπι ἴτὰ ἀΠΙπητι} ΘΟΠ ΠΟΙ ρο- 

τ65Γ, σου ΠῚ ΤΠ 515 {π|8Π| 605, 4π| ἃ ἀπ] ΠΊ 15 
ἀδίθπιὶ ϑπῦ; ἃ 41] 15. ΠΙΠῚ] Ἰγὰ ΠῚ πϑάτιθ Πα ῖτιι, 

ΠΟάιι6 π 1 αἤεοιι αἰ δυπ . ΝΝὰπι οἷγοᾶ ΟΣ 
ἀυϊάδιῃ ἴῃ 115 41 νἱπαϊοίδμι ἀπ] 6]. πὶ, εἴ θυν Θϑοῖ: 

5ΔΠσΪ5, τ ΡΟἵθ ν] 15}15 Θχ αϑσιταῖι5 ἃ0 ΘΧ Θοϑ Δ Π5: 
ἴῃ ΒΘ ΠΟΘ. ἀατθπ Οἰ ΠΟ Θβοθη5., ᾿γαΒΟΘ ἢ ΘΠ) 1η 

«Ἰΐα [ογ πιὰ οβίθπαϊι, οοπϑιιθίδηι δὲ Ποίαπι ΘΠ Ἶ 115 

[ΟΡ ΔΩ [Δ] ΖΙ1ἃ ΠῚ ΡΟ ΒΟΠ 81 ἴΠ 506 ἃ ΘΟΠΊ ΠΕ Δ Π5. 

ΝΠ {ΠΟΤῚ Θὲ ῬΓΟΡΙῚ δὲ ΘΟΠΒΠ ΘΕ] ΟΟΙ]] ΠῸΠ ο0- 
ΘΠΟΘΟΙΠ ΓΙ, ΘΙ [ΘΡαἴιι5. οϑὲ ἈΒΡΘΟΙΙ5., ΔΙ π|6. σὴ 6 
ἤδη τηϊοαῖ. Ομ Θὲ ΠΊΟΓΘ 51ΠΠῚ Φ  Ἀ55ΔΠ {ΠῚ ΔΘ 
ἄδηιθβ. Εδοῖθα θϑὲ ἢν] Δα, δὲ 5α Πσ 1 Π6 51Ππ|58: Π10 

165 σου βου τη ϊα: γ 6 Πδ ἀἸβυ ΠΡ ιι ἢ ἔπι", ΘΡΊῚ Στὰ 
ἃ} ᾿πίου πᾶ τοι ρϑϑίαϊθ σοιημπιοῖο. ΥῸΧ βροιὰ, οἵ 

ΤΠ ΧΊ ΠῚ ἸπΓΘηδἃ : 5ΘΓΠΊΟ 1 ΠῸ ΒΕ ΠΟΙΠΙ5., δὲ [ΘΙ 16 

ὁλάθη5., ΠΟῚ Δ] ΔΕ ΠῚ, πθο ΟΡ Ἶη6., πϑὸ 5 5η- 

οαπίου ργοσράθηβ. Ροβίαιια πη. ἀπ ΓΘ ΠῚ ̓νὰ ΘΡΑΥἾτ5 

ΔΙΡΟΟΙ 56. ΘΧΔΙ ΒΟΥ ΟΡ Θὰ 4 ΕΠ] 115. ΔΠΙΠΊ5 ΘΧ τ 

ἀϑρ γάτα, παι 5θοῖ5 ἂὸ Παπηπιὰ Ὁ τηαῖθυ]δ οο- 

Ῥίανη., τὰ ἀμ ΠΟΘ. νυ 5. ΘΧΡΙΙΟΑ ΗΠ1ὰ, 
πΟαΘ. (ασῖιι ΤΟ] ΘΓ 11 ϑρθοίδοι]α νἱάθρο Ἰϊοεῖ: 
πὰ Ππ15 ΔΙΓΟἢ]Π1 ἃν θυ 515 Ε 1} 1}}65., ἃ 1Π]1Ο] 11] ΟΠ] Π65 

ΘΟΥΡΟΥΪ5. ρᾶνίο5., ρῬϑάεβ. ἴῃ Ῥγέθοῖρια, ἸΠΘΙῈ} ἃ 
οἶτνὰ ἀἸβου μλ6ὴ 1Π51}Π106, ἀθηῖιιθ αι! 441 ἴῃ σ0Π- 
ΒΡΘοίἢ Ὑ θη, 14 [ΓΟΡῚ ἃ ᾿Π5α Πῖδο ὈΓῸ Δ} ΠῚ15 

6956. Οὐοά 51] ὁχ δάνθυϑο φ 1|Ὰ}6 ΠΊΔΠ 1} ΓΟΠῚ ΓΘ Π5 

γϑρθρουϊηΐ, Ἰϊαηι νἸἀδ! 1 8 ὲ ̓νὰπὶ ΘῈ Ῥάγειη ἰηβὰ- 
πϊατη; ἰἴὰ ἀΘμλλιη} ΠΟΙ 58 ΘΟΠ5ΘΡ, πη απο ἔλο τ ηΐ 

ἃ ῬΘΡ ϑιϊα Π )" {1185 δ Ζτππ1}} Θὲ ΡΟΡΡΘΕΪ 6055 4] 
51} Θ] υϑιποαϊ εἰφουποπθ πα ηξ. Νὰ πΣ πμ  Π4 1 0- 
165. ΠΙΘΙ ΡΟΣ, ἃιιξ ΘΠ ἀπ Ρ᾽ΘΥιΠ 116 ὨΙΟΓ ἔΘ ΠῚ 
ΡΥ ιηϊα ᾿γὰ τ ίογι πε μασπαῖονθϑ. ΗἸῸ οορὶς ἴη- 
7515. πιᾶπιιβ ΤΠ θυ, 116 σϑρα]τ: ᾿ς γα βιι5 1Π-- 
ταῖν, 116 ποῖ οοά τ. ΕΓ σοΡριι5 φυϊάδηι μ]αρὶϑ ἢ 

[ἀγον νϑρὸ δἀϊμῖς ἀΟ]ΟΥ 5. 5ΘΏ ΚΙ]. 

Νάτο δηΐμ νὰσαί 510] ΘΟΥΊΙΠῚ 416 ρου ρθε πα πταν, 
ἀο] ον ο ΟΠ ΠΡ. ἰοἴο ΘΟΡΠ ΔΠΐη0 ἀκ τ]οῖβοοη- 

ἀπηλ το 65 125 ἁπιοΐου 6 σομημποίο, 

ὅς αϊυμ τηαἴο 6 σα 5, ποτ οοπίθη εὶς 

νῸ5 πλτῖιο ἰμ ΓΘΡ ΘΠ 15. ἀμ Π]5 δι ρειαγθ. Νὰηι ἴῃ 

ΠῚ 

ἁ (0]}. 

διαθμα αἰνάχιο ἐμεῖο ἐξανθεῖσαν, ἐἰσρναναίο. 

τουεῖιβ. ΡγῸ χυκώμιενον Πα Σ χυχλώμιενον. 

Αἵ Μ5:. 

ἁΠἸᾳποῦ ἐξανθῆσαν, διποπάαΐο. 

ὁ διὸ, Ῥατῖβ. γὰρ ἐκείνους, τηᾶ]ο, Απιϊααὶ Πρ γὶ 

ς, θεῆς το χπὸχ ξοχυΐίαν, χαὶ πῦρ ἤδη βλ 

δὲ υἷβ, ἃ υουθάτα Ἰπ ουργοία μονο, εὐ ἐσ πδηΐ ἡάπὶ 

υνἱέίοι, ΝΟ, τὰ στο Ἰηΐγα 0}, ρυΐπιιβ χατὰ τοὺς 

τῶ" συῶν τούς. ϑυβίπας ΟΟΙ}». τουτιιις πρόσωπον δέ, 

 (9}}», ρυϊπις 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΒΟΠΙΕΡ. 

τε ἊΝ ΡΣ οἷς 
τῶν φοβερῶν, ἱκανὸν τὴν 

χμανεῖσαν ψυχὴν ἐπισχεῖν" οὐ μᾶλ- 

οὺς ὑπὸ δαιμόνων ἀτασηε εθέντας, ὧν [Ὁ . 

ν οὔτε χατὰ τὸ σχῆμα, οὔτε χατὰ τὴν τῆς ψυ- 

διαφέρουσιν. Ὄρεγο- 
: γοιῖς γὰρ τῆς ἀντιλυπήσεως τεριξεν μὲν τῇ χρον 

δία τὸ αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς ἃ 

ς διάθεσιν οἵ ὀργιζόμενοι 

χυχώμενον χαὶ 

παφλάζον" πρὸς 
ν 

ἊΝ αὖ - , ἌΝ» “- " 

δὲ τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθῆσαν, ἐν 
ζ τω - , » ᾿ ᾿ 

ἄλλη μορφῇ τὸν ὀργιζόμενον ἔδειξε, τὴν συνήθη 
.; ᾽} [ - φτεων 

πᾶσι χαὶ γνωρίμην ὥσπερ τι προσωπεῖον ἐπὶ σχη- 
- ͵ 

νῆς ὑπαλλάξαν. ᾿Οφθαλμοὶ μὲν γὰρ “ ἐχείνοις οἵ 
- ἕν (Ἷ 

οἰχεῖοί τε καὶ συνήθεις ἠγνόηνται ̓  παράφορον δὲ 
“Ὡ κι , ν 

τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη βλέπει. Καὶ παραθήγει τὸν 
Ἐς -: : τ 

ὀδόντα, χατὰ τῶν συῶν τοὺς ὁμόσε χωροῦντας. 
ξ " παν 

Πρόσωπον πελιδνὸν, καὶ ὕφαιμον" ὄγχος τοῦ σὼ- 
Ξε (Ὁ ᾿ ,,» ΟΕ τ , εὐ τιας 

ματος ἐξοιδαίνων᾽ φλέδες διαρῥδηγνύμεναι, ὑπὸ τῆς 
5 Ἅ - Δ 

ἔνδοθεν ζάλης χκλονουμένου τοῦ πνεύματος. Φωνὴ 

τραχεῖα, χαὶ ὑπερτεινομένη » χαὶ ὃ λόγος ἀναρόρος 

καὶ εἰχῇ προεχπίπτων, οὗ χατὰ μέρος, οὐδὲ εὖ- 
» “ } 

τάχτως, οὐδὲ εὐσήμως προϊών. ᾿Επειδὰν δὲ “ εἷς 

τὸ ἀνήχεστον, ὥσπερ φλὸξ ὕλης ἀφθονία, τοῖς πα- 
», Εγ κ᾿ ΩΣ , ΝᾺ , Α γ- ὧν Ξ ροξύνουσιν ἐξαφθῇ,, τότε δὴ, τότε, τὰ οὔτε λόγῳ 

ΤΙΞ , 
ῥητὰ, οὔτε ἔργῳ φ φορητὰ ἐπιδεῖν ἐστι θεάματα" χεῖ- 
ρᾶς μὲν διηρμένας χατὰ τῶν διοφύλων, χαὶ πᾶσι 

ΕΙ 
μέρεσι τοῦ σώματος ἐπιφε ερομένας " πόδας δὲ αφει- 

Ὁ - ,ὔ 5 ᾿ τ. ΡΥ ΕΣ 

δῶς τοῖς χαιριοτατοις ἐναλλομένους, πᾶν ὃε τ 
ΙΗ Ξ 

φανὲν ὅπλον τῇ {πανία Ὑχόμενον: ᾿Ἑὰν δὲ καὶ ἐχ 
- 

τοῦ ἐναντίου τὸ ἴσον χαχὸν ἀντιστρατευόμενον ευ- 

ΕῚ νι , , γᾶς ΑΞ ᾿ς τε 
ρωσιν. οργὴν ΑΛλὴν χαι μανιᾶν ομοτιμον οὐτῷ 

ΕΣ 
ε 

; πα βτντς Ἥ 
δὴ συμπεσόντες ἔδρασαν ἀλλήλους χαὶ ἔπαθον, 
Ὲ 2 Ἂ ΕΘ ἐάν 
ὅσα εἰχὸς τοὺς ὑπὸ τοιούτῳ δαίμονι στρατηγουμέ - 

Ἂ ἐν ξα  σ χς. ἐτξ ᾿ 
νους παθεῖν. Πηρώσεις γὰρ μελῶν ἢ χαὶ θανάτους 

"7 δι" 

πολλάχις ἀθλα τῆς ὀργῆς οἵ μαχόμενοι ἀπηνέγ- 
οἷς - Ἤρξε χ 

ἤνεγχεν, 

Χχαντο. ρῶν ἀδίχων, ὃ δὲ ἠμύνατο" ὃ ὃὲ 

ἂν 
γον ρόαι ΗΝ ὅτε, 

ὃ δὲ οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ μὲν σῶμα 

ταῖς πληγαῖς διαχόπτεται, ὃ δὲ θυμὸς τοῦ ἀλγει- 
“Κλ ν ἢ. Ὁ ΕΞ δ παν ον, ὩΣ ΡΆ, 

νοῦ τὴν αἴσθησιν " παραιρεῖται. Οὐ γὰρ ἄγουσι σχο 
πότον, εὐνὶ - ᾿ γῇ ᾿ ὅλ 9.5 τῶ 
λὴν πρὸς τὴν ὧν πεπόνθασιν αἴσθησιν, ὅλης αὐτοῖς 

τῆς πυχ ἧς πρὸς τὴν ἄμυναν τοῦ λε ελυπηχότος χεχι- 

νημένης. 

Μὴ δὴ χαχῷ τὸ καχὸν ἰᾶσθε, μηδὲ ἐπιχειρεῖτε 
3ῈΣ νν 

Εν γὰρ ἀλλχήλους ὑπερδαίνειν ταῖς συμφοραῖς. 

Κ ΒΑ οὕτω δὴ καί. Οομ)αποιῖο καὶ ἴὰ ποβινῖβ δῖδ5. 

ἄουβι. 

4 ἘΦ εἴ ἀπο Ξαϊτοπι ἀπ αὶ ἩΡΡῚ παραιτεῖται. Αἱ 

Οὐοάεχ (οἷ! οὐ ἀπὸ ΟΠ ενὶ παραιρεῖται. Ῥεημήι 

Ἰεσεῖοποσα σοπίεπιΐαπι ΠΟ πὰ 4υϊάσπι, 501 ἅἢππ ττῃὶ 

πλα! το τη σὶς ρνοΡαΐαν. Ετιθεὶ οπῖτα τὰ β σα! Πρατίοπο 

ἀαογτοπῖ, νεῦθὸ μοβίογίογο ᾿ϑετς. ἀπαπὶ ῥυίογε αὶ 

5ο δαῦ. ϑιαϊιπι οἀϊεῖ οἱ δῖ5β. πόππι}} μηδὲ 

ΑἸῊ φαϊάαπι Με, 



ΠΟΜΊΠΙΑ ΑΡΥΕΚΒΌΒ ΙΚΆΤΟΒ. 

ἰ- Η " « 
ἁμίλλαις " πονηραῖς ἀθλιώτερος ὃ νικήσας, διότι 
2 ᾽ὔ , ᾿. -“ “ τ Γ᾿ , ’ 

ἀπέρχεται τὸ πλεῖον ἔχων τῆς ἁμαρτίας. Μὴ τοί- 

νυν γένη χαχοῦ πληρωτὴς ἐράνου, μηδὲ πονηροῦ 

δανείου πονηρότερος ἐχτιστής. ὝὝ ὅοισεν ὀργισθείς; Ἰρότερος ἐχτιστής. “Ὑ ρισεν ὀργισθείς; 
Στῆσον τῇ σιωπῇ τὸ χαχόν. Σὺ δὲ ὥσπερ ῥεῦμα 
τὶ 2, , 5 δ » ᾿ ἰδί ᾿ ΄ ἘΣ , 

ἦν ἐχείνου ὀργὴν εἰς τὴν ἰδίαν καρδίαν ὑποδεξά- 
ἐν -Ὁ “- 

μενος, τοὺς ἀνέμους μιμῇ, διὰ τῆς ἀντιπνοίας ἀν- 

τιδιδόντας τὸ ἐνεχθέν. Μὴ διδασχάλῳ χρήση τῷ 

ἐχθρῷ, μηδὲ ὃ μισεῖς, τοῦτο ζηλῴώσης, Μηδὲ γένη 

ὥσπερ χάτοπτρον τοῦ ὀργίλου, τὴν ἐχείνου μορφὴν 
- “-Ἀ«᾿ 7: 3 . 5» - Ν ὌΝ ΕῚ ἐν σεαυτῷ δειχνύς. ᾿Ερυθρὸς ἐχεῖνος: σὺ δὲ οὐχ 
ἐφοινίχθης ; ̓Οφθαλμοὶ ὕφαιμοι" οἵ δὲ σοὶ, “ εἶπέ 
μοι, γαλήνην βλέπουσι: Φωνὴ τραγεῖα " ἣ δὲ σὴ 
3 , 2. Χ 2 τ 5» ’ 5 ν [ ΕἸ ἠπία; Οὐδὲ ἡἣ ἐν ταῖς ἐρημίαις ἠχὼ οὕτως ἀνε- 
λ ,ὔ ᾿-᾿ ,ὔ ν “ Ξ “2 ᾿ « - ΘοῚ . 

χλάσθη ἀχεραία πρὸς τὸν φθεγξάμενον, ὡς ἐπὶ τὸν 

λοίδορον αἵ ὕόδρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ ὃ 
» . 

υὲν ἦχος ὃ αὐτὸς ἀπεδόθη" ἡ δὲ λοιδορία μετὰ προσ- 

θήχης ἐπάνεισιν. Οἷα γὰρ ἀλλήλους ἐφυδρίζοντες ἃ 
ΠῚ , « ᾿ ν ΕἸ - ΑΥ 1,6»... 
ἀντιφθέγγονται: Ὃ μὲν εἰπεν ἀφανῆ, χαὶ ἐξ ἀφα- 

νῶν" ὃ δὲ ἀπεχάλεσεν οἰκοτρίδων οἰχότριξα οὗτος 

πένητα, ἐχεῖνος ἀλήτην - οὗτος ἀμαθῇ, ἐχεῖνος πα- 2 ἘΡΡΥ 1 
- « - 

ραπλῆγα᾽ ἕως ἂν αὐτοῖς αἵ ὕδρεις, ὥσπερ τοξεύ- 

ματα, ἃ ἐπιλείπωσιν. Εἶτα, ἐπειδὰν πᾶσαν λοιδο- 
, ὃ Χ τῳ ) , τί ᾿Ν ,ὔ ΄ ρίαν διὰ τῆς γλώττης ἐχσφενδονήσωσιν, οὕτω λοι- 

πὸν πρὸς τὴν διὰ τῶν ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν. 
ΘΙ τιον ϑεεὶ ᾿ απο -: 
υμὸς μὲν γὰρ ἐγείρει μάχην, μάχη δὲ γεννᾷ λοι- 

Γ᾿ " 
δορίας, αἵ δὲ λοιδορίαι πληγὰς, αἵ δὲ πληγαὶ τραύ- 

ματα, ἐκ δὲ τραυμάτων πολλάχις θάνατοι, ᾿Απὸ 
Ὁ ΤΑ Ξ Αν Ἂν, λ 52 , Α 5 ι 

τῆς πρώτης ἀρχῆς τὸ χαχὸν ἐπίσχωμεν, τὴν ὀργὴν 

πάσῃ μηχανὴ τῶν ψυχῶν ἐξελόντες. Οὕτω γὰρ ἂν Ὁ 

δυνηθείημεν τὰ πλεῖστα τῶν χαχῶν, ὥσπερ ῥίζη 

τινὶ καὶ ἀρχῇ, τῷ πάθει τούτῳ συνεχτεμεῖν. ᾿Ελοι- 
δόρησε ; Σὺ δὲ εὐλόγησον. ᾿Ετύπτησε; Σὺ δὲ ὑπ 

μεινον. Διαπτύει χαὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε; Σὺ 

ἔννοιαν λάδε σεαυτοῦ, ὅτι ἐχ γῆς “ ὑφέστηχας, χαὶ 

εἰς γῆν πάλιν ἀναλυθήση. Ὃ γὰρ τούτοις τοῖς λό- 

γοις ἑαυτὸν προχατασχὼν,, πᾶσαν ἀτιμίαν ἐλάτ- 

τονα εὑρήσει τῆς ἀληθείας. Οὕτω γὰρ χαὶ τῷ ἐχ- 

θρῷ ἀμήχανον κατασκευάσεις τὴν ἄμυναν, ἄτρω- 
τον σεαυτὸν ταῖς λοιδορίαις δειχνύς " χαὶ σεαυτῷ 

μέγαν τῆς ὑπομονῆς προξενήσεις τὸν στέφανον. 

τὴν ἑτέρου μανίαν ἀφορμὴν οἰχείας φιλοσοφίας Εὶ 
, σ, μι 

ποιούμενος. “στε, ἂν ἐμοὶ πείθῃ, καὶ ἐπιδαψιλεύση 
-Ὁ- [2 2 Ὁ Ύ τ 

τῶν ὕβρεων. ᾿Αφανῇ σε εἶπεν, χαὶ ἄδοξον χαὶ μη- 
ὑυηδςς ἢ ἤθεν- Σὺ δὲ.ΐ Ν δένα μηδαμόθεν ; Σὺ δὲ γῆν εἰπὲ καὶ σποδὸν σεαυ- 

»ΑπηζαΙ ἄπο ΠἰΡνὶ ἁμίλλαις πονηρίας. ΤΡ οπὶ Βορ. 
Ῥυίπιιιβ ἀθλιώτερος ὁ νικῶν : 564 αὐ ἀϊζιπι εξ ἰπ τὰ 11- 
Ἀγὶ γρ. καὶ ὁ γυκήσας, ἾΝεο ἴξα πχα]το ροβὲ Πορ,. ρυίπηιις 
εἰς τὴν σὴν καρδίαν. 

ς ἘΠΕ οἐ (01}. τονε οἱ δὲ σοὶ, εἰπέ μοι : 564 ΠΙπά, 
εἰπέ μοι, ἴῃ. φαϊυιῖαπι Μ55. ποη Ἰοσίίιν, Τηἴτα Μ55. 
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ΤΠ} Δ 115 ΡΌ Ϊ5. Π]Ϊ5Θ ΓΟ. δ5[ ἐπι} ν]οῖῖ, ἀπ ρ 06 «α 
ΘἸΠΠῚ ΤᾺ] ΟΣ ρδοσαῖο 011. Νὰ ᾿σί ταν γϑίθγαβ πηὰ- 
ἴαπι, πϑάτθ ἐδ απ πη πὶ Ρ67}11ι5. ΡΟ ΒΟ νὰ. 

ΟὈΠΕΙΠΊ6]Ϊὰ 16 αἰίδοιε ᾿γαΐτιϑ ἢ 5ιϑὲθ 5] 6 πεϊο πηᾶ-- 
Ἰππ|. Τὰν σοπίγα, ᾿ΓᾺΠῈ {ΠΠΠπ|5 νοὶ ας φυοάάδῃ ἢπι-- 

ΘΠτιΠ} 1Π| ἈΠ] ΠΊ11ΠῚ ἔΠ1111Π 5.150] 16 Π5., γΘΠΐΟΒ 1Πη1- 

[Δ 0155 {π|, 4ιοα 1] ατιη} δὶ, 1 γοῇατα γθρο! πε. 

ΝΕ 1Π͵ΠΪ60. ΠΟΙ ΒΊΡῸ πιὰ} }5.., ΠΟ 6. 404 οὐ ͵ ο 
Πα 065, δ ΠΕ] 5 : ον 6 [85 ἐΡα Ὁ 45] 5ρθου]ιη), 

[ΡΤ ΠΔΠῚ 67115. ΘΧ ΠῚ 6 Π5 1Π [ΘΠ] Ρ50. Ἀπ οι 116 ; 

ΔΠ ΠΟΙ ἔπ τ οἴδοξιι5. 659 851 {{π|5] δ πσιι]π6. διιη1 
ΟΘΙΪῚ 1}Π1π|5.,. τ] Π 6, {118650., Ρ]δοῖάθ ν]άθηιῦ Υοχ 
ἸΡ5115 ἀβρϑια θϑἕ, Πιιη} ἔπὰ 16 Πῖ5 ἃ0 τ} 15 6 ἢ ΝῸ 
Θ0ΠῸ. 4υϊά θη ᾿π ΘβορΕ5 Ιοοἷβ ηπ6 ᾿πίθανα γὸ- 
ἔρΙπσίτιιν δ ἸΟΖιΘ πέρ. , αἴαιιθ σΟη τη 6 1185. δά 
ΘΟΠΥ ΠΟΙ ΙΟΡΘ ΠῚ ΓΘΥΘΡαπτπιν. ὙΕ] ΡΟ 5. 50Πι5 
4ι]Ὰ6ηι Ἰἀθ πὶ γϑ ἀϊτιν : 564 σΟην]οἴτιπ οἴιἢ} 86- 
ΘΟ55Ι0π6. τϑάϊε, Οἰα]1α ΘΠ. ἘΟΠ ΘΙ 1Ο51 ΔΙΤῸΡ 

ΑΙΓΘΡῚ ν]Ἱοἰϑϑὶ πὶ Ο]]οπαηε7 ΑἸΤΘι ἁἸτθσιιηι αἶχὶς οὉ- 
ΘΟΕΡΠῚ, Θὲ Θχ ΟΡ βου 5. Οὐ ππάιπη : πἰς {Ππ|πὶ 

ΨΘΡΠΔΠῚ ΨΘΙΠΔΙ ΠῚ Ὑ]ΟΙ551ΠῚ ἈΡΡΕΙ]αΐ : πς ραιρεο- 
γῈΠῚ, 1116 ΘυγΌπθιη : πἰς ᾿ποοίιιπι,, 116 ᾿ἸΠϑα ΠΙ1ΠῚ: 

Ἰάψαθ, 4ποδε ΘΟ ἐπ Π]6}185. νϑὶας ϑρίουϊα θὸ5 ἀθῇ- 
οἴαπε. Ῥοῖπ 6. σΟην ]ΟἾΪ5. ΟΠΊΠΙ} 15. ΡῈ ΠΙΠστιδηι 
γ ]τΕ ΡΘΡ {πππ ἃ ΠΔ ΘΗ} 5515.) {πππὴ «ἰθυητη δ ν]η- 

ἀϊοΐαμι γὸ 'ρϑὰ ργοσθάππε. Νὰ πὶ ΘΧ᾿Γα  1γὰ ΥἸΧΔΠ), 
ΥΙχα ῬᾶΡ σοηνίοῖα., σοηνίοῖα νου θθνα, νθθονὰ 

ΔΘ ΠῚ) ψαϊπονα : ἀθηϊιιθ οχ να ΠΟΙ θτι5. ΠΠΟΥ5 
1Ρ58 Ρ]δυτ πη 1116. βϑααϊτι, ΔΙΑ τι πὴ ἃ ΡΥΙμηὰ οτὶ- 
δῖπθ ΘΟ ΘΔ 1115, 1ΡΔ ΠῚ ἃΡ [6 ΟΠ πὶ ΘΧ Δ ΠΙΠ15 ρ6]- 
Ἰοπίθβ. Τία ΘΠ] ΠῚ πηα]α Ἀ] ΕΓΙ πὰ τπᾶ ΟΠ) ΠῸΟ 
γἰτο., ἰαΠΊ τ}. οἰ ΠΏ γα ΐοθ ἀἰτι6. ῬΥΪΠΟΙρΙΟ 

ΘΧβοϊπάθνΡθ ροίθυπηι5. ΔΙΆ Θά ἴχ 9 Τὰ θοπραϊοδ5. 
Ῥδγοιβϑδιεῦ Τὰι βιιδίϊπθ. Ποβρίοῖς, ἰθιι ἴδοε π1 8119 
Τιι ἴδοῖπὶ οοσίτα σοπβίαρθ ἴθ 6Χχ [θυ Γἃ 5 ἃ ΓΕ 5115 
1Π ἰΘΡ ΓΔ ΠῚ ΓΘΥΘΙ ΘΕ ΠῚ. Οἰἰ5 4115 ΘΠ] γα ΠΟ θτι5 

6] υ5πη οἱ Ῥ ϑο πλι Πΐ ΟυῚΕ 56 ΠῚ ΘΕ Ρ 511 ΠῚ, ΤΣ ΠΟΙ ΠΙΔΠῚ 
«Ἀδι ΘαΠ 116 σΟΙη ΡΟ ΘΕ νϑυϊαΐθ ᾿ΠΙ ΘΟ ἢ}. 516 
ΠΔΙΠΠ 16 60 ΘΕᾺ Π| ΓΘ Ἰσ θυ 1ΠῚΠΉ]ΟΠ15.. ἀξ τ] οἶδοὶ 
56. ΠΕΠ]Ο ΠΊΟ0 Ροϑϑὶξ, ΟΠ} ἴθ 5ἰ58. σοπίμ)6 115 
ΘΟΉΨ]ΟΙΠ541|6. ᾿Πγτ] ΠΟΡα αι ΠΔ ΘΧ ἢ] τα Γα5: (πη οἱ 
Ἶρ886. πη Δ ΠῚ ΡΆΓΑ 15. ρα ΘΠ 185. σΟΓΌΠᾶπῚ, αὶ 

ΔἸ ΤΟΓΙτ5. ἸΠ5Δ ΠΤ ΘΟΟΑΒΙΟΠΘΠΗῚ ἴτι28. ΡΠ ΟΒΟΡΪδ 

ΘΧθροοπς ἔλοϊαβ, ΟἸΑΓΘ., 51 τῊ1Π] Πάδηλ μὰ }065, 

1Π|4π|5. ΕΡῚ ᾿π} Ὁ }15 ΑἸ! αυϊ δεῖαπι ἀ 465. ΟΡ ΞΟυ πὶ 

ΔἸφαοῦ ἦχος ὁ αὐτός. ΑΡ6δὲ ἁτιϊοι]α5 ἃ σα] παιῖ5, ΘῈ Ρ- 

᾿πῆε ἄπο Μ55. οἷα γὰρ ἀλλήλοις, 

ἃ Ἐ4ΠῚ ἐπιλίπωσιν. Ν᾽ εἴεμοβ 4υασΐιον ΠΡΥῚ ἐπιλεί- 

πῶώσιν. 

ὁ Ἄρβ. Ργϊηλιῖ ἐκ γῆς ὑπέστης. 

δεη. 3. 19. 



ἄξεη. 

ΕΞ 

Ῥεαὶ. 21.7. 

ι8. 

1. ον. 

το. 

ΔΙ]αει)ες 

22. 

6, 

120 8... ΒΑΒΙΠΠΙ 

16. αἶχῖς, Ἰπο]ου ππηάτιθ. δὲ ὩΪ ΠῚ Ποπιΐηθηι, αιὶ 
1π|ϊπνὸ ἸοθῸ Παῖι5. 511} Τιι ΘΙ ΡΒ. ἴΘΡΓΔΠῚ ἃ οἷ- 

ΠΟΙΘΗῚ “Ἰοῖτο. ΤΠ] ΒΊΓΙΟΥ ΠΟ 65 ῬᾶῖΓΘ ΠΟΘ ΤῸ ΑΡΓὰ- 

μιὰ π}, 4 86. 1056 ἴΐὰ ἀρρθι]ανῖι. Γηάοοίιπι οἱ 
Ῥαπρθυθη δἰ Πα}]1π05 ῬΡΘΕΙ ἴθ αἰχιι} Τὰ τὸ ἀϊοὰς 

ὙΘΙΠΊΘΠΊ, ἰθ16. 6Χχ βϑίθγοουθ Πα ΓΘ ΟΥ̓ ΘΊΠΘΠῚ, 
Ταν 15 νου ]θα ἀβιρραπ5. ΗΝ. ΘΕ] ἃ πὶ ῬΓΘΡΟΪΔΓΊΙΠῚ 

Μονϑ15 [δοϊηιιβ δ ]1ς6. 116 ἃ Αγὸπ οἱ Μανὶα 
1] ΘἸουῖϊ5. Ἰασθϑϑί 5, πὸπ Πθιὴ δνευϑιιβ 605 

1 Ρ ΘΠ ]αν , σοὶ ῬτῸ 6ἷ5. ΟΓαν [. ΟἸΙΟΥῚΙΠῚ ἸΠΔΥῚ5 

6556. αἰβοῖρα]ιι5, νἹΡΟΡΠΠ6. Π)60. δναἴουιη θθὰ- 
ΤΟΥ ΠῚ 116, ἃπ ΠΟΠΊΪΠῈΠῚ ΒΡ τπ| ΠΟ 185 ΘΧΡΪ6- 
τουιι} ἢ (μι ἸΠ  ἀ5ΘΥῚ ἴ6 σοΠν ΟἿ ᾿πσουοπαὶ ἴθη- 
ἴδιο, Ῥατα ἐδ  ρϑι1π} ρΓΟΡΑΥῚ 9 αΓΡΙ ΠῚ ΡΘΡ ΡαΓΊ6η- 
ται δα Τλδιιπ δοοθα5, ἃΠ ΡΟ ᾿ΓᾺΠῚ ΘΟ [σὰς 

δὰ ὐἀνονβθαρίπηι. 1) ΟΡ ΓΔ Ι]115. [Π|5. [ΘΙΉΡ 15 
Ῥαγίθπι ορ πηι ΟἸσθ πα]. ΑἸ ΘΠ ΠῚ ΡΓΟΓ ΘΓ 
111 Ρθι πη πϑιθιι 1 Π|5 ΘΧΘΙΉ ΡΒ] πι : ἅτ, απ} 

ΘΟΠΓΘΠΊΠ65., ΘΙΙΠῚ ΘΊΆΨ]Π5. υ]οἴβοθγθ. Οὐϊὰ Θη]ΠῚ 

ΤΠΊΠ]60. ΔΟΘΙ 15 6556 ροΐθϑι, “08 ΠῚ δὶ 1 ΠῚ ΠΊΪΟΙΙΠῚ 
5 ππη γἹάθδξ 1] 1115 ἃσ ΘΟΠΕΠ 6115 511 ΡΘ.ΙΟΓ ΘΙ 

Απίαηαηι Π6 ἈΡ]1οἶα5, ΠΘήτι6 ῬΑ ΑΡῚ5. ἈΠ τ δα ἴθ 
ἀΟΟΘΘΘΌ] ΘΟΠΥ]ΟΙ ΔΊΟΥ 115 Ραΐθνθ. 51πῸ δαπὶ ἔνι- 
βίνα ἴδ Δ] ΓΛ, αἸβυτπη ραἴιι" 1η βϑιηθιῖίρϑο. ἴ1 
ΘηΪΠῚ 4] νΘυθΟΓΑ  5ΘΠ511 ΘΔΙΟΠ ΘΠῚ., 510] 1ρ56. ἴγ-- 
τοϑαϊ ροπαιη ( ΠᾺΠῚ Ποὺ ᾿ποβίθπι τ} ΟἸβοῖ ἔτι, ΠΘῈ 

1νᾺΠῈ 5ε τὴ: [ἃ 4 ]561115 ΠΟΠΆ]ΠΘΙῚ ({πΠ|1Π}11}}15 ΠῸῚ 
ΠΟΥ Θέτι", ῬΙΌΒΥ 5 ἃς τη] 6 Ἰοι15 Ἰοοβϑὶξ, 15. οαρὶ- 

ἀἸτα το πὶ 5.18 501 Ἀγ] ἃ0 ΤΏ Π]Π1ΓῸ ΠΟ Ροΐοϑι. Οοπῖγὰ, 

αἰ ἀἰχὶ, ἀἸβγ πη ρ τ}. Οτια}]6 ΘΠ ΠῚ) ΠΟΙΊΘΠ πΓ61"- 

4116 Ὑ ΘΒ ΓΕ} 518 {1 ΠῚ ἃ]0 115 4] ἃ ϑιιηΐ., Ομ βοαι- 
ταν 3 ΠΙ6 φαϊάθηι σΟΠ απ] 6] Ο50}5. ἀπ 1, τὰ γΘΓῸ 

πη ΠΑ ΠΪΠΜ5 : {16 ἸΡΔΟΙ Πα τ5 δ ἹΠΟΓΌΒΙ5.. ἴὰ μὰ- 
65 δὲ πη εῖ5 : πα ροσπ ΓΘ 1. ἀϊοιονιιπ), [6 Υ Ὁ ΓῸ 

ΠΌΤ ΖΔ ΠῚ ΡΟΣ ΠΙΓΘΡΙ. ΥἹΡ ει 5. 

ἡ. Οὐἱ ἀαεεῖποε ρἴανα ἀϊοθνῦ Ππὶο πηα]ΘἀἸοθη τα 

οἰαπάϊς. γοσπιΠῚ σροσαμη., {αῖρρ αᾶαϊεαϊοὶ 

μωγοαϊιαίθιη τοσπὶ ΤΠ) οὶ ποθ σοπδοηιθπίμ : {10} 

τ 516 Π ΕΠΙΙ ΠῚ ΓΘ ΠτΙ 1 ρ ραγανῖς. Ομ ϑγεπι σιιδ πη ϑγὶ 
τι5ητι6 αὐ Ππιοπι, πἴς βαῖνιες ογῖ᾿. Οὐοά 5] μὰν ραν 

τ ίοναβ, δὲ δὰ Φ΄00 ᾿πϑιι σα5. δ νουϑιιθ. ΠΟ ν]οιὰ- 
το ΘΠ, 4πᾶηὶ Τὰ π 6 ΠῚ Ργοῖο 65. ΘΧ ουΙβὰ ΠΟΠΘῺῊῚ ἢ 
Ουοά τὸ ρυῖον δὰ ἴγᾶπὶ ρρονοσανῦ} 564 πος ατὰ 
νϑηΐα ἀἰσητ πη)" ΝΟ 8. Θ πη} 5ΟΟΥ ΓΔ ΤΟΥ (1 οἰ] ρ ΠῚ 
ἴῃ ΠΙ ΘΙ  ΡΙ ΘΙ ὑγα πίονι, [ἀπ 8} αι: αἱ ρϑοσα- 

ἃ 5᾽Ά᾽΄ ι Ν 

»ΌΟ]}. Ῥυΐμνις ἄπραχτα σοι. 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. 

5 Ἀερ. 

ἃ Ἀςερ. 

εἱξ βαϊμίονη. 

ΟῬΙουί4αο ομλποβ. ἘΔΕῚ προχωρεῖς τῷ. 

ΤΡ᾿άθπι Ἀδρ. Ῥυῖπηις 

μἐταμελητήσῃ. Ῥυΐσαις οὐδέποτε 

ῬΓΊΠλ5 ἡτοίλασε τὴν σωτηρίαν Ἵ, Ρ'ωρανα- 

ΟΕΒΆΑΝΕΙ σΑΡΡΑΡΌΟο. ΔΆΈΆΓΗΙΕΡ, 

, ᾿ δ . ὁ τἶἶξ τ 
τόν. Οὐχ εἰ σεμνότερος τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αδραὰμ, 
τ ν πὸ 
ὃς ἑαυτὸν ταῦτα ἀπεχάλει. Ἀμαθὴ χαὶ πτωχὸν χαὶ 

3 
ἢ τοῦ μνηδενὸς ἀξ ΣΝὰΣ Σὺ δὲ σχώληχα δε αῦ το ΟΝ ε! «ἐ- 

τοῦ Δαθὶἢ 

πρόσθες χαὶ τὸ τοῦ Μωῦ- 

καὶ ἀπὸ κοπρίας ἔχειν τὴν γένεσιν, 

ἌεΊΩν ῥήματα. Τούτοις τ 

σέως χαλόν. ᾿Ἐχεῖνος ὑπὸ ᾿Ααρὼν χαὶ Μαρίας) λοιδο- 

ρηθεὶς, οὐ χατενέτυχε τῷ Θεῷ, ἀλλὰ προσηύχετο 

ὗπι Τίνων βούλει μαθητὴς εἶναι μᾶλλον, τὲρ αὐτῶν. 

τῶν θεοφιλῶν καὶ μαχαρίων δα ον ἢ τῶν ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος τῆς πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν 

σοι χινηθῇ τῆς χοιδορίας ὁ πειρασμὸς : νόμιζε χρί- 

νεσθαι σεαυτὸν, πότερον διὰ τῆς μαχροθυμίας 

Ἐπραοχ Ορεῖο, τῷ Θεῷ, ἢ ἢ διὰ τῆς ὀργῆς ἀποτρέχεις 

πρὸς τὸν ἀντίδιχον. Δὸς χαιρὸν τοῖς λογισμοῖς σεαυ- 

τοῦ, τὴν ἀγαθὴν ἐχλέξασθαι μερίδα" Ἢ γὰρ ὠφέλησάς 

τι χἀχεῖνον τῷ ὑποδείγματι τῆς πραότητος, ἢ χα- 

λεπώτερον ἠμύνω διὰ τὰς ὑπεροψίας. Τί γὰρ ἂν 

γένοιτο ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ, ἢ τὸν ἐχθρὸν ἕαυ- 

τοῦ δρᾶν ὕδρεων ὑψηλότερον : ; Μὴ χαταδάλης σεαυ- 

αηδὲ ἀνάσχῃ γενέσθαι ἐφικτὸς 
» “ὦ , ἀπραχτά σου χα- 

ἘῸΝ ᾿ 
τοῦ τὴν γνώμην, 

ΓΛ " 

δόρ Ἑασον αὐτὸν 

θυλαχτεῖν" 

ΓΥ͂ ίζουσιν. 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. “Ὥσπερ γὰρ 
τὸν μὴ ἀλγοῦντα, ἑαυτὸν τιμωρεῖται 

τοῖς 

ὃ τύπτων 
᾽; ν᾿ -- Ἁ ἈΝ 3 δ ΕῚ , ᾿ τ ΝΣ .) 

(οὐτε γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο. χαὶ τὸν θυμὸν οὐχ 
» 2 [ὦ Ἢ Ν 9 ΝΙ ΕῚ ΝΖ' 

ἀνέπαυσεν)" οὕτως ὃ τὸν ἀλοιδόρητον ὀνειδίζων, 
ΞΟ ἈΚ ῊΝ ΧΟ ΞῈ Ἢ 

κοτβαμομ αν εὕρε ἵν τοῦ πάθους οὐ δύναται. Τ οὐ- 
Ξ Ἢ 

αντίον μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, χαὶ διαπρίεται. Εὐθὺς 

ἐχ τῶν παρόντων οἷα ἔτάτερος δμῶν προσα- 

; Ὁ μὲν λοίδορος" σὺ δὲ ἀεγαλόψυχος" ὃ 

σὺ δὲ μαχρόθυμος χαὶ 
Ἅ. 5 5. ᾿ 

οἷς ἐφθέγξατο: σὺ 

ὙΠ 
' αρ 

γορεύεται ; 
᾿Ὶ . ΄' Ν ᾿- , 

υνὲν ΕἸ χαὶ χαλεπός: 

μὲν μεταγνώσεται ἐ 

ῶν “ μεταμελήση τῆς 

Τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; Τῷ μὲν ἀπέχλεισε τὴν 

τῶν οὐρανῶν βασιλείαν ἣ λοιδ δορία᾽ ΛΟ δοροι γὰρ 
βασιλείαν Θεοῦ οὐ ἘληρονομήδουσιΣ σοὶ δὲ “ ἣτοί- 

ἡξῖξ τὴν βασιλείαν ἢ σιωπή. Ὃ γὰρ ὑπομείνας 

εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. ᾿Αμυνόμενος δὲ χαὶ εἰς 

ἴσον ἀντιχαθιστάμενος τῷ λοιδύρῳ» τί χαὶ ἀπολο- 

γήσῃ; Ὅτι παρώξυνε κατάρξας; Καὶ ποίας τοῦτο 

συγγνώμης ἄξιον ; Οὐδὲ γὰρ ὃ πόρνος ἐπὶ τὴν ἑταί- 

ραν τὴν αἰτίαν μετατιθεὶς ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

διερεθίσασαν, ἧττον τῆς “ χαταχρίσεως ἀξιοῦται. 

ὁ Οὐάοχ ΟοἸ5]. οὐ 1}. τογεῖας τῆς χρίσεως. 5[α{ἰπὶ 

ἈΠ οἱ ἴῃ δα τες οἱ ἴθ Νβς. πιᾶσπο ἱπίου 58 σοπβθηβιι 

Ἰοσίειν πτώματα, Ἰερὶ ἄφθεγο τρόπαια 5ιιβρίσαϊαν τὶ: 

Οὔ) 5. πὸ Ομ] οἴ αχᾶλ., 

Ἰνατι Ἰαν τ βεάποτο - 

ἀοο κοίλας (Ομ οι : 

πἰδὶ Πργὶ νθίογος. ρυοθ θογοηΐ, 

πλμν. Οιιοα 5ὶ «ϊπρίαπι, το] στα τ θιις νοονιθιις 1Ὲ- 



ΗἩΟΜΠΔ ΑΡΥΕΆΒΌΒ ἸΒΑΤΟβ. 
Φ 
«- 

Οὐτε στέφανοι χωρὶς ἀνταγωνιστῶν" οὔτε πτώτ Ὁ τὰπ| ἱπηρι! θυ, ΓΘΠ 551 115. ΠΟΘ ΠΊΠΔ 11}, Νεάις 

ματα χωρὶς ἀντιπάλων. Ἄχουε τοῦ Δαδὶδ λέγον- 
τος" Ἔν τῷ συστῆναι: τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου, 

πε τν Σ,ὔ 2.» 

οὐχὶ παρωξύνθην, οὐδὲ 
᾿ ΔΡῚ ΄ τ 5 5 - . 

θην χαὶ ἐταπεινώθην, χαὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν. Σὺ 
“»Ἀ οξύ ( ε Ὁ ΞΝ, ΤᾺ ἈΞ - δ, “τὰ τι -- δὲ παροξύνῃ μὲν ὡς ἐπὶ φαύλη τῇ λοιδορία - μιμῇ 

᾿ ᾿ Ἁ - 
δὲ πάλιν ὡς ἀγαθόν. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἔπαθες ἃ ἐγχαλεῖς. 
Ἅ - 

Ἡ τὸ μὲν ἀλλότριον χαχὸν ἐπιμελῶς χαταδλέπεις 
τὸ δὲ σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς ; Πονηρὸν 
“ἢ -- 

ὕδρις; ᾿ Φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ γὰρ δὴ τὸ ἕτερον 

χατάρξαι, ἱκανὸν εἰς παραίτησιν. Διχαιότερον μὲν 

οὖν, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, καὶ ἐπιτεῖναι τὴν ἀγανά-- 
Ἔ δ ΄ " ᾿ τ ᾿ ἥν ΠΑ ΞΘ] χτήσιν, διότι ὃ μὲν οὖχκ εἶχε τὸ σωφρονίζον ὑπό- 

Ν - δειγμα. Σὺ δὲ βλέπων ἀσχημονοῦντα τὸν ὀργιζό- 
2 2 7 9- -Ὁ Α , 315 5 μένον, οὐκ ἐφυλάξω αὐτοῦ τὴν ὁμοίωσιν, ἀλλ᾽ ἀγα- 

Ἐτα, 5.» "1 , 
ἠυυνάμην, ἀλλ᾽ ᾿Εχωφώ- 

ιν 

ναχτεῖς χαὶ χαλεπαίνεις χαὶ ἀντοργίζη" χαὶ γίνε- 
ΠΤ. . ΄ 5» λ. ͵ - 66 Ξ: 

ται 8 σου τὸ πάθος ἀπολογία τοῦ προλαόόντος. 

᾿Αυτοῖς γὰρ οἷς ποιεῖς, χἀχεῖνον αἰτίας ἀφίης, καὶ 

σεαυτὸν καταχρίνεις. Εἰ μὲν γὰρ πονηρὸν ὃ θυμὸς, 
, τι ΘῈ Ἅ εἶ ’, »" δὲ [4 Ε) 

τί οὐχ ἐξέχλινας τὸ χαχόν: Εἰ δὲ συγγνώμης ἄξιον, 
{ , - ΄ ΝΠ] 4 Φὸ ἢ 

τί χαλεπαίνεις τῷ θυμουμένῳ ; Ὥστε εἰ δεύτερος 
ἦλθες πρὸς τὴν ἀντίδοσιν, οὐδέν σε τοῦτο ὀνήσει. 

Οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσιν, ὃ χατάρξας 

τῶν παλαισμάτων, ἀλλ᾽ ὃ ᾿ ὑπερδαλλόμενος στε- 
φανοῦται. Καὶ χαταχρίνεται τοίνυν, οὐχὶ μένον ὃ 
χαθηγησάμενος τοῦ δεινοῦ, ἀλλ᾽ ὃ χαὶ πονηρῷ ἦγε- 

΄ ᾿ Ἂ᾿ ς , 2» , ΦἘῈΣᾺ ΄ 

μόνι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐξαχολουθήσας. ᾿Εὰν πέ- 
,ὔ ς΄ Ὸν 2 ᾿ Ε. - ,ὔ ΄ὰ 

νητά σε προσείπη εἰ μὲν ἀληθῆ λέγει, χατάδεξαι 

τὴν ἀλήθειαν: εἰ δὲ ψεύδεται, τί πρὸς σὲ τὸ λε- 
- "ἢ 

γόμενον ; Μήτε πρὸς ἐπαίνους χαυνωθῇς τοὺς ὑπὲρ 
᾿ 9 , , ΕῚ ῳ - - ΕΣ 

τὴν ἀλήθειαν - μήτε πρὸς ὕόδρεις ἀγριανῆς τὰς οὐχ 

ἁπτομένας σου. Οὐχ ὁρᾶς τὰ τοξεύματα, πῶς τῶν 

μὲν στεῤῥῶν χαὶ ἀντιτύπων πέφυχε διεχπίπτειν, 
Ξε ᾿᾿΄᾽ - ε - Ἃ γ΄ - ΄ , λὺ «ς ἐν δὲ τοῖς ἁπαλοῖς χαὶ ὑπείχουσι τὴν ὁρμὴν ὑπεχ- 

λύειν; Τοιοῦτον δή τι νόμιζε εἶναι χαὶ τὸ τῆς λοι- -ὶ ᾿ " 

δορίας. Ὃ μὲν ἀντιδαίνων., εἰς ἑαυτὸν χαταδέχε- 

ται" ὃ δὲ ἐνδιδοὺς χαὶ ὑπείκων, ἐν τῇ ἀπαλότητι 
τοῦ τρόπου τὴν ἐπ᾽ αὐτὸν φερομένην πονηρίαν διέ- 

λυσε. 'Τί δέ σε ταράσσει ἣ προσηγορία τοῦ πένης 
τος; Μνήσθητι τῆς φύσεως σεαυτοῦ - ὅτι γυμνὸς εἰς 

ν ’ 3. τυ! ΑῪ ἘΣ ,: “, οἱ 

τὸν χόσμον εἰσῆλθες, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ. Τί δὲ 

γυμνοῦ πενιχρότερον; Οὐδὲν ἤχουσας δεινὸν, ἐὰν 

ἡ σεαυτῷ " οἰχειώσης τὰ εἰρημένα. Τίς ποτε 
ἀπήχθη διὰ πενίαν εἰς δεσμωτήριον ; Οὐ τὸ πένε- 

Ε ᾿ ξα  αὐ τς ᾽ - “-- ᾿ 
σθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ τὸ μὴ φέρειν εὐγενῶς τὴν 

πενίαν. Μίνήσθητι τοῦ Δεσπότου: Ὅτ: πλούσιος 

Ῥγῖβ, τρύπαισ Ιαρθῦα πηα]]ῖ, 5ἷς νογίογε ροίογῖι, πέτα 

ἀν ρέδα σἰπε ποκείδιι. Τριάδι ἀπο (ΟἸεγ πὶ ἄχουε. 

Γ ἘΔ φύγε. ΑΚ Μ55. ποππι}}} φεῦγε. 
5 516 τα] ΠΡ νεΐογος, ἘΔΖ1Π γίνεταί σοι. 

ἃ Βορ. Ῥγΐπηι5 ὑπερθσλόνιενος. ΑΠΦυΆ πο ροϑὶ Μ5ς, 

87 

Α 

ΘΟΙΌΠ 85. ΠΑ ΡΘΠΙαΡ 5'πθ δά νθυβα 5 : ΠΕ406 5ἴγα- 

865 5ῖπθ Βοβῖθπβ. Αὐια] Πᾶν] ἀϊποθπίθμ : 7) επι 
δοπιίξίετ εἰ ροσοαίοτ' παν τσ πιδ, ΠΟΤ. 511Π| δ χὰϑ- 
Ῥογαίτι5, Π6Ὸ Ὁ} {π|5 51 Π|: 584 ΟΡ πιεῖ εἰ Πιπιπιϊ Ἰαίτις 

διέτη οἴ οἰ πιὶ αὶ δοτιῖς. Τὰ γ6ΥῸ Ἔχ σου θαυ ῖ5 ψαϊἀθηι 

ΟὟ οοπνίοϊαπη γ θ᾽ τε ΠηΔ Ππ1ΠῈ : 56 [ΠῚ ΘῈ ἱγη τ γ]5 1]- 

᾿πὰ απ θοπαπι. Εσοθ Θηΐπὶ ἔδοϊβ {πο Γοργθθη- 
ἀϊ5. Δπὶ 416 πτιπὶ τά ]π|πὶ 411 Πρ 1ΠΕπι  ]5 2} ἀτιοῖς 
ΨΘΙῸ ῬΓῸ ΠΙΠ110 ἔπιδ πη ̓ρ5115 Γπυ Ρ᾽ πὰ ἀπ 6 π}ῦ ΝΟ Π ΠΟ 
μα πὶ ΘΟΠ Πα Π]6}14 9 ἀνθ ᾿Πη] 6 γ15. ΝᾺΠῚ ἴποο- 

ῬΊ558. Α]1π1Πὶ., ΠΟΗ 5{Π 11 ἃ ΘΧουιϑα ΟΠ 6 ΠῚ]. [πΠ|0 

γΘΓῸ 2 ῖπ|5 δϑῖ, αὖ τη 1] ρογϑιδἦθο, ᾿πτΘ Παϊ ἐδ πὶ 

Δάνθγβιμ [6 ΦΌ ΘΓ ΠῚ, {θα 1116 Θχ θη ρ] πὶ 410 
Θπιθπάδγθῖμ", Ππο]ιδπαπ ΠαΡα θεῖς. Τὰ ἰδτηθ ἢ 

γΙἀ6π5 ἸΡαπιπὶ ᾿ΠάΘΟΟΓ 56 σουθηΐθα,, ΠΟῸΠ 1ΠΠ|πις 
ὙΠ Α5ΠΠ 5} πο πὶ : 56 ἱπάϊσπαυῖβ, οἱ τοῦτο 

ἴουϑ, δὲ υ]οῖβϑὶ ΠῚ ̓ΓΆΒΟΘΥ5 : ἰάθοηιθ τὰ ἰρϑῖτι5 

ῬΘΡΓαν θατο σον θη 5 Θχογ Θπ 5 4ιι6 ἀθἔθπϑιο 
ΠΕ δὲ δχοιιβαῖο. ΝᾺΠῚ ΡῈῚ δὰ {15 'ρβε ἴλοϊβ, ἔπ ΠῚ 
1ΠΠ|πὶ ΠΡ Γὰ5. σα]ρὰ., ἔππὴ [6 ᾿ρ56 σοπάθμημηᾶβ. Ετ- 

ΘΠΪΠῚ 51 ΠηΔ ] τ Π γᾶ Θϑῖ, οἵ! πη τ ΠΟῸΠ 60} 1 πη 51] 

51 διαῖοπὶ υϊρίδπι 65ὲ γϑηΐα ἀἸστιμ, σὰν ἴπ- 
[6 Π5115 65 ᾿γβοθπ 19 ΟἸᾶΓ6 δἰϑὶ ροϑίθυου ρᾶ. Ρατὶ 
γα} 1511, Π1Π1] ᾿πάθ σαρῖθθ5. ΘΠ] ππηθ πῆ. Νοήτιο 
ΘΠΗΪΠῚ [ἢ ΘΟΡΓΔΠΉΪΠΙθι15 ἴῃ Ζα 15 ῬΓΦΘ Πα ΠῚ σΟΤῸ- 
πᾶ ΡΓΟΡΟΠΙΓαν, σΘΥ τη 15 ᾿πσοθρίου",, σε νἱοίου 

ΘΟΙΌΠΑΓα}". ΤΟΙ ΓΟΟΘ 16 ΠΟ 50111Π| 411] Πη8}1} ἀπιοίον 
ἔαϊε, 56 δαϊα πη {π| πηϑ] τη ἄπισθπὶ 86] ρθοσδ πὶ 

56] ἔτ15 Θϑῖ, ΘΟ πη παν. 851 ἴ6 Ρ ΠΡ ΟΡΘ ΠῚ ἃΡ-- 

ΡΕΙαν δεῖξε, 5 ψαγιπη Ἰο τι [π1', ΡΟΓΙῸΙ νϑυϊ τὰ ἔθ πὴ : 

51η πη ΘΠ Π ν᾽, 414 δὰ [6 φαοά ἀἰχτιῦ Νοάπο εἴ- 
[Ὁγαγ 5. ΟὉ δᾶ5 {πιὸ γϑυύτιπὶ δχοθάππε ἰδτπιάδϑ : π6- 
416 ὁ σοπ πη 6} 185 {π|98 ἴ6 ΠῸΠ ἐπ πσιηΐ, οχὰ- 
5ΡΘΓΟΓῖβ. πὶ ΠῸΠ ν1465 ΦΠΟΠΊΟ60 586! {26 ΠΟΥ, 
δὲ {1188 ΓΘ ΓππΠ  π}, 50] θαπί ραπαῖγαγθ, ἴῃ πη0}}1- 
ῬῈ15 γθ1Ὸ δὲ 426 σϑάδῃϊ, ᾿πηρθίιμ πη διιιπὶ [να Π- 
δεγε9 (ΟπβΊπ}}6 συ! ἀ4π|, σΟΠν οἰ πτ 6556. ρεία. 
Οἷὴ σοηίγα [6 πά1, 14 ᾿π 56 σθοῖρὶξ : {1 γϑῸ γὸ- 

ΠΪ556 ἃσἹὶ ὯΔ σϑα τ, ΠΟΥ πὶ [6 π]ΐαΐθ {ἴα 510] 

1Π]} γα ἀἰβϑοϊνις. Οὐἱὰ δαΐθπη ἴθ ρϑγπαθαΐ 
ῬδιροΓ5 σΟσ ΠΟΙΊΘΗ 9 1Π ΤηΘ Πἰ6 ΠῚ γϑηϊαξ ἔπιε πᾶ-- 
ἴα γ26, 4π06] πιά τ|5 ̓ ΠΟΎΘ55115 65 πὶ ΤΠ ΠΩ 111}, Πτι- 

Πιυάι5Ή 116 65 Θ ΟΊ ΘΘΒΌΓΙΙ5. Οὐ] δυιΐθπι πιο ραιι- 
ΡΘΓΙτ5. 6ϑὲ 9 ΝΊΒΙ] σρᾶνθ δι Ἰν 1511, πἰϑὶ σαοά θὰ 
415 αἸεία 5ιπὲ, ἔα 5015. οἵ Ῥγορυῖα ἀϊιχουῖβ. 

ΠΟΙ Μα}}} ἀλλ᾽ ὁ χαὶ πονηρῷ. Ατεσα]ιβ ἴῃ δα 15 πὸπ 
ἱπνεπῖζαν. ϑαθῖπάς ἄτιο Μ55. ἁμαρτίαν ἀχολεουθήσας. 

» Ἐδπὶ 

ΔΙοχ ΟΟἹΡ, ῥγίπιης 

οἰκειώσῃ. ΑΙ Με5. ποῦ ραποὶ οἰχειώσυς. 
ξιν γενναίως. 

Ῥεαὶ. 38.2 
5: 

«7οδ. τι. 21. 



ᾧ. Οον.8.0. 

όκη 8.48. 

Ενα. 50. 6. 

αι), 27. 

Ῥκαὶ τιϑ. 

θο. 

5. περ. τ6. 
10. 

122 
Οὐΐθ ἀπ πδ μη ΟἿ αι ρθν αἴθ. ἀρ πιοῖτι5. δδὲ ἴπ 
ΘΓ ΘΟ Θ ΠῚ ὃ ΡΔΙΙΡΟΙ ΘΙ. 6556. ΠΟῚ ῬΓΟΡΙΌΒΙΙΠῚ δϑῖ, 
561 ρδιπρθυ τα θ Π ΘΘΠΘΡΌΒΘ. ΠΟ ἴθυγθ. ΔΙθιηοΙ" 
δϑίο ΠΟ πὶ, (με οἰ αἶνος δϑβοῖ, ρῥγΟρίεη πος 
ὀφόπιις [αοίιις 65. ϑια! τα πὶ τ δὲ ἱπάοοιιπι 5] 

ΔΡΡΘΙΠαΥΤ τ, ΠΊΘΙΔΪ ΠΟΥΪ5. ΘαΛ ἢ {πιὸ ἃ ΤΠ :015. 1Π 

γΟΥᾺΠῚ Βα ρ᾽ ΘΠ λη Παοῖας 5ιπέ, ἸΠ] ΓΙ αυπ τη : ϑα- 
πιαγιξατπιις 655 οἱ ἀκδηχοτῖιι αὐος. Οὐιοι 5 ᾿γὰ- 

506 7155 ΟΠ Π Γπη 51] ργΌ να. Ἐσααϊ ΘΠ} 518} 15 
δι 1νὰ 9 51π απΐθην {ΡΠ ]ΠᾺ1]}}5. οἱ βῖπθ νὰ μ6ν- 
ΠΙΔΠ5Θ. 5. ΠΟ 5. Ραον θη σΟην]οἰαίουϊ,, ΟἸΠΠῚ 

ΡΥΠ ΟΠ ἀπ 16 ἴρϑα Οϑίοπ δ 0]5 ἁΓτ|6 πιο 6βι]δηι. 

Οὔδϑιι5 ἃ] ρὶ5 653 ΑἹ δηΐηι Ποιηΐητ5. Ππ 0416. Τη- 

(δοῖιι5. 65 ΒΡῈ 115} 564 οἱ Τθοιηΐηιι5 ποϑίθν. ΝΣ 
ΘηἾ ἀνογιὶί ἔασίθην σιίαπι ὦ σοπ [δίοτιθ 5 ριῖο- 

τισι. ϑισαοῖοο ΠῚ δα πὶ ΒΥ σορ απ 5 ΤΠ] τ6 εἰ 
7πάϊοῖ. Τὶβοιάθγιιπε. τιαπλ ἐππίοαμη ἢ Ἐχαθυιπὶ 

ἴα ΠῚ ΤΟΙ ΠΙΠΠῚ ΠΊΘῚ1Π1, δὲ αϊνίβουαης ἸΠΓΟΙ 568 

6].5 γνϑϑεϊπηθπία. Νοπάτιπι σΟΠπ θη παῖιι5. 655) ΠῸη- 
ἀτιπ σρπο ἤχ α5. Τλϑϑιιη ΕΠ πλλ] τὰ, τπὰξ ΡΟΥΘ μὰ 5 

ἃ ἰρβῖιι5. ΤΠ} ΓΔ ΓΟ ΠΟ. 
ὃ. ϑαθδαπὶ ΔΠΙΠγη}. ἔπ ΠΟΥ 5 Πσπ]ὰ : 

ἀἴᾳψιιθ ΘχοαΠ ἀΘϑοθη 8 1 ἃ ἔΠ ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΙΠ ΡΥ Πα Πΐ, 
ἘΠ 501 ΘΠῚπΠῚ ΡΓΕΒΡΑΓ ΠΟ Π65. [ΓΟ ΟΠ βήτι6, 
σον ἴ5. ιιαβὶ 5} π|5. ἃ Ῥ]βιι5 ΓΘβοϊ π θη, τη 6 Π- 
ἴθ η δἰ σΟΠβι ΠΕ ΠῚ ἃς ἔα Π]ᾺΠΠΠ αἴθηι γθ πσης. 
ΕἘτ βὰπὸ ἰοὺ 68ὲ ποῦ ἀϊοίατη οϑὲ αὶ αν] θ : ῥα- 

ταΐξιις σίηι. δὲ ποσὶ διίπι ἐστ ϑαίμς. Ορονθὲ Ἰσῖταν 

ΘΟΠΊΡΘΒΟΘΙῸ [6 ᾿πϑᾶ Π11Π} ἃ0 γΘΟΟΡ 6 η] ΔΠΪΠ}Ϊ Π10-- 
πη}, ΘΧΘΗῚΡΙΟΥΙΙΠῚ {128 ἃ Πυθα 15. νἱΓῚ5. σϑ]οΐὰ δ ηΐ, 
ΤΠΘΠΊΟΓΘΠῚ : Φπομηο (0 50} }Π 16 δὲ πηᾶσητι5. 1Π6 Πανὶ 
Ῥϑια]απ τα πὴ βΘη6ὶ πη Ππβιιθῖθ ρϑυ τ] υῚ τ. ΝῸΠ ΘΠΪηὶ 
ΤΘΠ.Ρ115. 4 ἀ]ναϊ σΟμ  ]ΟΤΙΟΙΪ ᾿γ88 : 5 φαϊάθη οοσῖ- 
ΤᾺ ΠΟΙ ΘΙ 5.18} ΓΔ ΠΒΙ ΘΛ θα. πῃ Πδῖιπὰ. ΑἿΣ πἰηῖ- 
γη} : Π9)οηιίηις αἰκῖὶς δοηιοὶ, πὶ πιαϊεαϊοογοὲ [)α-- 

οἱαϊ, Οὐ ρΡΟΡ ΘΙ Ομ} γΟΟΔΓ ΘΕ ὙἹ 58 ΠΟ Ϊ ΠΊΠῊ, 
οἵ νὴ ᾿πΊππ|5, παι ιιϑ τι 1} οἱ βισοθηβαϊ : 5 
56 056 παι} 1 ]γα , 4ααϑὶ [γ᾽ ἃς ΤΡ] 0 πηΔ] 6 41}- 
οἵδ. σΟΠ 6} 1Π1|541|6 ᾿σ βϑί τιβ. Τ Δ} νρῸ ἀπὸ πδος 

ΘΧ ΔΏΪΠΙῸ ἴππ0 Θχῖμη6, ΠΟ [ΘΙ ρ50Π} [ΠἸσα νυ δ πια- 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΡΒΑΒΕΙ 

ς Βες. 

πολλά σοι λείψει 

ῬεπρΩς πρόσωπον αὐτοῦ. Νῖοχ ἴάεπη ΝΞ. 

ἃ Αππσαὶ 5 ἢ ΠΡτὶ ἕχαστον ὑποτ ΕΞ { ξ τᾶ σοὺ τὴν» 

νοῖσν. 

ε γείονος. αἰϊχιοι Πρ παρὰ τοῦ. Ναο ἴΐα ππυ]ο 

Ῥοβὶ ἅτιο 755. χαὶ ἔυπλὶ χτον χίνυμα. δαθιπο ΘΠ εἴ 

ΟΟ]Ρ. τονιῖπς δὲ (ο15]. μνήμῃ τῶν μακαρίων ὑποδειγυκά- 
τῶν, γϑοογεαίίζοπε δοαίοναιτι ἐαοπερίονιιπι. ΑΣ τοτὸ 

(6}}». ρῥυΐπλιβ οἱ ἅτιο ΒΘΡῚΪ μνήμῃ τῶν μαχαρίων πα- 

ραγγελυιάτων, γδοοναἰίοπε νοαίογιπι εἰ σοι ποπίογ τι. 

ΤἸγοπίψας (9}}»,. 5οοιπ τι μνήμῃ τῶν νακαρίων ἀνδρῶν 

σΑΡΡΑΡΟΟ. 
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ΑΒΟΠΙΕΡ. 

“ἢ, 5 ; Ἂς, 9. Ὁ ο Εν» “ , λ» 

ὧν, ἐπτώχευσε δι᾿ ἡμᾶς. ᾿Εὰν ἄφρονά σε χαὶ ἀμα- 
ἐΈ Ρ τς ἐκ 

θῇ. προσαγορεύσῃ, ὑπομνήσγητι τῶν ᾿Ιουδαϊχῶν 
“Ρ τ . 3 ᾿ , 3 ᾿ , ᾿Ξ ὕδρεων, αἷς τὴν ἀληθινὴν σοφίαν ἐλοιδορήσαντο 

Σαμαρείτης Ἂ: καὶ δαιμόνιον ἔ Ἔχε ξις. ᾿Ἐὰν μὲν οὖν 
ἕ βΒυείμ τ τ: 

δαίωσας τὰ ὀνείδη. Τί γὰρ ὀργῆς 

ἀφρονέστερον: ᾽Εὰν δὲ μείνης ἀόργητος, ἤεχύγας 

τὸν ὑδρίσαντα, ἔργῳ τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμε- ὃ 2 ἱ τ 

Ἐῤῥαπίσθης; Καὶ γὰρ καὶ ὃ Κύριος: Ἔνε- 

ται ̓ Αλλὰ χαὶ ὃ Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ γὰρ ἀπέ- 

τὸ “ πρόσωπον ἀπὸ πὐσχυνης ἐμπτυσμά- 
τῶν. ἐπεύξοσαν εήθηξι ; Καὶ γὰρ χαὶ ὃ χριτής. Πε- 

5» ῬΑ τὰ ΄Ν» 

ριέῤδηξάν σου τὸν χιτωνίσχον; ᾿Απέδυσάν μου χαὶ 
Χ 

τα ν Κύρι τς χαὶ διεμερίσαντο ἱμάτια αὐτοῦ 

ὕπω κατεχρίθης, οὕπω ἐσταυρώθης. Πολ- 

πρὸς τὴν μί- 

μησιν. 

ἁ ὑποτρεχέτω σου τὴν διά- 

χαὶ χαταστελλέτω τὴν φλεγμ' 

᾿ 

Ῥούτων ἕχαστον 

νοιᾶν, μονήν. Αἴ γὰρ 
τοιδυται προπαρασχευαὶ χαὶ διαθέσεϊει οἷον πηδή-- 

-- μΥ Ἁ Ν Ὁ “ 3 

ματα τῆς χαρδίας χαὶ σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι,, εἷς 
ΠῚ ΄ ν ΄ Α ἐῪ » , 

εὐστάθειαν χαὶ γαλήνην τοὺς λογισμοὺς ἐπανά- 
΄ - Ὁ ἊΝ 

Ὑουρτ Καὶ τοῦτό ἐστιν ἄρα τὸ “ ὑπὸ τοῦ Δαδὶδ 
ῳ « , ΑΥ οἱ 2 ψ, 

εἰρημένον" ὅτι Ἡτοιμάσθην, χαὶ οὖκ ἐταράχθην. 

τὸ μανικὸν χαὶ ἔχπληχτον χίνημα τῆς 

Ψυχῇ χἢ ἰς χαταστέλλειν τῇ μνήμνη τῶν μαχαρίων ἀν- 

πῶς ὃ μέγας Δαδιὸ πράως 
ῸὩἬ ΓῚ ν 

ἡνείχετο τῆς παροινίας τοῦ Σεμεεί. Οὐ το ἐδίδου 

χαιρὸν τ ὀργῇ χινηθῆναι, πρὸς τὸν Θεὸν " μετα- 
τῷ Σε- 

μεεὶ χαταρᾶσθαι τὸν Δαόσίδ. Διόπερ ἀχούων αἷμά- 

οδειγμά των " 

φέρων τὴν ἔννοιαν" ὅτι Κύριος εἶπε, φησὶ, 

, ' 

τῶν ἀνὴρ, χαὶ ἀνὴρ παράνομος, οὐχ ἐχείνῳ ἐχα- 
΄, 9.3 ε ΔῪ 3 ͵ ϊ- --, Ἁ ΕΣ; 

λέπαινεν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐταπείνου, ὡς χατὰ τὴν ἀξίαν 
- ὦ -- σρ ἃ 3 , ΕΣ Τὶ ΓΝ 

αὐτῷ τῆς ὕθρεῶς ἀπαν τος: Δύο δὴ ταῦτα πε- 

ρίελε σεαυτοῦ, μήτε σεαυτὸν μεγάλων ἄξιον χρίνης, 

ἦτε ἀνθρώπων τινὰ παρὰ πολὺ ἐλαττοῦσθαί σου 

ὑποδειγυνάτων, γεοοναἰΐοπε γεἰϊοίογιιπε ἃ ϑεαίὶς οἱ ὶς 

ἐχεπιρίογιιπε: 4ατ βου ρίιγα γευῖου σἹ ἀογὶ ροῖΐοβε. 

ΓΈΛΜΙο Βα5}}. εἴ ποβίσὶ βερίεπι ΝῖΞ5, μεταφέρων 

τὴν ἔννοιαν, οοφίαιίοπεπι ἀγαπΣ) ΘΓ επὶς ἐπ ΤΙ εῖμη. Ἐδι- 

ιἶο Ῥατῖβ. μεταφέρων τὴν αἰτίαν, γεὲ σαιδαπε ἐραποζε- 

γεπς ἐπ ἤειιπὶ : Φαοα πηο]ἴπ5. 6556 ποῦ πεσο, 5ε4 40 

πΙ Ιου ὁπ Πτοο Ἰδοιῖο, δὸὺ ΠηαΘῚΒ ΤῊ] Ξαξροοία οβξ, 

Ὑ ἐγθοῦ ομΐπι, πὸ ἐγ ροβτάρ} νοσοπὶ ποῖ ἴα ἸΠοπδαπι 

ἉἸτα οἱ πιο] ον δὲ ἀρίϊτο ἄς βιῖὸ σοπηπηιζαγηΐ. 

ἃ (}}5. γυΐπητβ ὑπαντώσιις. 

...-.... 
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253: 
χατὰ τὴν ἀξίαν νομίσης. Οὕτω γὰρ οὐδέποτε ὃ θυ- 
μὸς ἐν ταῖς ἐπαγομέναις ἡμῖν ἀτιμίαις ἐπαναστή- 

σεται. Δεινὸν μὲν τὸν εὐεργετηθέντα, καὶ ταῖς με- 
- - ,,» 

γίσταις ὑπόχρεων χάρισι, πρὸς τῷ ἀχαρίστῳ ἔτι 
ιν Ψ' ν 9 πιὰ ἈρΑῇ , κυ μορφῖ Η͂ τλλὴ χαὶ ὕδρεως χαὶ ἀτιμίας κατάρξαι. Δεινὸν μὲν, ἀλλὰ 

τῷ ποιοῦντι μεῖζόν ἐστι χαχὺὸν ἢ τῷ πάσχοντι. 
2 - ; ἌΕΝΝ 

᾿Εχεῖνος ὑδριζέτω- σὺ δὲ μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν 
» λ. ,ὔ δ " ΄ ἘΞ ῬἘὰ οἵ 

σο! πρὸς φιλοσοφίαν ἔστω τὰ ῥήματα. ᾿Εὰν μὴ 
- πν ᾿ 

δηγχθῇς, ἄτρωτος εἰ. λν δὲ χαὶ πάθης τι τὴν ψυ- Ἡχϑιςγ)γ ατρ Η ἼΝ 
- ἣΣ ΄ π᾿ 2 ᾿ }} 

χὴν; ἐν σεαυτῷ χάτασχε τὸ λυπηρόν. ᾿Ιν ἐμοὶ γὰρ, 
. : ᾿ » ἢ ΟΝ, - κ 

φησὶν, ἐταράχθη ἣ καρδία μου" τουτέστιν, οὐ ὅτε- 
δόθη πρὸς τὸ ἔξω τὸ πάθος, ἀλλ᾽ οἷόν τι χῦμα εἴσω 
τ Ξ Ξ ; 

τῶν αἰγιαλῶν χαταχλασθὲν ἐστορέσθη. Καθησύ- 
Ξ ὄρ» 

χασόν μοι τὴν χαρδίαν ὑλαχτοῦσαν καὶ ἀγριαί- 
τ ,΄ 

νουσαν. Αἰδείσθω τὰ πάθη τοῦ ἐν σοὶ λόγου τὴν 
ς 

ἐπιφάνειαν, ὥσπερ τὸ ἐν παισὶν ἄταχτον ἀνδρὸς 

αἰδεσίμου παρουσίαν. Πῶς ἂν οὖν ἐχφύγοιμεν τὴν 

ἐχ τοῦ ὀργίζεσθαι βλάδην ; ̓Εὰν πείσωμεν τὸν θυ- 
: ἡθύν τις 

μὸν μὴ προλαμδάνειν τοὺς λογισμοὺς, ἀλλὰ τούτου 
- ᾿ 

πρῶτον ἐπιμελώμεθα, ὡς μηδέποτε αὐτὸν προεχ- 
ἘΞ 

τρέχειν τῆς διανοίας - ἔχωμεν δὲ ὥσπερ ἵππον 
- Ἧ “ - ΄ 

ὑπεζευγμένον ἡμῖν, χαὶ οἷον χαλινῷ τινι τῷ λόγῳ 
Ὁ - - Ψ, , “- 

χαταπειθῖῦ, μηδαμοῦ τῆς τάξεως ἐχδαίνοντα τῆς 

οἰχείας, ἀγόμενον δὲ " 
Ξ ἐς ἘΠ 

» χαθηγῆται. Ἔτι γὰρ πρὸς πολλὰ τῶν τῇ 
ΞΡ τς ἘΟΑΡδΝ 

ἔργων ἐπιτήδειον ἡμῶν τῆς ψυχῆς τὸ θυ 

Θι τὶ Γ᾿ ῶ» τ 

Ὧν -Ὄ 

Ὁ» ὃ "Ὁ 

δὲ ΩΝ 

τὐΥχ ϑοθ πεῖς οἷ 
ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐφ 

Ἧ 

ὥ“ « ΓΑΙ - 

τηγῷ 
: 
( 

, χἷ - 

ὅταν, ὥσπερ τις στρατιώτης παρὰ τῷ στρα 

᾿λόμενα τὰ ὅπλα θέμενος, ἑτοίμως ἐπὶ τὰ παραγγε 
τὰς βοηθείας παρέχηται, χαὶ σύμμαχος ἡ τῷ 

χατὰ τῆς ἁμαρτίας. Νεῦρον γάρ ἔστι τῆς ψυχῆς ὃ 

θυμὸ ὖ ὑτῇ πρὸς τὴν τῶ λῶν ἔνστασιν ἢ υμὸς, τόνον αὐτῇ πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἔνστ 

ἐμποιῶν. Εἰ γάρ ποτε λάδοι αὐτὴν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐκ- 
- Ε: Ἢ ᾿ 

λυθεῖσαν, οἱονεὶ βαφῇ “ σιδήρου στομώσας, αὐστη- 
ρὰν αὐτὴν χαὶ ἀνδρείαν ἐκ μαλαχῆς ἄγαν χαὶ ἀνει- 

μένης ἐποίησεν. Οὐ γὰρ, “ εἰ μὴ θυμωθείης χατὰ 

τοῦ πονηροῦ, δυνατόν σοι μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον. 

Δεῖ γὰρ, οἶμαι, τὴν ἴσην σπουδὴν ἔχειν περί τε 

τὴν ἀγάπην τῆς ἀρετῆς, χαὶ περὶ τὸ μῖσος τῆς 

ἁμαρτίας. Πρὸς ὅ Ἅλιστα χρήσιμος ὃ θυμός" ἁμαρτίας. Πρὸς ὅπερ μάλιστα χρήσιμος μός 

ἐπειδὰν οἷον χύων ποιμένι, οὕτως ὃ θυμὸς τῷ λο- 
- , .- ΄ ΜΝ; -- ἊΝ 

γισμῷ παρεπόμενος, πρᾶος “ μένγ, χαὶ χειροήθης 

ΑΠὰ5 Μ5, εἰ 

ἔστι γὰρ οὖν 

» ψρίογοβ δψαοι Πρτὶ ἂν χαθηγῆται. 

ἄτι καθυγεῖται. ΠΟΙάομα. Πρ. ῬΥΙπι5 
πρός. (015. ῥγίπιυς ἔστι γὰρ πρός. 

ς [ἡ εὐϊίίοπε Ῥαγῖβ. οβοϊξαπεϊα Ορογάσιιπὶ φοτ- 

ταρίε Ἰοσίταν σίδηρον, ὉΡῚ εχ Μ5. Ἰεσεπάιιπι εβὲ σιδύ- 
ρου. 

ἃ Τ|]υΔ, οὗ γὰρ εἰ μιὴ εἴς., 5ἷς ᾿πίογργοίδξειβ οϑὲ ὅο- 
Ἰαϊουγαάπιβ : ες επῖπι οἰ εοπίνα ἐπὲψείαίεηε εἰσι ἐπ- 

αἰϊρπαίο δὲ ἵνα, σαι ἐαπὶ οαϊΐο “μιὸ ἄξεει μεν σοηιῖ 

Ροιονῖς : 4αῖθιι5. οχ νους ραΐθΕ ᾿πτογργοίεπι γοσοπὶ 
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δ η15. γ6θιι5. ἀἰσηιι, πθὸ Φαδι μὰν ᾿χΟΠλ  ΠῚΙΠ 
ἀπιχϑυὶβ ΕΠ}0Ὶ ἀἰσηϊ τα Ἰοη 6 ̓Π[δ Ιου ἢ. 6556. 516 
Θπΐη}, ἰἰσθῖ ἸσΠ ΘΠ πὰ ΔρΡΡΘΕ . πυμηηπδη) δά 

Ἰγὰ πὶ ΘΟΠΟΙ Ια πμιν. ἄγαν φα]ἄθηι [ἀϑν], ἢ - 

πϊπθ ὈΟΠΘΠΟ 5 αἰδοῖ, ἀοπίβηιιθ ἃ. σ Δ ΓΙ5 
ΤΠ ΧΙ Π}15 ΟὈ] σα ἢ}, Ρ οοῖθι" ἸΠσ Δ ΔΠΪΠηΐ ὙἹΓΠ ΠῚ 
αάϊιις. φθοατα δὰ σοπνϊοίτηι ἃΐτι6 ἃ Ἰ5ΠΟΠ11- 
ΠΙΆ], ῬΥΙΟΡΘΙΩ ΓΘΟΌΡΡΟΡ. ταν μΪαπα οϑὲ : θὰ 

Πα πα τυ Π ΠΠΔ]115 δϑὲ [ΔΘΙΘ ΠΕ ἀτιαπὶ ρα 6 ΠΕ, 
(οπνὶοῖθειν 16 : τι 6 ΙῸ Π6 σον] οαγθ. 51πὲ ΠῚ 

6]85 γυῖα δχθγοϊίαιο δὰ ρἢ]Οβορ απ. 81 1π|- 
410 ΔΠΪΠ10. ΠΟῚ [Ὁ 185, γα] Πτι5. Πα ]τ|} ΔΕΟΘΡΙ5Ε : 

5[η. υϊάρίαπη ΔΠΙΠΊΟ ραῖθυῖδβ, {γι πὶ Ἰηἰγὰ ἴ6- 

Ἰρϑῖιηι Θοπίη6. ἦγε πι6, ΘὨΪ πη, ᾿π4π|ξ, ἐμσϑαζιπι 

5 σου" πδιιηι : ᾿ΟΟ δϑῖ, ΠΟ [ὉΓὰ5 ΡΓΌΘΙΙ αἰδοῖα, 

5664 4851 ἤΠποῖι5 φυϊάαγη ἰγα ΠΕ τον αἰ ΓΡαοειι5 

(Οπβϑῖε. ΑἸ] γαπίθιη οἴ Θχ δου θα) Δ ΠΪΠΉΠΠῚ 

γε πηι δε εβ. Ἀδνθγθαηίαν αἰ δοῖτ5. ἔπ] ΒΡ ΘἴμηΙ 
ΓΑΙΟΠΙ5, ΠΟ 56 0115 86 ΡΘΕ], 51 ᾿πη πη 65 Ε1Π|5 56 

δθγαηῖ, ὙἹΡῚ γΕΠΟΡΆθ1}15. Π ΘοβΘ ἢ απ}. Οἱ ᾿σῖταν 

᾿γᾶοι Πα 185 ΠΟΧΔΠῚ Θ το γα ῬΟ ΘΥ  Πη115 7 51 1γ88 5ιιὰ- 

5ΕΙῚΠΊ115,. τι Π6 γΑΠΟΠΘΠῚ ΡΥδονθρίαϊ, η0 ἴῃ με ῖ- 

ΠῚ} ΟΡ ΠῚ (ἢ Πσ ΘΠ ΔΤΏ 116 ῬΟΠΆΠΉ115,. ἢ Π11ΠῚ-- 
4π|ᾶπ| ῬΙΘΘΟιΡΓαΐ ΠΙΘΠ 6 ΠῚ, 5641 ΡΟ τ5. ἢ Πα Πητι5 

1ΠΠ|πὰ γε εἴ θαι} ΠΟ5. ΘΒ] Θοῖι πη, δἕ ΓΟ ηΪ 
τἀ] ᾶπὶ Ομ 4 πὶ ἴθ πὸ ΟΠ ΘΠ ΡΥ ΠΙΘ ΠῚ, ΠΟ 

τι πιὰ Π] ΟΝ ἔἃ 51} ᾿ρ511|5 Οὐ Ἰ ΠΘ ΠῚ Θσγ  ἸΘ ΠθΠ], 

56 ἃ γΆΠΟΠΘ, {πον 15 πη 16 Ργρθαῖ, ἈΡΠΟΙ 56 

ΒΙΠΟΠΙΘΠ]. ΝᾺΠΙ ΔΠΙΠῚΪ ΠΟΘΙ ἴγὰ Ἰάοπθα δϑὲ οἱ 

11|1}15. δ πη] τὰ νἱρ 15 ΟΡ ΘΓὰ, οα]ἢ 50 }]Π16 θὲ ψϑ]υῖ 

τ} }65. Δ] 15, ἀδροβι5. ἀρὰ ἄπσθπὶ ΔΡΠῚΪ5, 

Ργοιηρίθ, {π|0 ρυεοθρέμμ {πϑυ], γΘΠΘΡΙ Βα ρΡ6- 

τἴ85. ΘΓ ΤΑΙΙΟΠΙ άνθϑιιβ ρθοσδίιη) ΟΡΘΠῚ ἐμ] 6 1. 

Ἐδπι δ ῃ πὰ ΔΗ Πη:6 ΠΟΡΨ 5 ἱγα, ΤΟΙ οἱ δ ν]γὲ5 δά 

Βοπᾶβ ΓῈ5. ᾿πϑία πίθον ῬΟυβθυ ΘΡ ΠίθΡ 6. Ὡσοπαὰ5 

Δ] ΠΙ5Ε ΓΔ Π5. ΝῚ ΠῚ ΓΕΙΠῚ 51] 4 Ὰ Π40 ἈΠΙΠΠΔΠῚ μ᾽ γο- 
Ἰπρίαίθ θχϑοϊίαπι οἴ απάθυϊτ, θαμὰ ΘΟΠ5Ο] Δ Π5 

[ὉΥΓῚ 45] {ἰποῖπινα Ππ ἈΠ, Διο ΓΆ ΠῚ δ [ὉΥ ΘΠ. 
6Χ γα ]68 Π|0}}} οχ 4116 γα μ ἶσϑα γθ α1:. ΝΘ 16 ΘΠ ]η}, 
ΠἾδὶ 1Γἃ ΘΧ δ ἢ π6Γ15 Δάν εῦβιιϑ αι πι, {6 1. τιι- 

᾿4π4Π) ρμοίοϑί, αὐ ΘΠῚ ΡΓῸ τηϑυῖο Θἤογῖ5. Ορουῦ- 

πονηροῦ 50} 5ῖ556. ῬγῸ τὸ τηα]α οἱ Ἰηῖαια, 594 ποῖ ἁπὶ- 

πιφανονεϊ τὴν Δ]Ίο αὶ ἀοοίιι5 γόσεῖμ αὐτὸν, 4 εἰ 

ἴῃ ΘΠ ε|5 δὲ ἴπ Δῖβς, Ἰεσίξασ, ἁἸτπεἰ συαάοτγο, Ἐτοπῖπη 

51 πος ἴοσο γὸχ πονηροῦ ἀσοῖρὶ ἄἜθόγοῖ ρτὸ τὸ ἱπίαπα, 

αὐτὸ, τιοῦ αὐτὸν 5ουῖρἔϊπι ἔπῖξϑθῖ, Τλ Β τιτ Ἰατ τ ποῺ 

εϑῇ, {υἱπ τόσο πονηροῦ πιο} δὶ ἄοθοας ἔοι ἐπ φαῖ- 

[αι5 βῬάγοηβ ἀἴαθο] 

« Ἑάτιῖο. αἰναάιο ς- μένει Ν' οἴοτεβ. 4παίιιον ΠΡ τὶ 

πρᾶος ".ξ} Ὑ!. 

Ῥεαὶ. ιήΞ. 
4. 



Ῥεαὶ. ἡ. 5. 

Ιαιιλ, 5. 

22. 

ὥδεη. 3.15. 

25. Νιωπ. 
1: 
1υϊὰ. τ2.3. 

Ἐχοά. 32. 
27. 

ἅ ὃ. 9 ΒΑΒΙΠῚ ΟἸΒΑΠΝΕΞ ΘΛΈΆΡΑΘΟΟ. ἈΒΟΙΠΕΡ. 

τ6} δῃΐμ), Ορὶ ποι", ἰὰηἴο δι ἴο ν]ν θη ΠῚ], Ε τοῖς ὠφελοῦσι, χαὶ εὐανάκλητος τῷ λογισμῷ, πρὸς 

αδηῖο οὐἶο Ορουῦτοι ρϑοοαῖιηι. ΠΡ ΡῚ. Θὰ πὴ ἴῃ 
ΛΘ ἰγὰ {115 658 ΠΑ ΧΙ ; ΟἸΠῚ τι Θ Πἰ5. ραβῖο- 

ΤῸΠῚ, ἰΐὰ τὰ γα ΠΟ Π ΘΙ 56 ται, ΠῚ} 15 ΡΟΥΘ αΐ, 

δ ππουῖσϑιὰ Πα να Π ΕΠ 115, ΡΟβϑιταιθ. ἔοι] ἃ γδτῖο- 
πὸ γϑάπιοϊ : οσοηῖνα δ ΔΙ] 6 ΠΔ ΠῚ [1 Π} νΟσθιη, {{Π|} 

[ἀοθη ΘΧβρουθίι, δα πλϑὶ πϊΡα π|6 ΟὈ5θα τ οδα 
6556 ν᾽ ἀδθαῖαν. 564 5ἱ πολ ηιθε [ἀπ γ]5. Θὲ Δ Π}1-- 
οἴι5,. Ρᾶγϑὲ [ον] ἀατιθ, ΟΕ πηι}, ἁτάιθ. Ρ - 

ἀθπεὶ ἀπἰ Πλ85 ραν Ε] ἀσοομ ΠΟ (18 {1551 11} δὲ ἁτιχὶς 

Ἰΐαπι ΠΠπ|4 φαοα ἃ}} ᾿Ραβοθητθ ΠῚ ΠΪ ΡᾶΡ 6 σοηίον- 
ταν. Νά. 41 [Ὰ}15. ΓαΘυ τ, ΠῚ ΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ ΟἿ ΠῚ 15] - 

ἀἸαπεῖθιι5. ἴηι σραταη ἃς ΘΟΠποογά ἴδηι γί", 

Πα] πΠῚ 11} Οἵ} 16 111ὰ ποχῖα ἈΠΉ]ΟΙ Γἰπὶ ἃ - 
μλ [6 η5, 564 Ἰπϑ᾽ ἀϊοβαπι ν ΟΠ Πρ αἴθ ΠῚ “ταδὶ [π|-- 
Ῥὰπὶ «οημαπι 75 ῖτοι 4]]ανπι5, «Πα πα ηβήτιο, 
Ἡφο δϑὲ ᾿σίταν ᾿γὰθ {115 115, αὶ ρα οῖα ΓΘ ΘᾺ ΠῚ 
δ πηοαονανὶ πονοιϊηΐ. Νά δὲ ἃ] Ἰασιιπη. [οι τὰ- 

{πη} {ΘΠ 6 1 θΓῸ το πα] τη 0 ἀτ πιᾶ]6, απ θῸ Π6 

ΘΟ ροββι θη. ἘΝ ΘΗΊΡΠ οατιδα, (]56115 ΘΟ Ποι-- 
Ῥ᾿βοθ ΠῚ ἁΠ Ϊ Ραγ 6 ἃ σὰ Π]5 6] ΟΠ ΟΠ θη οἵ ἃ 

ἘΠ Ρ ΠΑ. Ὑ ΟΠ] ΔΓ 1511} ΑἸ ΕΠ ταν, Θχβθογα- 

Ὀ1Π15 ὁδὲ δὲ πη ριἸοῖι5 : πὶ νΘΙῸ δαπὰ αὐ Ποῖ ἐϊ- 
Ἰδοοποη νϑυΐθυῖῖ. οἱ αὐ φ θυ ΠΟΥ ΠῚ) ΟΙΠΟΓΙΊΓΠῚ 

ΔΡΡΘΙΕΙΠΟΠΘΠῚ, 15 ΕἸ  Πτι5. ΘϑΓ δ π}]α ΠΠ0Π6, δὲ θθὰ- 
τι|5. ΕΦ Τα 5115 ΧΕ] γΔΓΙΟ Πα ]Θ ΠῚ ἃ Π 1 ΠΤ ΘΠ }Ὸ- 

"ΡῈ γϑοῖτ, Ῥυάθη5. 65 ἃς 5ΆΡΙΘΠΒ5 : 4] γ6ΙῸ ἴπ 
ῬΙΌΧΊΙΩΪ ΡΘΥΠΪΟἾΘ ἢ. πη Θηἴο ἢ. οι! Πα] οΥ, να[ον 

δὲ δἱ τηαϊοῇοιιϑ. 

6. Α5ῖὲ ᾿στταν, αὐ θὰ απ ΠΟΡΪ5. ἀαἴὰ βιιηΐ αὐ 
5 Πα] ΘΠ} ἃ ΟΟπαϊτογθ, σοαβίοπθπι ΠΟ Ϊ5 ̓ρ 515 Ρεο- 

ΟῚ [οἰ πηιι5. Τὰ ᾿νὰ ΠΟΙ 16 σὰ πὰ ΟρΡΟΥΤΘ δὲ τ 

οροτίοε οομπηηιοΐα, δἰ οἷς ΡΟ θιι", ῬΑ ΘΠ ΕἸ αΠ 116 οἱ 
ΘΟΠΕΙΠΘΗ ΓΔ] : 5641 οἵἹΠ} σῚΣ ΘΓΡΟΙΘΙ" γδοῖδη) γὰ- 

τἰοπθιη, ἰπϑαπία ἤξ. Οὐ ργορίου ΠῸ5. διϊδην Ρ58]- 
Πλτῖ5 δαἠπηοηῃοῖ: Ζ7ταξοϊπιϊπὶ, δὲ ποῖϊῖο Ρῥθοσαγο. 

Οιΐη δὲ θομηΐητι5. τ ἔαδῖνα ᾿λΡαβοθητὶ {6 1 οἾπι ΠῚ 
ΠΝϊΠϊἐαται : δῖ. ᾿νὰ, τ τὰ ἀϊοαη), γὶσθ τπηϑάἸοὰ-- 

τηθητὶ ἃ δὰ 4ιι85 Ορονοῖ, ατὶ ποῖ ργΌ Προ ε. ΠΠιὰ 

ΘηΪπ}, Ζγιϊ οἰ ἐἰάηι μοτεαπι ἱπίοι' ἐδ δἰ Σϑρθτιίθηι; 

θη {Ππ4, Ζγιϊηυϊοὶ εἰς Δ͵ακϊατις, ἀοσοπιὶς 

δῖ, ᾿γαοιιη 1ὰ γ ΘΠ ΡΠ Ϊ5. τ ἢ τι} 6550. ΟἸα 6 

ΜΙοΥϑ65 ΠΟΠλἾ Πα} ΟΠ ΠἾ 11 ΠῚ} ΠῚ Δ ΠΒΙ1Θ ΕἸ5β᾽ πλτι5, ἴ0- 
Ἰο! ιν ἢ ΠΕ} 115, ΤιΘν ἹΓ 11} ΠΙΔΠτι5 ἀ(ἰ [ΓΑΙ ΊΙΠ 

οδθἀθιη. ἀνηανῖ. Ῥοπαξ, πάις, τετδη τὶς χτι6 

βἰααίιιη διιρ ον Γοπαιιτ᾽ σιειιτηι, οἱ ἰγαμπϑὶϊθ α ρογία 

αὐ γμογίαπι, οἰ τοάϊιθ ρὸν οασίγα : δὲ οὐοϊαϊίο 
τινε τειϊστι6 [πΠαίτθηι διιτίπι, οἱ τυ δ εἰς τι ᾿Γὸ- 

ΓΈΆΘρΡ,. ρῥυΐπηι χαὶ ε 

Ὁ ΟΟ]Β. τονε χαὶ καχαριστός, ᾿όαίας μη ςδεϊϊςανείιις, 

89 

ΔΑ 
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᾿Ὶ Α 9 , ᾿ ι ΝΣ ΕΑ] 2}Κ , 

μὲν τὴν ἀλλοτρίαν χαὶ φωνὴν χαὶ ὄψιν ἐξαγριού- 
-- -ὉΝΧ γᾳ 

μενος, χἂν θεραπείαν ἔχειν δοχῇ, τοῦ δὲ συνήθους 
τ τ 5 γε: ε ΄ Αιἰὔτι 

τῷ χαὶ φίλου ἐμβοήσαντος, ὑποπτήσσων. Αὕτη 
ἦ ᾧ ᾿ ἘᾺΝ ΝΈΟΣ 

ἀρίστη ἐστὶ χαὶ ἢ ἔμμετρος τῷ φρονίμῳ τῆς ψυχῆς 

μέρει παρὰ τοῦ θυμοειδοὺς ἣ γία. Ὁ γὰρ τοι- μέρει παρὰ τοῦ θυμοειδοῦς ἣ συνεργία. Ὃ γὰρ τ 
ξ Ξ 

οὗτος ἀδιάλλαχτος ἔσται τοῖς ἐπιθούλοις χαὶ ἄσπον- 
ἘΠ ΨΆΝΕ τ τ τ δε τὸ Βλὲ Χί ΡΝΕ ος" μηδέποτε τὴν πρὸς τὸ βλάπτον φιλίαν χατὰ 

, Ἐ- ἐχόμενος, ἀλλὰ τὴν ἐπίδουλον ἡδονὴν ὥσπερ τινὰ 

» Οὐ 7 
: τρρρας ἕ 

ύχον ὑλαχτῶν ἀεὶ καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον μὲν 
Χ τΣ ἘΣ ἐ ᾿ , 

ἢ τὸ ἀπὸ θυμοῦ ὠφέλιμον τοῖς εἰδόσι μεταχειρί- 
ἥν Ὄπ αν Η ; 

ζεσθαι. ᾿Επεὶ χαὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων χ Ο ἑχάστη 
ἘΣ ΚῸὶ , τωρ παν ΕΥ ἣν Δεδναδὲ 

παρὰ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως Ἢ χαχῶὼν ἢ ἀγαθὸν 

τῷ χεχτημένῳ γίνεται. Οἷον, τῷ ἐπιθυμητιχῷ τῆς 

ψυχῆς, ὃ μὲν εἰς ἀπόλαυσιν σαρχὸς χαὶ τῶν ἄχα- 

θάρτων ἡδονῶν ἀποχρησάμενος, βδελυχτὸς χαὶ ἀχό- 

λαστος " ὃ δὲ ἐπὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τρέψας, χαὶ 

τὴν ὄρεξιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ζηλωτὸς χαὶ “ μα- 

χάριος. Καὶ πάλιν 'τὸ λογιστιχὸν ὃ μὲν χαλῶς με- 

ταχειριζόμενος, φρόνιμός ἐστι χαὶ συνετός" ὃ δὲ 

ἐπὶ βλάδη τῶν πλησίον ἠκονημένος τὸν νοῦν, χαχεν- 

τρεχής ἐστι χαὶ χαχοῦργος. 

Ὑ ι , Ξ 
Μὴ δὴ οὖν τὰ πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν δεδομένα πα- 

ρὰ τοῦ χτίσαντος ἀφορμὴν ἑαυτοῖς ἁμαρτίας ποιήσω- 
" [2 ΝᾺ ᾿ς ἢ [1 Ν “- ἡ ε- Ὁ .ο. ΄ 

μεν. Οὕτω δὴ χαὶ ὃ θυμὸς, ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ χινού- 

μενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ ὅπομονὴν χαὶ ἐγχράτειαν᾽" 

τὸν ὀοθὸν λόγον ξνεργῶ ία γίνεται. Διὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία γίνεται. Διὰ 

χαὶ ἡμᾶς ὃ ψαλμὸς νουθετεῖ - ̓Οργίζεσθε, 
“2 - Α τὰ 

ὃ Κύριος τῷ μὲν ὀργιζο- 
, ΡΟ ἐπ , » ΄ ΤΕ ὙΠ 

μένῳ εἰχῇ τὴν χρίσιν ἐπανατείνεται " τὸ δὲ ἐφ᾽ ἃ 

Ν λ-ς ’ ΑῪ 

χαὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Καὶ 

κότυ Ἐ στοεειο ἄταν πέτ ας ας »- ΡΨ Ὲ: 
δεῖ χεχρῆσθαι τῇ ὀργῇ, ὡς ἐν φαρμάχου εἴδει οὐ 

- σελ Α Υ᾿ τ , ΦΨ ᾿ 

παραιτεῖται. Τὸ γὰρ, ΓἜχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου 
ΜΕ Ὶ Ν Αι 

καὶ τοῦ ὄφεως " χαὶ τὸ, ᾿Εχθραίνετε τοῖς Μαδιη- 
ΠΣ ἧς ἊΣ ; 

ναίοις, διδάσχοντός ἔστι χεχοῦσθαι τῷ θυμῷ ὥσπερ 
δ - “- ὦ 

ὅπλῳ. Διὰ τοῦτο Μωῦσῆς ὃ πάντων ἀνθρώπων 
᾿ αν κατ δ πτγμς ᾿ ΣΝ δ ς 

πραότατος, ἐχδικῶν τὴν εἰδωλολατρείαν, τὰς τῶν 
ΡΟ ον καρ ἐδ ξ τα νοται ντὲς τάν τος δέν δ᾿ ΓΕΑ Υς 

Λευιτῶν χεῖρας πρὸς τὸν τῶν ἀδελφῶν φόνον ἐξιύ- 

πλισε. Θέσθω, φησὶ, τὴν ῥομφαίαν ἕχαστος ἐπὶ 

τὸν μηρὸν αὐτοῦ, χαὶ διέλθετε ἀπὸ πύλης εἷς πύ- 

λην, χαὶ ἀναχάμψατε διὰ τῆς παρεμόολῆς " καὶ 

»ΒΘρ. Ῥυΐπιις οἱ (010, τουεῖις διὰ τοῦτο καὶ ὁ ψαλ- 

μωδὸς ἡυνὰς νου θετ ἊΝ ἵ 
εσθαι, καὶ μὴ ἀυναρτανε 



ΠΌΜΑ ΑΡΥΕΛΒΟΒ ΠΑΤΟβ. 

, Α τ 
ἀποχτείνατε ἕἔχχστος τὸν “ ἀὸ ἕχα- 

“. ὧν 

Ὡν 

ἢ. Ὁ 

ὥ“ -Ξ 

στος τὸν πλησίον αὐτοῦ, χα 

Κρ ἐε τ -᾿» --5»» 
ν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 

δὲ 

ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ, καὶ 

δοθῆναι ἐφ᾽ ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί 

ὠὡσεν ; Οὐχ ἣ δικαία ὀργὴ κατὰ 

ὃς τὰ πολλὰ ἐπιεικὴς ὧν χαὶ πρᾶος, ἐπειδὴ εἶδε 

τὴν πορνείαν τοῦ Ζαμόρὶ χαὶ τῆς Μαδιανίτιδο 

ἀναφανδὸν χαὶ ἀπηρυθριασμένως γινομένην, οὐδὲ 

συγχαλυπτόντων αὐτῶν τῆς αἰσχύνης τὴν ἀσχήμονα 

θέαν, οὐκ ἀνασχόμενος, εἰς δέον ἐχρήσατο τῷ 

θυμῷ, δι᾽ ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην. Σα- 
μουὴλ δὲ τὸν ἈγΧγ τὸν βασιλέα τοῦ ᾿Αμαλὴχ ὑπὸ 
τοῦ Σαοὺλ παρὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ περισω»- 
θέντα οὐχ ὑπὸ διχαίας ὀργῆς εἰς μέσον ἀγαγὼν χα- 

τεφόνευσεν : Οὕτω γίνεται πολλάχις ὁ θυμὸς ἀγα- 

θῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας δὲ ὁ ζηλωτὴς, 

“πεντήχοντα χαὶ τετραχοσίους ἄνδρας ἱερεῖς τῆς 

αἰσχύνης, καὶ τετραχοσίους ἄνδρας ἱερεῖς τῶν ἀλ- 

σῶν, ἐσθίοντας τράπεζαν ᾿Ιεζάξελ, λελογισμένῳ 
θυμῷ χαὶ σώφρονι, εἰς ὄφελος παντὸς τοῦ ἸΙσραὴλ 

ἐθανάτωσε. Σὺ δὲ ὀργίζῃ τῷ ἀδελφῷ σου εἰχῆ. Πῶς 

γὰρ οὐχ εἰχῇ, ἄλλου ἐνεργοῦντος, ἄλλῳ χαλεπαί- 
γων αὐτός : Καὶ ποιεῖς τὸ τῶν χυνῶν - οἵ τοὺς λί- 

θους δάχνουσι, τοῦ βάλλοντος οὗ προσαπτόμενοι. Ὃ 
ἐνεργούμενος, ἐλεεινός - ὃ δὲ ἐνεργῶν, μισητός. 

᾿ 
τὸν Φινεὲς ἐδιχαί- 

᾿ 
τῶν πορνευσάᾶντων : τι 

ε 
ς 

᾿Ἔχεῖ τὸν θυμὸν μετάθες ἐπὶ τὸν ἀνθρωποχτόνον., 
Ξ Σ ΞΕΡῈ 

τὸν τοῦ ψεύδους πατέρα, τὸν ἐργάτην τῆς ἁμαρτίας" 

τῷ δὲ ἀδελφῷ χαὶ συμπάθησον, ὅτι ἐὰν ἐπιμείνη 
τῇ ἁμαρτία, μετὰ τοῦ διαδόλου παραδοθήσεται τῷ 

αἰωνίῳ πυρί. “Ὥσπερ δὲ τὰ ὀνόματα διάφορα θυ- 
μοῦ χαὶ ὀργῆς “ οὕτω χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν σημαινό- 

μενα πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει. ΓἜστι γὰρ θυμὸς 
τ ΕΜ ᾿ τ πα ’, Έ ρτος “ὦ ΄ 

μὲν οἷον ἔξαψις τις χαὶ ἀναθυμίασις ὀξεῖα τοῦ πά- 

θους" ὀργὴ δὲ ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ διαρχὴς, πρὸς 
τὴν τῶν ἠδικηκότων ἀντίδοσιν, ὥσπερ ὀργώσης τῆς 

ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν. Εἰδέναι οὖν χρὴ, ὅτι κατ᾽ 

ἀμφοτέρας τὰς διαθέσεις πλημμελοῦσιν οἱ ἄνθρω- 

ποι ᾿ ἢ μανιχῶς χαὶ ἐμπλήχτως κατὰ τῶν " παρο- 
ξυνόντων χινούμενοι, ἢ δολερῶς χαὶ ἐπιδούλως τοὺς 
λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες ᾿ ἅπερ ἀμφότερα φυλα- 

χτέον ἡμῖν. 

Πῶς ἂν οὖν μὴ χινοῖτο πρὸς ἃ μὴ δεῖ τὸ πάθος: Ἔ μη χει, ᾽ 

Πῶς; " Εἰ προπαιδευθείης τὴν ταπεινοφροσύνην, 

ς 51. Μεβς, μ]ετίψιια οπιπεβ. ἘΔΖῚΠῚ ἀδελφὸν αὐτοῦ 

πλησίον, χαὶ ἕχαστος τὸν ἔγρστα : φιοά πεαπιπι γαῖ 
οἴ ΠΙΆΠΟΊΙΠΙ. 

ἃ μχπο Ἰοουπι, ἐπληρώσατε 

ἐπιρίεν δεῖς τααπιις υδϑίγας εἴς. 

βυῖς ποίϊς, 

τὰς χεῖρας ὑμῶν εἴς. 

, {Ππκίγαι Πιισξοιις ἴπ 

90 
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Ρίπιψιῖεπι σετίπι, δὲ τἰτει ςῳ είς τε ρῥΓο αἱ πειτη σππίηι. 
Εερδυ]ο ροϑβί, Εἰ αἴας, ἴπαοῖς, Μογ5ε5. Πηρῖε- 

υἱδίϊς τπαπιὶς πυδείγας Πποάϊίο Ποπιῖπο, τιτει5 τιῖ5- 

486 ἵπι Πίϊο, οἱ ἔπι ἢ αἰτθ σι, τιῖ ἀἰείτιτ᾽ σιιρθτ᾽ σὸς 

δεπεάϊοίῖο. Οὐϊὰ γεγο Ῥῃΐπθοη {πιῆ ςανὶεῦ Νοη- 
ΠΟ Τυβία ἴγὰ δάνειϑιιβ βοουίαϊουθϑἢ Ζιϊ ὉΠ] οαιὶ 

ῬΘΥΖιια ΠῚ ΠΏ Ε5 ἃ ΠΠΔΠΒΠΘΕΠ5, Ῥοβίδθαστιπ) Ζαπι- 

ὈΓῚ οὰπὶ βοογίο Μαάϊαπίε 6 ραϊαπὶ δὲ βἰπθ γϑγο- 
Θαπάϊα σοδιπίθμι νἹάϊββοῖ, αἄθὸ πὶ πὸ οοπίοσο- 

ΓΘΗῈ 4 ἀθμ. ἔπ γΡῚ τι 1 Ππ|5. 5ι188 ΤΠ Δ Π|6 σρεβοΐδοιι-- 
Ἰὰπι, ΠΟΟ ΠῸΠ βϑυἔθυθηξ, ἱγὰ ΟρρβουτιπΠ6 τιϑιι5 δθϑῖ, 

ἀξγο τι Παβία ἰγληϑῆχο. ϑδπηιι6]} δαΐθπιὶ Ασὰσ το- 

ὅθι Ασηα]θο, ἃ ϑαὮ]6 ρυθῖον πιαπάαίιπ οὶ 56ῖ- 
γι, ΠΟΠΠΕ ἴπ πηθ πηι ρ᾿γοἀποΐιπ γα [βία 
ἱπίθγθμηῖ 3 51. γα Ρ] ΘΠ 116 ΔΘ ΤΟ ΠτιπῚ ΠΟ ΠΔΥΊΙΓῚ 
68: πηϊπιβίγα, Ἀπιγϑιιβ Ζαϊοθς 116 ἘΠ1ὰ5. χιαάτιη- 

ϑοπίοβ {αϊπηταριπἕα νἱΡῸ5 οοπ ιδιοτιῖς βασογάο- 
ἴ65, δὲ φυδάγ! πσθπίοβ ὙἱγῸ5 βασεγάοίθϑ ΠΠΘΟΥΊΠΗ, 
ΤΠ Θη58ΠῚ 16Ζὰ 6] σοιηδάδθηϊοβ, σοηϑι ἰσϑίτηα. ἃς 

5ΔΡΙΘΠΕΙ ἴγὰ ἴπ [ΟΕ τι5 [5γ86}15 σοτητηοάτπι ἰηογίο- 

οἷι. Τὰ νεγοὸ ἔγαϊν ἴπμο ᾿ἰγαβοθγὶβ ἴθ ΠΊΘΓΘ, ἃ 

51Π6 οαπδα. Ομοπιοο Θηΐμπη 51ΠῸ σαιιϑα, ΟἸΠΏ, 

αἰΐεγο αἰῆαπίθ ἂς ργονοσαδπῖθ, δἰτοσὶ ἴαπηθπ ἔτι 

5πσσθηβθαβ" Αἴάπθ ἡποά οφἀπε5 λοι απί, ἔδοϊϑ : 

41 Ιαρί 465. πηογάθπε, οἵϊπὶ ΠῸΠ δἰ πσαπε ργο- 

}Ἰοἰεπίθιη. ΟἿ Ἰπϑεϊσαῖι, Πη]5ΘΡΆ Β1Π15 δὲ : «αὶ 
ὙΘΙῸ ἰηϑιϊθσαϊ, οὐΐο εϑὲ παρεπάμϑ. ΠΙῸῸ ἰγᾶπὶ 
{γα πϑίου π΄ ΠΟΙ οἰ ἀπ), πηθπάδοι! ραΐγεμη, ἂγ- 

τἰπσεπὶ ρδοσδῖ : ἔγαϊγϊ5 γ6ΓῸ ροῖπ5. σΟΙηΠηΪ56- 

γΈ566, 60 4ποἀ 51 ἴπ ρϑοοαΐο βγη ηβουϊζ, τιπηᾶ 
οαπὰ ἀἸά 010 ᾿σηϊ δῖον πο ἐγα απ τι5 511. Οτιθπηδ - 
τη ππὶ ἰιΐθπὶ ἀϊγουβα 5ιιηὲ ἱπα Ἰσ ΠΑ 1015 δὲ 1γ20 
ΠΟΙΏΪΠΔ : ἴξα ΠΟ 116 50] εοἴδα ̓ ρ515 ποίΐοπϑϑ, ρ]ι- 
ΤΙ ΠλΠ ΠῚ ̓ΠΈΘΙ 56 αἰ θγιιηε. Τπ ἀπά 0 ΘΠ πὶ αιιαϑὶ 
αυερδπι ᾿ποθηβῖο εϑὲ ἃ0 γϑρεπεμπα δἰξειιϑ θχ- 
μιαϊδο : ἵνὰ γθγο, ἄο]ου οοπϑδίαπϑ, ρθγρεξιιιβηι6 
ἈΡΡδε 5 νἱοῖβ γθροπάθη δ ποσθηεθιι5, ἈΠ πηα 
γε ας ἴῃ υἱπαϊοίαπι ργγεπέθ. ϑοῖγα ἴα τι6 Ορεγδθ 
Ῥτθεππ δϑὲ, {πο αἰΐδοειι. πἰγοααθ ρεοοαπὲ Βο- 
ΠΉΪΠ65, δπι [γΊΟ56. ἃ [ΘΠ ΡῈ Δάγθγϑιιβ ᾿γυ πίθος 
ΠΟΠαΠΙΟΙΪ, ἀπ Ρ6Ὶ ἀ0105 ἀο ἰῃβ᾽ 4185 605 {] ἰρϑὶβ 
τη ἰ εβεϊαπι Ἔχ ΠῚ Ρ ΘΠ, οἰ ΡΟ πη γΘῃἸθπίθϑ : {25 ἄπο 
οανοπάα ΠΟΡΪ5 βιπέ. 

7. Οὺἱ ᾿αῖταν ἤενὶ ροξοσῖε, αὶ τὰν Βα] 6 πτι5 116 
αἰοοία5. δὰ θὰ 4ξ8 Ποη ορογίεξ , Π0η οἰθαξιν 9 

Ξ Βερῖ ἄπο εξ (910. ρυίπηις 
χοσίους ἄνδρας ἱ 

ντύχοντα. χαὶ τετρα- 
τοί ἐσθίοντας. ΑἸτ ἀπὸ 

455. εἵ εὐϊεὶ αὐ ἴπ σοπίεκέξι, ξιςῖτις. 

5. Αππααὶ ἄπο ΠΡ τὶ παροξυνάντων. 

Ρ Βῖς ἴπ φιδέιπον Μίος Ἰεσίέαγ, ἴπ οὐϊεῖς γεγο εἰ 
παιδευθείης. Μοχ Ἀερ. ῥυίπιις χαὶ ἔργοις, 

ὧν τῶν ἀλσῶν,, 

Πδίὰ.ν.50. 

Νῶωπι.25.8. 

τ. ἢερ.τ5. 

3. Κες.ι8. 
22. εἰ ἠο. 
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ΠΜενν. αι. 3. 

όσα. 18. 

22. 

Γ.α!].36.8. 

Πώνανα  αϑ, 

1206 5. ΒΑΒΘΙΤΠ ΟΠΒΆΒΕΕ 

Οιἰοιηοίοῦ 51 {π6ν}5. θυ Ἶτι5. Παπ}ΠΠταΐθηι Θά οίι5, 
ἀπὰπὶ ΤΟ ΠΙἾ Π115 δὲ ν θυ} 5. ̓ΥΘθΟΘρὶ τ, οἱ τὸ οβίθη- 

ἀἴι. Οαἱρρα πποάο ἀϊοῖς, Οὐ εἰς ἐπιίογ υος ργί- 

τι 6550, 511 οπιπίϊιηι ροδί θη τη 0. νΘΙῸ 
το] αν σςοἀθη θη ἰθπὶ ἀπὶπιο ἅς τι6 Τ᾿ Π]οΐο. 

ΝᾺ ΠΊ Ο26}1 [θυ Ρο 16 ΟΟπά ΠΟ ἂὸ ΠΟμλΪΠι15, {{| ἃ 

οὐοα αν ἃ ΟΠ [8 ΒρῚΡ ΓΔ} ἀττὰ πὰ ἴΠ 5ΘΠΒΙΙΠῚ 
ὁαθηι δάουδίαν, δογίαιης οπιπῖα ὑογῦο οἱγ τες 

51{{0, ῬΘΓΟΆΒΘΟΓΘΠῚ ΠΟ ΠΪΒῚ ΓΕ ὙΊν ΠῚ) [Π| ΤΠΙΘΓΟΒ, 

56 

σοι ποίδοϊ! ἃὸ ἀοοοδῖ ; δὲ ἡναΐὸ ἰοητειεῖι 5. διιτη, 

ἐδειἱηϊοπίμτη, ρΟΓ εν 6 εἶθ ἡλαΐο; οἱ αμίθην θη, 

γιιϊ πὶ οἰδεἰἰς5 ὃ Ἐκοηΐηι 5] γεχῖα ρυθθοθρίιπ Πο- 

τοργὰ δ ᾿πηρίτιμι ἀθο]εοπάτιη ἀΘϊἰβοθπῖο : 

ΠΔΪΠ1 ῬΟΒ ΡΘΠ.Π5. ΘὨ ΠῚ 1 6556. ἈΒΒΙΘΨΘΡΙ5, ΠΠᾺΠ- 

ἀοπδη ᾿πα σ πάθον, “1851 515 ὈΥ τ τον αἰ Πα Ο 1 
ΘΟΠΠΙΠ16}115 ἀν θχαῖιβ9 Οἴιπι Ριιθ ραν να]τ5. {ΠῚ 

σοπν οίϊατι", σοηνΊοῖα [οἷ γ᾿ ΘΠ] Π]αΙ ΟΠ : 

ααϊπϑείδηι οἵιπὶ {1115 ΡΡ85 ΡΠ Ρ Πα 46 τη θη 18 [Ἀ})5115, 

γουρα Ἰσπομηηΐοϑα ᾿οα αἰ", ἀτποῖ5. {Ππ|π} πη] 56 υ1- 

οον ἴα πὰηι Οὐἶο ἀἸσπϊογοιη. ΝῸΠ ἰσῖταν νοῦΡθα 
᾿ρϑἃ, 566] Ἰηβιι 6 5. Δ νθυϑιι5. ΘΟ ] οἰ ΓΟ ΘΠ] 511- 

ΡΘυἷα, δὲ σα) βάτο 6 56. ἴρ050. δχἰβε ματῖο πηοΐο- 
δία ἃ. ΠΟσΟΙ τη 50 θηῖ [ἀοοββορθ. Οἰιαν 6. δὶ 

αὐραμη 16. ΠΟΥ ΠῚ ΘΧ ΔΠΙη0 ΘΧΘΠΙΘΙ5 ; Θὰ {π|20 
ΡῬΥΓΟδυιιπτιι", ΠῚ] Αἰ τυ διιπῖ, Πἰδὶ 50 Πἶτπ|5. ἔτι 5 Πα 

ἃ6 ἰθηη6 76 δά ϊειι5, 2) οι ἰσῖτι" αὖ ἰγά,, δὲ εἰθγὸ- 

{ἰτι6 {μ ΤΌ ΓΘ πα : αὐ Ἰρὸῦ ρου Ἰου!εηι ΘΟ Γρῖὰ5, ἀπο 

1)6 ο(θίο ν"ονίαίμ σιιρον οηιηθπι ἱπιρίοίαίθηι, οἱ 
ἐπ} ι5{ἰτταηι ἰιΟἸεἱ τε. ΝᾺ 5] ΘΟΉΒ1Π10 θυ θητὶ 

ΔΙΠΆΡΠῚ ᾿γῸ5. γ᾽ ΙΟΘ ἢ Θχβοϊ πέίθυθ μοί θυ Ϊβ., ὙΠ 

ΠῸΠ Ραάτισὰ τπὰ οἴη πος ΟΡ ΠΟΙρ]Ο ΘχϑιΓρα 15. 
Ναιὴ ἀο]115, 5150 1010, ἴπΠ 16 1185, τη Π Πα 5, 1Π-- 

51 160. αὐπάαοϊα, οἵ ΟΠΊΠ 6. 51 ΠΊ}Π11|Π} πὰ] Οὐ 6Χ- 

Διη6η, ΠῚ Πμτ]115 σ ΡΠ Πα δι1πη:. ΟἸα} 6 ΠΘ6 ἀσορυ- 
58 Π1115. ΠΟΙ 5. ΠΊΔ]τ1ΠῚ ἴα ΠΕ 1Π1.. ΠῚ Πη85. ἐΡ Γ16}1-- 

ΠΘΏῚ, ΥΑΤΙΟΠἷ5. σα ΠΣ Ἵ Π6 ΠῚ, ΡΠ ΠΟ Πα οπθιη ἃ Π ΘΟ, 
ΠΘΟΘΒ51 1 11}}5. ἸΘΠΟΡΑ ΠΕ ΠῚ}... 06 }}} ΡΥ Ὶ ΠΟΙ ἱτ1}}. 

ΘΑ] αθἸΓατιι πὰ. ΟἸΠ 1} 11}, ΤΠ ΠῚ} «ΘΠ ΠΘ ἢ] ἰ0)515 

ΔΠΙΙΪ5. ΠΟΒΓ 5. 1Π ΠΑΒΟΘΠΓΟΠῚ, Οἵ γ ]α ᾿πηριἄθη- 

6 πὰ Φιδηγάαιη. πα 11] 1Πτιπὶ ᾿ΠίθυοΡα ποϑίνα οο- 
σα ραη θη, ἁἴα]ιθ Θρ᾽ν τ βαποῖο αὐϊειπ) μγῶ- 

οἰπαἀδηίθημ. {Π|0Ὶ ΘΠ]ΠῚ 51πῈ ΤΠ] ΠΊ]Οἰτἴς6., ΠΠ 65, 16. 

ΥἾχοο, ΘΟΠ ΘΠ ἸΟΠ65, ἔπ πλ 1 {π|5 ᾿γΡΘ αι θῖοσϑ ἰῃ ἃ Πὶ- 

σ μα ιι5. αὶ ἰσπθηΐοβ Σ 101 Π]ΔΠ5 ΘΕ 1 Π15. ΘΟ ΙΕ τι15 

“ΤΠ οἄτεο οἱ (οἰβ!. οἱ (9}}ν. τθρ 5. ρου πο 

ἈΠ τοχίτ5 5ᾷ σου τῷ δήυατι τὴς δυνάμεως, σϑῦνο οὐδ: 

τἰδ σας Ατὐ ἈρρῚὶ βοοαπά 5 οἵ ΓοΡ τι5. σαπῃ (01}. ῥτὶ- 
πιὸ τῷ νεύματι τῆς δυνάμεως, πιῖι οἱρει εἰς διιαθ, βού 

)οιεπιίς δι. 

ἃ Ἄρρ.. Ῥυΐπιις ἀξίαν χαθυδριζόμιενος. ΑἸΙ χα πη το ροϑι 

910 Οοάοχ ἐλ τὸν ἥγησαι. Ἀδρα. βεουπάιι5. ἡγοῦ, 

α 

" 

ΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ς Ὰ ΄ Ν ᾿ 
ἣν ὃ Κύριος χαὶ λόγῳ διετάξατο, καὶ ἔργῳ ὑπέ- 
Ν » -Ὁ ,ὔ -“ "» -Ὁ 

δειξε" νῦν μὲν λέγων, Ὃ θέλων ἐν δμῖν εἶναι πρῶ- 
, ᾿ τ ᾿ 

τος, ἔστω πάντων ἔσχατος νῦν δὲ πράως χαὶ ἀχι- 
; ΤΣ Ζ ξ ἐδ 

νήτως τοῦ τύπτοντος ἀνεχόμενος. Ὃ γὰρ οὐρανοῦ 
Δ - ᾿᾽ ν , Ἵ τω 

χαὶ γῆς ποιητὴς χαὶ Δεσπότης, ὃ παρὰ πάσης τῆς 
ς ἩΡΟΡΤΕ πρῖνος ᾿ 

νοητῆς χαὶ αἰσθητῆς χτίσεως προσχυνούμενος, ὃ 
ΙᾺ ᾿ ΄ - , Ἂς Φέρων τὰ σύμπαντα “τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως 
ΕΡΑΒΕ ΕἸΣΙ, ἩΚΕΓ ΝΣ ΠΝ στ ἐξ Θρδινοι τς ὁ Ἐρς τ 

αὐτοῦ, οὐχὶ ζῶντα ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τὸν ἅδην, τῆς 
-, Ἃς ΉῈ , τῶ «ἕν ΟΞ ΛΘ ᾿ ΕΣ ᾿ 

γῆς ὑποῤῥαγείσης τῷ δυσσεδεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ χαὶ 
᾽ Ξ ἘΝ ταν τς 

διδάσχει " [ἱ χαχῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ 

χαχοῦ " εἰ δὲ χαλῶς,, τί με δέρεις ; ̓Εὰν γὰρ ἔθι- 
ἈΠΕ ΜΕ ν ΡΟΝ κι δι τς πὰ 

σθῆς πάντων ἔσχατος εἶναι χατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ 
Ν 
2 

, 
Κυρίου, πότε ρ ς 

ις ὡς παΐ 
΄ "» σ, 

“ χαθυδρισμένος : Ὅταν σε παιδίον νήπιον 

ΕΣ , Δ “7, ἀγαναχτήσε παρὰ τὴν ἀξίαν 

λοιδο-- 
,ὔ Ἂ ἢ 5 . ἢ 

ρήση . γέλωτος ἀφορυΐὴν ποίη τὰ λοιδορήματα " χαὶ 
" ἐξόχο τσ τα τον. ἐν »ν διῶ ηΖ 
ὅταν ὑπὸ φρενίτιδος ἐξεστηχὼς τὴν διάνοιαν φθέγ- 

ς«. γηται δή Ε 
ε ματα ἀτιμίας, ἐλεεινὸν ἡγῇ μᾶλλον ἢ 

, Ν ἔγθνν ΣῸ τα Ἐπ ἢ Ὑ ΩΝ 
μίσους ἄξιον. Οὐ τοίνυν τὰ βήματα πέφυχε τὰς λύ- 

πὰς χινεῖν, ἀλλ᾽ ἣ χατὰ τοῦ λοιδορήσαντος ἡ ἃς 
- " νος ΠΑ να τος πρήνας Ἢ 
ὑπεροψία, καὶ ἣ ἑχάστου περὶ ἑαυτὸν φαντασία. 
Ὅ, Ἄ » ἦω δ." « Φ᾿ ΄ Ἂν" «ε , 

Ὥστε ἂν ἀφέλης “ τῆς ἑαυτοῦ διανοίας τούτων ἑχά- 
ἢ ἢ πα το ατον 

τερον, Ψόφος ἐστὶν ἄλλως διαχενὴς ἠχῶν τὰ φερό- 

μενα. Παῦσαι οὖν ἀπὸ ὀργῆς, χαὶ ἐγκατάλιπε θυ- 
ἐπασ ; ἀετοῦ τς ἡ Ὁ ΟΦ :Ξ 

μὸν, ἵνα φύγης τῆς ὀργῆς τὴν πεῖραν, τῆς ἀποχα- 
; ἀν ψοίτο ΞΞ 

λυπτομένης ᾿Απ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέδειαν χαὶ 
"Ὁ , ΕῚ , “κι " - [2 ὃ ὃ Ω ἀδικίαν ἀνθρώπων. ᾿Ιὰν γὰρ λογισμῷ σώφρονε 

οἷν Ἀδε ἀντ ας δος ς ἐ ἐς 
ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν πιχρὰν ῥίζαν τοῦ θυμοῦ, πολ- 
ὦ - τϑρ εν ἀν , " 

λὰ τῶν παθῶν τῇ ἀρχῇ ταύτῃ συναναιρήσεις. Καὶ 
ἐξόξσυνε ὃ Ἷ 

γὰρ τὸ δολερὸν χαὶ ὕποπτον, χαὶ ἄπιστον καὶ χα- 
ΜΡΕΝΕΥ 

πᾶν τὸ τῶν 
, 

τῆς χαχίας 
" 5 ΄, ἈΝΑ, Ἐπΐ Ε] , 
ἀποδλαστήυατα. Μὴ δὴ οὐν ἐπεισάγωμεν 

΄ ν᾽ » ἂν ΝῊ Ν ὺ 

χόηθες. χαὶ ἐπιόουλον χαὶ θρασὺ, χαὶ 
Ξ: Ε; , 

τοιούτων ' πονηρῶν σμῆνος, ταύτης 

᾿ π: ε ΕΣ Ξ 
αὐτοῖς χαχὸν τοσοῦτον: ἀῤῥωστίαν Ψυχῆς, σχό- 

ἔς 2 ἣΣ -» , Ἂ, 2 

τωσιν λογισμῶν, ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, οἰχειότη- 

τος ἄγνοιαν, ἀρχὴν πολέμου; συμφορῶν πλήρωμα, 
Ἀ ἐπα γΡῚΣ ὙῈΣΞ : 

δαίμονα πονηρὸν αὐταῖς ὑμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐντιχτό- 
ἢ τὸ μένον, χαὶ ὥσπερ τινὰ ἔνοιχον ἀναιδὴ προκατέχοντα 

“Ὁ δ δνδ ἀν νέαν ΕἾΝ ͵ ι χα νδς ἡμῶν τὰ ἔνδον, χαὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι τὴν πάροδον 

ἀποχλεί Ὅ ὰρ ἔχῦ ἔρεις, θυμοὶ οχλείοντα. “Ὅπου γὰρ ἔχθραι, ἔρεις, θυμοὶ, 
ἘΡΡΑ " ΕΣ ΤΣΕΣΣ - 
ἐριθείαι, φιλονεικίαι, θορύδους ἀσιγήτους ταῖς ψυ-- 

χαῖς ἐμποιοῦντα " ἐχεῖ τὸ πνεῦμα τῆς πραύτητος 
ς ; τος ἘΝ 

οὐχ ἀναπαύεται. Πεισθέντες δὲ τῇ παραινέσει τοῦ 
, , τ ΘΕ ΣΥΑΝ ᾿ " 

μαχαρίου Παύλου, πᾶσαν ὀργὴν καὶ θυμὸν χαὶ 
μὲ ΠΥ ΟῚ Ὁ Ἢ , ᾿ Ἁ κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν σὺν πάση χαχίᾳ, χαὶ 

ὁ ΤΓο5. βα] το πὶ πεῖ ΠΡΥῚ τῆς σεαυτοῦ. ἘΔΠῚ οἱ 

Βορ. τονεϊὰ5 ἑαυτοῦ. Μοχ πηϊι5 Νῖ5, παῦσαι τοίνυν ἀπό. 

ΤρΡΙάοπὶ (0}}». τογεῖις. χαὶ ἐγκατάλειπε. Βα πο Ἰάθμι 

Οὐοάοχ οἱ Βορ. γμυίπιιβ ἀποχαλυπτομένης ἐξ οὐρανῶν. 

Γ(Ο}}». Ῥυΐππιιβ. τοιούτων πονηριῶν. ΑἸ1 ΝΙ55. πονὴ- 

ων, “Ὄ 



ΠΟΜΙΠΠΑ ΔΟΝΕΒΒΌΒ ΙΒΑΤΟΒ. 

γενώμεθα εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ χαὶ εὔσπλαχνοι, 

ἀναμένοντες τὴν μακαρίαν ἐλπίδα τὴν τοῖς πραέσιν 

ἐπηγγελμένην ( Μακάριοι γὰρ οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 

χληρονομήσουσι τὴν γἦν ), ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ 

Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος " εἰς τοὺς 
αἰῶνας, Ἀμήν. 

ἃ [πὶ αἰνάσιθ οἀϊοπο Ρροϑὲ γοοοπὶ χράτος Ξοσιιη- 
ται 1114, σὺν τῷ ἀνάρχω αὐτοῦ πατρὶ, καὶ τῷ παναγίῳ 

καὶ ἀγαθῷ χαὶ ζωοποιῷ αὐτῶν πνεύματι, οπὶ ᾿αΐγα 

ἐρδίιιδ ἐαρογίθ ρμγϊποὶριϊ, εξ σαποίίοίπιο Ῥοποζιθ οἴ 

αἱνϊξοο ἰρδονιιπι δὶρίν ει ; 56 τα] ϊ ἀπ Ρ᾽ τ πὶ ποῖ ὁδί, 
«αἷπ τούαπι {Ππ|4, σὺν τῷ εἴο,, Παβοπάτιπι 510 ρτὸ ἂα- 

127 

παι γϑαυθϑοῖ!, 56 Ἰϑδαι αν] ΔΙ ΠΟΗῚ 

ΟΙΘ ΠΡΟ ἈΠ[65, ΟΠ ΠΘ ἢ} ἰΡᾶ ἢ} οἱ ἱπἰσ παι π θη ἔρλός. (. 

οἴ ΟἸΑΠΊΟΥΘΠῚ ΟΠ} ΠΑ ἢ ἰὰ ΟἸΉΙΪ ἃ ΠΟΡΪ5. (ο]- 

Ἰαγητι5.,. Θἰ ΠΟΙ πη 16 1Π ΠῸΒ ᾿πν]06 ΠῚ) Πιιπ]ηὶ 

ἃ ΤἰΒΘἸσογ 65, Ὄχβρθοία ποθ θθαϊα πη ΘΡΘΠῚ 
ΠΠΔΠΘ116 115. ΡΓΟΠ 55 πὶ ( βοαϊὶ οἰ υ] θη. πιῖ!65. 

φαοπίαπι ἱρδὶ ροΞξοιαοὔτιτιί ἰθνταηι), ἴθ ΟΠ βίο 
4651 Το ΠῸ ΠΟΘΙ, οἷ] σ]ουία δὲ ΤΠ ΡΘΡ τ] πὶ 

ΒΟ] α. ΑἸΏΟΠ. 

ἀἸταπιθηΐο ΠΠγαυϊονιπι. Ναπι ᾿γ οΓαπη το ἢ: 

γόοοβ ἴῃ ποβίνῖ9 δὸχ ΝΜ95. ἀδϑιιπ , ογα [0165 51ὰ5 ἔα πίο 

γε Βοσιιπ ἀπ θει σοηο! θσο ποτὶ βοῖοι Βαβ 5. ἀο- 

6661 οἰἴαπι, 4ο νὸχ πανάγιος, 5ῖ δπι6 ΘΟΠ ΠΟ ΠΪΠΐ, 

πυππ τα ἃρι ΒΒ παμ ἱπυθπϊαζιιν. 

ΟΜΙΛΙΑ ΙΔ΄: 

Φθόνου “. Περὶ 

᾿Αγαθὸς ὃ (θεὸς, χαὶ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις παρε- Β 

χτιχός " πονηρὸς ὃ διαδολος, χαὶ χαχίας παντοίας 

δημιουργός. Καὶ ὥσπερ ἕπεται τῷ ἀγαθῷ ἣ ἀφθο- 
νία, οὕτως ἀχολουθεῖ τῷ διαδόλῳ ἢ βασχανία. Φυ- 

λαξώμεθα οὖν, ἀδελφοὶ, τὸ πάθος τοῦ φθόνου, μὴ 
χοινωνοὶ τῶν ἔργων τοῦ ἀντιχειμένου γενώμεθα, 
καὶ εὑρεθῶμεν τῷ αὐτῷ συγχαταδιχαζόμενοι χρί- 

ματι. Εἰ γὰρ ὃ τυφωθεὶς εἰς χρίμα ἐμπίπτει τοῦ 
διαδόλου, πῶς ὃ φθονερὸς τὴν ἡτοιμασμένην τῷ 

διαδόλῳ τιμωρίαν ἐχφεύξεται ; Φθόνου γὰρ πάθος 

οὐδὲν " ὀλεθριώτερον ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐμφύεται " 

ὃς “ἐλάχιστα λυπῶν τοὺς ἔξωθεν, πρῶτον χακὸν ς; 

Ὁ [αΠῖπὶ ἐγαπϑΕοποπὶ Πα 065 ᾿πῆνα., το πὴΐ Πα} τι 

Ρ. 126.1 

» Ἔδρ. Ῥυίπηιιβ οὐδὲν ἀθλιώτερον. 
ς (οι οίβιτια ἀββουθυαπίον ἴῃ 5ιιὺ Εσοϊοβίαβί αττὸ- 

00 ἤἄϊχονγαῦ βου ρβίθδο Βαβι πὶ οὐχ ἐλάχισται : 564] ἴῃ 
5110 Βασι ἑο γϑοοποῖίο ται οϑίϊιιβ Ἰοαϊταν, ποηηρο ᾿ς 
τπιοῦο : Νππὶ ὃς οὐκ ἐλάχιστα, Ῥοβίιιαπι ἀπἴθηη πιιπο 

Ἰοοῖπι Ῥὸπδ, αὐ ρμαΐαραι, δὸ 40 αἰχίηλι5. πιο ο 

οἰπθπανοναῖ, δῖ. ἰῃ!ογργοίαίιιβ δῖ, χε [ ἰπυ 14 1 
οἴασγε ποπὶ πεϊτεηειιτνι 605 ἰκααί, χιιὶ δαινρα δεῖ, ργῖ-- 

πιῖάτπ, τιεαϊπασγε αἰζιιθ ρυοργΐμτα ᾿ια εν ἐαδίσιϊι, 864, 

τἶδὶ οπππΐα τὴ [Ἀ]}π|πῈ, [απ ἀθοβὲ τὖ γοοι]α οὖχ,, 

4παπὶ αἀάεοπάαιῃ οοπβοὶ (Ομ) 5115, ποοθϑβαγία δἱΐ, 

ἀξ οἴϊαπι 6715 ἰοοὶ ῬυςθοΙαταπι δοπίθη πὶ ῬΓΌΓΘιι5 

σουγατηραξ. Τοσοῖ οαῖπι ΒαΒΙΠτπι5, οχίγαποοβ,, 86ῖι δὸς 

ἘΓΟΛΓΤῚ ΤΑ ΤΣῚ: 

76 ᾿ηνϊαϊα. 

τ. Βοητιβ οϑὲ Ποῖι5, δὲ Βοπουιι 115 4πὶ αἰσηὶ 
511} ἰΔΥΘΊΤΟΡ τ τα 1158. Θδὲ 4] 0115, οἵ οὐ} οιι1-- 
416 πα τα τ|5. ΡΠ χ. ἘΠ᾿ φαθπιαἠπιοάιτιπι 6Χ 
θοπῸ σΟπβθητιθη5. 8, τ ᾿πν]4Ἰὰ σανθδῇ : 5ῖο 1π- 
ν ἴα ἀϊα θοαὶ σθαι. Οανθδμηι5 ᾿σίταιν, ἔνὰ-- 
{ν65, 1πν 1185 ν ΕΠ 11}, ΠΘ 500 11 ΟΡΘΓΙ ΠῚ ἃν ΘΟ 58 1] 

οἰ οἰ α πηι, ΠΘν 6 οὐ 'ρ50. ἱπν Θηϊατηι Πα Ἰοῖο 

οοάθηι σοπ θπηπαιῖ!. ΕΘ ΠΙΠῚ 5] ΒΡ Ρθτι5 ἴπ {π|61-- 
αἴπιπι ἐποῖ 1} 414 0011, φιοπηοο ᾿πν]άτι5. ραν 1} 
ἀἴάθο]ο. σι ρρ] οι οἰ σιθε ΝΠ Ρ ΘΙ ΠΙΟΙΟ5 115 
ΠαΠΠτιπὰ ν Εἰπι πὰ 1 ΠΆΘΟΙ Ρ π᾿ ΠΟΙ ΠΙ1ΠῚ Δ ΠΪΠ1}55 

4ιὰπι ἰπν] ἴα ατι8 ΘΧΊΓΔΠΘΟῸ5. ΤΠΪΠ]Π16. ἰ 68, 

4.1] 5 ̓πντ οίπσ, πα110 τποΐο Ἰω  ᾿πν τ 1α Δ]ΤΟΓιι, 

ποΐππι ἰσαλ ἴγ5οβ. ἁ]Ἰοσιιπὶ ἰαυ ϊα Ἰωαἱ τηδχίπιθ, 

8611, τῇ (Ομ ΒΟ 511 σου 5 αἴαν, πο)ὲ πεϊγείτιισι, [61- 

ἕαν" γόσοπὶ ἐλάχιστα πἶο ἀραὶ Βαβη τη Ἰοπὶ νά ]ο το, 

4πο4 ἀρπὰ Πιατποθ. νοσο πὶ γρεεμἔηιθ., ΟἸ5ΟΙΤΙΙ πὶ ΠΟΥ 

ο5:. {Ππῶὸ 56 Τπιουρυο αἴ πηαν, ψμε [Ἰπυ1414} εαξρα- 

γιθὺ5 πιϊπηιθ ἐκ ίειι5, Ἰνος δϑῦ, πον ἐκρεμς. ἦοχ πρῶ- 

τος, 86 εἴπ “π]νῖο ὀγγάπ ϊ σατιδα {π|Ὲ (Ομ οἤσῖο, 

ποῖ ἴΐα ἱπ|6 ΠΠ1σ] ἀοΡθοῖ, πὶ ᾿πν τα ᾿υίπηιτη ᾿]αξ 1πη-- 

νἱἀοπίοπι, ἀοῖπᾶο οὐσὰ απ ᾿ηυτ δἴμι : 564 οἷο, πε 

Ἰπν ϊα πιά] πὶ 510 πα χΊ Πα τιτι., Οἵ (π|0 1 ΤπΓον πηα ]ὰ 

Ῥυϊπιὰβ οθ ποῖ. 1] ὁπῖτη 5] [{ὰ πῸΠ οδϑθῖ, θυ σΠασο᾿ 

βθοιιπι ΒΆΒ1115, 4α1 Πα πίο Ροσῦ., πιππι. 1, 510 ἰο- 

ααϊζαν, οὕτω χαὶ τὰ τοῦ φθόνου χινήμαται οὐδὲν λυποῦντα. 

τὸν βασκαινόμενον, αὐτοῦ πληγαὶ γίνονται τοῦ βασκάνου, 

31, 

ἤαιε]ι.5. ἡ 
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ῬΥΪΠλ.1 ΠῚ ΜΔ] ΠῚ δὲ οἱ ἀοΠἸ βοτὰ Πα] ΘΠ]. {1 

ΘΠΪΠῚ τ ΙσῸ ΓΘυ τη}, ἴα ἰην τ ἀϊα ᾿πίδοια ᾿ρ88 ΔΠ1- 

ΠΙΔ ΠῚ ἈΡϑιιη}11. ΤΠ10 νΘΙῸ αιιΘ Δ πη α τπὴ ν᾽ ρου 5 
ἀὐλπιπι ΘΧΘ50 ΠΙΔΙΘΓ ΠΟ τπ{61]Ὸ ΠΑΒΟΙ : ἴὰ “ΠΟ Ή 116 
50161 Ἰην] ἀϊα ραν Ἰ ΘΠ ΘΠ. 56 ΔΠΙΠΙΔ ΠῚ γΟΓΆΤ6. δὲ 
Θηΐπι ἱπν]ἀϊὰ ἀΟ]ον ἀθ ῬΡΟΧ μη σασοθϑϑιι [6]10] 80 

ΡΙΌΒΡΟΙΟ. ΟἸ ΠΟ ΓΘ ἢ). ΠῸΠ τὰ ΠῚ] ΠΊΟΟΓΟΙ, ΠΙΙΠ- 
“πη τηο]δϑιϊα ἀθοϑὲ ᾿ην  ἀθηιὶ. Ἐ5Ε ΠΘ ΡΓΟΧΊΠΗΪ 
ἀθον [ΘΡΠΠ15 7 νἱτ26. Π6 ΘΟΠΊ ΠΟ Ϊ5. ΟΠ ΠΙΠῖ15 ἃ τι η- 
ἄαι ἀοηλι5} δπ ᾿ρ515 πὶ π}} ΟΡ] οἰ ΔΘ ΠΕ15. ΥἹ ΠΟ 
σαν 2 Ηδο Ομ ηΐα ρα) τ] πη} 51 Π0 ΤΟΥ], δι δο- 

οθϑϑῖο ἀο]ου 5. ̓πνιο. Οὐαγο ἃ} ΠΟΙΙΠ6 πιο 
«αὶ ἃ] ΟΠ Π 115. ϑαποϊαῖαν", Π1}}}} ΑἸ ογΈ. ΕῸΡΕ5 

δδῖ αἰϊι τιῖ5. δὲ τ Ρυβίιβ9 ΡΟ Πὰ δϑὲ σουρου 5 Πα ὶ- 
ταάῖης ἢ φο νυ] πουύδηῇ ᾿πν άπ. ΑἸ1τπι5. 651 ΓΟυ ἃ 

ΟἸΘραπηον! ἢ ἃ]1ὰ Πδθο 6δὲ Ἰηνιἀϊ ρασα. Ῥγεβίαϊ 
δηΐηιϊ ἀουθιι5 αϊϑ απ Ρ] θυ βάτο ὃ ρυιἀθητα ἃς 
ἀἸοοπάϊ [ἀου]ταῖο βρθοίδηάιι5. δὲ ἀἴαιιθ ἐθηλΔ-- 

ἀτι5 ἢ ΑἸτ5. ἀἶνοϑ ἐδί, ἴηι ΒΡ] μ ἀ16 τηπιΠ]Ποῖ15 

1Π ἸΔΥ Ὶ ΟΠ 115 Θὲ [π᾿ 511015. ΘΡΟ Δ ΠΟΩΘ οὐσὰ Θθ6- 
ΠΟ5, ΠῚ] Γι ΠΊ 4116. ἃ}0 115 4105. ῬΘΠΘΠΟ 15 αἰ Γδοθ νυ , 
Ἰαι αι ᾽ οπηϊὰ Πδοο ᾿]ασδ5 51Π| δὲ γα] ποιὰ, Π16- 

ἀϊπην σον ᾿ρδῖτι5. ΡΟ Θ]]θπτα. ἘΠ᾿ {Ππ|4 ἴπ Ποο 

ΠΊΟΥΡΟ σΡαν 55: 11 Θϑῖ, απο πὸ ἀοίορογο 41- 
Ὧ6ὴῖ Ἰρϑίιμι ΡΟ 551}: 566] θη} 5515 Οου} 15, να] πὶ τὶς 
5{ΠΠ8}} ῬΓδΡ. 56. [ϑυθη θ. σα Πα τ}, Φιιδυ Γατιιν, 
αἴαιιθ πὰς [ππ6 ρϑΥ] : Ἰπ᾿θυνοϑαίιηι ἁτιΐο μι. εἶθ 

ΔΠΙΠῚΪ αἰ δοῖοπθ, ριοάδνο ραθὲ 1Π|ὉΡ Γι ΠἾτ1 ΠῚ 

1Ππ4 σιμὰ : Τπντάτι5. ϑι1η} δὲ ἀπηδυ θη ΐι5, α[Π]- 

δη: ΠῚ6 ΔΠΉΪΟῚ θοΠπα : ἀοἷθο 46 [γα Γ15. 1 ΕΠ, 

ΠῸΠ 4160 Αἰϊθπὰ ΠΟΠὰ ἱπιιιο νυ] : 50 ργΟΧ μΪ 56- 

οὐ [ὈΡΓΠΠΔ ΠῚ] Ηδςο 

ΘηΪπὶ “Ἰσ ΠΡ ιι5. Θϑῖ, 51 νοῦὰ ἰο]πὶ ν]1. ΟἸΙΟΥ ΠῚ 
ἄσπι. Π1Π}} να} ραιοίαοουθ, τον τι πὶ ἱπ|τ|5. ἀ6-- 
τἰποῖ, ἀΡϑΠ ΠΟ ΠῚ] 6]}115 υἰβοογὰ, 
ἀΘηίοθμι. 

5. Τίαθ πϑήπθ δάμη 1} μηθάϊοαη του], 

ΠΘΩτ6 πη θ᾽απὴ. α}|8 πὶ Παι}1|5. ὙἹ{ΠῚ ΘΧ Ρ. ΓΟ Θ ΠῚ 

᾿ηγ θην Ροῖοϑι, Φυδιη πιὰ πὶ ΒΟ Ρ θπγο5. πιθήἸοα- 
ΤΏΘΠ [15 6] 5] 1041] σιιπὲ τ ἴον : 561 πη ϊοιιμη π}]-- 
56. 15 5116 ἰΘν ἃ ΠΠΘ ἢ Θυϑρθοῖαι, 5101 ν]άθαΐ αθηι- 

Ρίαῃ ὃχ 115 Ζυ]ῖι5. ᾿πνιἄθι, γπθηΐθιη. Ηδο οϑὲ 
Οὐ τηθίδα, διι οὐαὶ ᾿πν 16 Ει|}", ΤῊ Ἰ5Θ 1} 6χ. [6] οἱ 

νον, δὲ θιιπὶ (αὶ ΒΘαίιι5. Πα] ]σαιαν, 10 [6}1-- 

σϑιὴ ἤδθῚ Ταπο ᾿πἰαν [οράτι5, δὲ ΠῚ ΔΠΊ]ΟΙΙ5. ΟἸΠΠῚ 

σα]αγη! ταΐθλ ἄπο. 

ἀἴαιι6. ΘΟ Ὸ- 

ἔα χιιοήτο ἐπνίαϊω πιοίιις γε] ᾿ρ ἀδηῖδς δαιτη οὶ ἐπ- 

νἠάοιι", ρίαθ. ἤιιπε ἱαντεπιῖς. Ν οο Ρνυτογτοιπάιιπι 
516 π110, γοσα]ατη. οὐχ οἵ ἴθ αἰ 15 οἱ ἴῃ Ν55. βαγιτοῦ 

ἄφοββο, 

ἃ Ἐδπι ὁ ἰός. Θεᾷ ἴῃ Μ :. ποη Ἰοσῖταν ἀὐτϊοα]ις, 

92 
Α 

5. ΒΑΒΙ11ΙῚ ΟΕΒΑΠΕΙ, ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑἈΘΗΙΕΡ. 

ΥΦΣΕΞΥ ἘΞ: - πεῖς ΔῚΣ Ὁ στε ἀπ 9... 
χαὶ οἰχεῖόν ἐστι τῷ χεχτημένῳ. “Ὥσπερ γὰρ ὁ ἰὸς 

“Ὰ, ΠῚ ε , Ἦν. ΠΕΦΕΥ τῇ 
σίδηρον, οὕτως ὃ φθόνος τὴν ἔχουσαν αὐτὸν ψυχὴν 
ΕΝ -}7 γι 
ἐξαναλίσχει. Μᾶλλον δὲ ὥσπερ τὰς ἐχίδνας φασὶ 
ΑὟ , ΕἸ - 

τὴν χυήσασαν αὐτὰς γαστέρα διεσθιούσας ἀπογεννᾶ-- 

σθαι, οὕτω χαὶ ὃ φθόνος τὴν ὠδίνουσαν αὐτὸν ψυχὴν 
; ἐξ Ξξαν Εἰς: 

πέφυχε δαπανᾶν. Λύπη γάρ ἐστι τῆς τοῦ πλησίον 
3 τὰ ἐς Ὑ 45 » ᾿ “4.7 

εὐπραγίας ὃ φθόνος. Διόπερ οὐδέποτε ἀνίαι, οὐδέ- 

ποτε Εὐ- 

φόρησεν ἣ χώρα τοῦ πλησίον ; εὐθηνεῖται πᾶσι τοῖς 

δ τ δ ΟἿ (7) 
δυσθυμίαι τὸν ὅασχανον ἐπιλείπουσιν. 

ἩΡΟῚ Ν βί βοῦς ς τ 8 πο ν “ΟΝ ΞῚ - 
χατὰ τὸν βίον ὃ οἶχος : θυμηδίαι τὸν ἄνδρα οὖχ ἐπι- 

᾿ μὰ πλοα ἀτ ων 
λείπουσι; Ταῦτα πάντα τροφὴ τῆς νόσου, χαὶ προσ- 

[7 

Ὧστε 
ὙΠ ἐξ το τὰ τ δῆς 

οὐδὲν διαφέρει ἀνθρώπου γυμνοῦ παρὰ πάντων 

τιτρωσχομένου. 

θήχη τῆς ἀλγηδόνος ἐστὶ τῷ βασχάνῳ. 

᾿Ανδρεῖός τις ἐστιν : ἴ εὐεχτεῖ : 

ὕτερος χὰρ οιέ-- 

στερος τὴν Ἐρρεῖν: Ἄλλη πληγὴ τῷ βάσχανῳ. 

Ταῦτα πλήττει τὸν βάσχανον. 

ἵνα τοῖς τῆς ψυχ ἧς προτερήμασι τῶν πολλῶν 

ρέχει; ἐπὶ φρονήσει χαὶ δυνάμει δογολ α ἀπο- 

χαὶ τ αι; Ἄλλος πλουτεῖ χαὶ φιλο- 

π πιδόσεσι χαὶ χοινωνία τῇ 

Ἃ πολὺς. Βικ πάρδν τῶν εὺς 

ΤΣΩΕ μέσην αὐτοῦ τύπτοντα τὴν χαρδίαν. 
᾿ Ἂ ἀπ Ὥ ἐρψευ το ᾿ 
Καὶ τὸ γαλεπὸν τῆς νόσου, ὅτι οὐδὲ ἐξειπεῖν αὐτὴν δ ἱ Ε ὶ 
ἘΝ ἘΑΕΑΥ ΡΝ Ἤ ἜΝ 
δύναται" ἀλλὰ ὃ χύπτει μὲν, καὶ χατηφής ἐστι, 

ἧς ΐ 
χαὶ συγχέχυται, καὶ ποτνιᾶται, χαὶ ἀπόλωλεν ὑπὸ 

-Ὁ Ὡ» Σ 3 , μι ΝΣ , - «ῳφ»᾿ 

τοῦ χαχοῦ. ᾿Ερωτώμενος δὲ τὸ πάθος, ἐρυθριξ δη- 

μοσιεῦσαι τὴν συμφοράν" ὅτι βάσχανός εἶμι χαὶ 
δὴ ἌΓ 69 Η Αΐ Ὁ , ἶ Α 

πικρὸς, καὶ ἐπιτρίδει με τὰ τοῦ φίλου χαλὰ, χαὶ 

τοῦ ἀδελφοῦ τὴν εὐθυμίαν ὀδύ χαὶ οὐ φέρω Ὁ ἀδελφοῦ τὴν εὐθυμίαν ὀδύρομαι, χαὶ οὐ φέρ 
ἢ τ Ἂ 

τὴν θέαν τῶν ἀλλοτρίων καλῶν, ἀλλὰ συμφορὰν 

ποιοῦναι τὴν τῶν πλησίον εὐημερίαν. Ταῦτα γὰρ 
Ξ - , Γ 

ἂν εἴποι, εἰ τὰ ἀληθῇ λέγειν βούλοιτο. Ὧν οὐδὲν 
ἜΤ Αγ τν ΕΝ ΠΕΣ ἐεοῦο τῷ ἐξειπεῖν αἱρούμενος, ἐν τῷ βάθει χατέχει τὴν 

Τὰ “Ὁ , , 

νόσον ὑποσμύχουσαν αὐτοῦ τὰ σπλάχνα χαὶ χατε- 

σθίουσαν. 
ΞΡ ΡΧΥΤῚ ΤΣ δώ 

Οὐχοῦν οὔτε ἰατρὸν τῆς νόσου παραλαμύάνει, 
5 τ - 5 ΟΣ 

οὔτε τι φάρμαχον ἐξευρεῖν δύναται τοῦ πάθους ἀλεξη- 
ἕ μϑ ; 

τήριον " χαίτοι πλήρεις αἱ Γραφαὶ τῶν ἰαμάτων 
: τ Ἢ ᾿ 

τούτων " ἀλλὰ μίαν ἀναμένει τοῦ χαχοῦ ῥᾳστώνην, 
Ὁ , 

εἴ πού τινα ἴδοι χαταπεσόντα τῶν φθονουμένων. 
Οὗτος ὅρος τοῦ μίσους, ἄθλιον ἰδεῖν ἐκ μαχαρίου 

ἥ , - . ; ἥ ᾿ 
τὸν βασχαινόμενον, ἐλεεινὸν γενέσθαι τὸν ζηλωτόν. 

, γτω Ἄ [ 3 Ν « Ψ, 

Τότε σπένδεται, χαὶ φίλος ἐστὶν, ὅταν δαχρύοντα 
ΜΝ .“ -. , κϑι ΕῚ - " 

ἴδη., ὅταν πενθοῦντα θεάσηται. Καὶ εὐθυμοῦντι μὲν 

6 (ΟἹ. του α5 ἀπολείπουσιν. 

Γ ἘΔ ἢ εὐεχτεῖ. 

ξ (0}}». ῥρυΐμηιβ ργὸ χύπτει πα θοπὲ χρύπτεται. 

« Δι οὐδὲν πλέον. Ν οχ υἱτῖπια ἴπ 115 {πὸ5 Ἰοσίπητις 

Οοαϊοῖθιυις ποη Ἰορῖταν ; ̓ἀοϊγοοάιις οαπὶ 46] υ πλῖις, 

υ.ἱ - 



ΒΌΔΙΑ ΕῈ 

"» , 2, , ἊΝ ᾿ ῃ πο 
οτυ συνευφραινεται ᾿ οὐυρομένῳ ὃξ συνδαχρυει. Καὶ 

τὴν μεταδολὴν τοῦ βίου, ἐξ οἵων εἰς οἷα ὑεταπέ- 

πτωχε, χατοιχτίζεται, οὐχ ὑπὸ φιλανθρωπίας, χαὶ 
-“ ᾿ ἐκ 5ΕῚ ἢ “- ᾽, ν᾿ , 

τοῦ συμπαθὴς εἶναι, ἐξαίρων τῷ λόγῳ τὰ πρότερα, 

ἀλλ᾽ ἵνα βαρυτέραν αὐτῷ χατασχευάσῃ τὴν συμφο- 
΄  » , Ν ζ ΕῚ - Ν 

ράν. Τὸ παιδίον μετὰ τὸν θάνατον ἐπαινεῖ, χαὶ 
, ε Σ 

μυρίοις ἐγχωμίοις ἀποσεμινύνει, ὡς μὲν καλὸν ἰδεῖν, 
ε ΠΟΣῚ Εἰ. ὯΝ ᾿ , αὐ δα ὡς δὲ εὐμαθὲς, ὡς δὲ πρὸς πάντα εὐάρμοστον ᾿ οὐχ 
ἂν αὐτῷ περιόντι γλῶσσαν εὔφημον χαρισάμενος. 
᾿ ΄ , ν᾽ ΄ πὶ ΤΑ τέτοιον 
ὰν μέντοι πολλοὺς ἴδη συντρέχοντας τῷ ἐπαίνῳ, 

μεταδαλὼν πάλιν, βασχαίνει τῷ τεθνεῶτι. Τὸν 

πλοῦτον θαυμάζει μετὰ τὴν ἔχπτωσιν. ᾿Γὴν ὥραν 
τοῦ σώματος, ἢ τὴν δώμην χαὶ τὴν εὐεξίαν μετὰ 
δὶ , 2 - ἢ ΕῚ ΄ ν τ, . τὰς νόσους ἐπαινεῖ χαὶ ἐξαίρει. Καὶ ὅλως, ἐχθρὸς 

μέν ἐστι τῶν παρόντων " φίλος δὲ τῶν ἀπολλυ- 
Η» 

μένων. ; 

ᾺΝ Ξ ᾿ - , ᾿ Η , Τί ἂν οὖν γένοιτο τῆς νόσου ταύτης ὀλεθριώτε- 
ρον); Φθορὰ τῆς ζωῆς, λύμη τῆς φύσεως, ἔχθρα 

τῶν παρὰ Θεοῦ δεδομένων ἥμῖν, ἐναντίωσις πρὸς 

Θεόν. Τί τὸν ἀρχέκαχον δαίμονα εἰς τὸν χατὰ ἀν- 

θρώπων ἐξέμηνε πόλεμον ; Οὐχ ὃ φθόνος ; δι᾽ οὗ 

χαὶ θεομάχος φανερῶς ἀπηλέγχθη., ἀχθόμενος μὲν 

Θεῷ ἐπὶ τῇ μεγαλοδωρεᾷ τῇ εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸν 

ἄνθρωπον δὲ ἀμυνόμενος, ἐπειδὴ Θεὸν οὐχ ἠδύνατο. 
Τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα ποιῶν χαὶ ὁ Κάϊν δείχνυται, ὃ 

-Ὁ- ἶ Ὡ , ἢ εἶ ἱε πρῶτος μαθητὴς τοῦ διαόλου, καὶ φθόνον καὶ φό- 

νον παρ᾽ αὐτοῦ διδαχθεὶς, τὰς ἀδελφὰς ἀνομίας, ἃς 

χαὶ Παῦλος συνέζευξεν, εἰπών - Μεστοὺς φθόνου. 

φόνου. Τί οὖν ἦν ὃ ἐποίησεν; Εἶδε τὴν παρὰ Θεοῦ 

τιμὴν, καὶ ἐξεκαύθη πρὸς ζῆλον, καὶ ἀνεῖλε τὸν 
τιμηθέντα, ἵνα καθάψηται τοῦ τιμήσαντος. Πρὸς 

πο τ οὕς γὰρ τὴν θεομαχίαν ἀδυνατῶν, εἰς ἀδελφοχτονίαν 
μετέπεσε. Φύγωμεν, ἀδελφοὶ, νόσον θεομαχίας 

διδάσχαλον, ἀνδροφονίας μητέρα, σύγχυσιν φύσεως, 

οἰχειότητος ἄγνοιαν, συμφορὰν ἀλογωτάτην. Τί λυ- 
-- “, ΔΑ Ν ν , ,᾿ - 

πῆ, ἄνθρωπε, μηδὲν δεινὸν πεπονθώς ; τί πολεμεῖς 
“2. Β - ", δὶ -“ ΕΕ ΕἸ ͵ 

τῷ ἐν " ἀγαθοῖς τισιν ὄντι, μηδὲν τῶν σῶν ἐλαττώ- 

σαντι; ᾿ὰν δὲ δὴ χαὶ εὐεργετούμενος ἀγαναχτῆς, 
ΕᾺ Ὁ ΄ε - 

οὐχ ἄντιχρυς τῆς ἑαυτοῦ ὠφελείας βασχαίνεις ; 
« - ΡΥ - “-“ 
Ὁποῖος ἦν ὃ Σαοὺλ, ὃς τῶν εὐεργεσιῶν τὰς ὗὕπερ- 

δολὰς ἀφορμὴν τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τὸν Δαδὶδ 
΄ - 4 ως ἐποιήσατο. Πρῶτον μὲν γὰρ τῇ παναρμονίῳ ἐχείνη 

Ἁ , τ Ὁ ν᾿ “» 3, - χαὶ θεία μουσιχῇ τῆς μανίας ἀπαλλαγεὶς, ἐπειρᾶ- 
, ΡῚ ΞΕ 

τὸ δόρατι διαπεῖραι τὸν εὐεργέτην. Ἔπειτα σὺν 
Ἐπ το τς πυφν ττὸς 

αὐτῷ τῷ στρατῷ ἐχ τῶν πολεμίων περισωθεὶς, 

" χαὶ τῆς ἐπὶ τῷ Γολιὰθ αἰσχύνης ἀπαλλαγεὶς, 
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ῬΌΦΩΙΡ. ἰεγέϊυβ τῷ ἐπ’ ἀγαθοῖς. Μοχ Με:. αἰϊαιοῖ 
ἀγυνακτῇς.... τῆς ἑαυτοῦ ὠφελείας. ἘΔΙΕΙ ἀγαναχτεῖς.... 

ΤΟῊ, τι. 

ΙΝΥΤΌΙΑ. Ί 

ψὶθυὶε Ἰαουν πηδῃ 6 1}, οὶ ᾿πρϑηΐθτη. ΘΟΠΒρΡΟχο- 
γ11. ἘΠ νϑῖῸ ποῃ ᾿ς ἴαΐαν οἴη Ὠ]]ΑΥ], 564 σα 

᾿ισοπέρ ᾿Δουυπδίαγ, Αἰ4ι6. νυἱΐδθ πη ΑΓ] ΟΠΘΠῚ, 

6Χ ΖυΊθιι5 ᾿π {τι Θχοϊἰθυῖξ, Π]]5Θ να απ, ΠΟῚ ἢπι-- 
τη παῖ “πα ρίϑμη., ΠΘῸ 110 ΠΟΙ ΠῚ ἸΒΟΓΔ ΟΠ 5 
56 511 ῬΓΙΟΡΘΠῚ ϑἰδίιπ). νου 5. ΘΟ ΓΟΓΘη5, 566 τιΐ 

Θαχη οΔ] Πα ΐΘ σγανίογ αἰβοῖαϊῖ. Ταιάδιὶ ἢ] πη 
Ῥοϑὲ ΟΡ ἐπι, δὲ ἹΠΠΠΠΊΘΥ5. ΡΥ ΘΡΟΟΠ 5 ἐοπάθοο- 
γαΐ, “Ζιιὰπὶ [ὈΘΡῚΣ [ὈΓΠΊΟΒΙ15. γὙἱβιι, “τι η ἰπσο- 

πίοϑιιβ, {τ|ᾶπὸ Ἰἀοπθιι5. ἃ ΟΠΊΠ]Δ ; οἷ], ἄπ νὶ- 

γεγο, π6 γνϑυθιπὶ 4] ἀθιὴ θθπθ Οπηϊπαίτιπι (]- 
χίϑϑοι. 566 ἱ τπθ]τοθ νἹάθυῖ δα Ἰδιιἀδπάϊτιπι Θ0η-- 
ΘΕΡΙΘΠἴ65, ΓΈ 5115 τη αἴ ΘΟ πίη ἃ Ἰην] θὲ ΤΟ Γ- 

το. ΜΠΡαίαν ΡΟ] Πα5 Ορο5. ΕἸΘσαπ απ σοΥρο- 
Υἶβ ἀπὸ γοθαγ, οἱ θΟπᾶπη ΠΑ ΙΓ ἸπΘη μο51 ΠΟ Γ- 

"ὸϑ5 Ἰἰαιιάαιὶ δὲ θχτο!Ἕε. Ἐπ Ἰη ϑαπηη]ᾶ, ΘΟΙΙ τὴ {11:5 

ΒῈΡΡΘι πη, 1ΠΙΠΏΪΟΙ5 δϑὲ : ΘΟΡΊΙΠῚ {1180 ΡΘΙ]ΟΙΡ, 

ἈΠΊΙΟΙΙ5. 

3. ΟιὐΠά ᾿ρῖπαν μὰς [16 ΘΧΊ ΕἸ Οβῖτι5. 6586 ΡΟϑϑὶὶ ἢ 
ΟοΥγρίθ᾽α νἱΐϑθ, ῬΘΡΠΙΟΙΘ5. ΠΑ ΓΕ 85 ΘΟΡῚΙΠῚ (1185 
ΠΟ Ϊ5 ἃ Πθο ἀαΐα ϑιπὲ Ροποῦιπὶ οὐϊπηι, αὐ νουϑα 

Ὥδο ἱπάο]θβ. Οὐαὶ πήδ]ογιιπὶ διιοίουθπι αςοπιο-- 

πθηὶ ἃ Β6]]τιπ ανθυϑιιθ ΠΟΠΉΪΠ65 ἴδ τῸ ΟἸΠῚ ἔι-- 

ΤΌΓΘ ᾿πηρ. 11:3 ΝΟΠΠΘ ᾿πγν 118" ΡῈ. απ δὲ ΟΠ] 
Ὅδο ἰρ50 ρίρπαγο ρΡδ]Δπὶ ἀθργθθηβι5. δϑὲ. ΟἿ] 
Ἰηδπβιι5. Πα] 46 π| 60 δγαΐ ῬΡΟΡΙῈΓ τη Π]Πσθη- 
τὰ πῈ ουσὰ ΠΟΏΊΠΘΠῚ : 564 ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ, ΟΠ ΠΘΙΙΠῚ 

ΠΟΙ Ροϑβϑϑῖ, τ] Ἰϑοθαίιν. Εδά θη) δὲ (αὶη [60 ]556 

ῬΘΡΒΙθΘ ι",. ΡΥΙΠητι5 1116. ἀἸαΡ0}1 αἰδοῖ ρι]α5, 64ο- 

οἴπι5. ἃὉ ἴρ50 δὲ ᾿ηνι πὶ δὲ οορ 6 π], ΘΟ. Δ Πἃ 

506 |οτα, {πὸ δὲ Ῥαιυ]εθ ΘΟ] ΠΧΙΣ ΠΪ5. γΘΓΡΙ5 : 
Ῥίεπος ἱπινίάία, Ἰιοπεϊεί ἄϊο. Οὐ]4 ἰρίταιν Ἔγὰξ ψιοα ἤσπε α 
[ϑοῖεῦ Ὑιάϊε ἀδ᾽αῖαπη ἃ 60 ΠΟΠΟΙΘΠῚ, δὲ ΧΑ γϑιῖ 

θυ] το πθ, ΟσοἸτπι6 Ποπούδίιιπ, Ποπούδη- 

[6 ΠῚ αἰ ΡΟΥΘ ΓΙ Πσορθῖ. ΝΑῚ. ΟἸΙΠῈ 1Π]}601}}15 6556ὲ 

84 Τλδιηι ἱπηριισ πη τη], 'π {ΓΑ θυ Πα Οδσ 61} 
ΔΗΪΠΉΠΙΠῚ {ΥΓΔΠ5[1}1:. ΕἸΙΟΊ Δ Πη115, ἔλα Ρ 65, δον! τ 1- 

ΠΘΠῚ 67]115 4τι86 'π Π δι πὶ ΠΕ ρα πε πιαοἰβέγδη), πο- 
ΤΉ ]ΟΙ ΑἸ παῖ ΓΘ Π1, ΠΔ ΕΠ 85 ΘΟΠ [ἘἸ5]ΟΠ 6 ΠῚ, ΠὨΘΟΘϑϑίτι- 

αἰ πὶ5 ἸσῃΟΡ ΓΟ Π6ΠῚ, ΠΟΙ Θϑ πὶ Δ 51 ἰ55: Π]ΔΠη. 

ΟἿν ΔΙ Ϊο Αγ 5, ἤόπηο ΠΙΠῚ] σρᾶνθ ρᾶϑϑι5᾽ ἡὐϊὰ 
Ἀ6]1Ο Ρθε5 ἔγιιθπίθπι ΒΟΠΪ5 ΔἸ! αι ]ῖι5, πῚ ΒΠΠ4τ|6 ἐς 

{π||5 1πη 1} ΠππΘη ἴθ ὃ Οτιος 5] νε] θθπϑῇο 5. αἴο- 

οἴι5. 1Π Πα ]5,, ΠΟΙ ΠΟ ΡΑΪΔΠῚ ἰι|5 ἴρ56 ΟΠ] ΠΊΟ- 

Αἴ5 ᾿Ἰπνι 659 ἘΠ 5πΊΟΩῚ 54] οναΐ, οἱ Ροπϑίοϊο- 

γα Πηα στ 10. Π6]Πππὶ Τλαν 4] ̓ πίουθπαϊ ἁηϑα 
ογὰξ δὲ οὐὔῖσο. ῬυμηηῈ απ] 6Π} πΠ 18 1551 π|ὰ 118 
δ ἀἰνίηα τημβῖοα ἃ ᾿ηϑαηῖα ΠΡ Ραίτ15, σΟ Πα θα ΓᾺΡ 

τῇ σεαυτοῦ ὠνελείᾳ. 

ἃ Ὥορ, Ῥυΐμπιι καὶ τῆς ἐπὶ τοῦ, 



1490 55 

ἀσσορε ΘΠ ΘΙιοϊ διοίονοπὶ Παβία ἰγαπϑῆρσθνθ. 

Τ)εῖπ 6 ἀπὰ Οἵ Πὶ ἰρ50 δχϑγοῖξιι Θχ ΠΌΒΕΠΙ ΠῚ Πηὰ- 
ΠΙΡτ15 ἸΠΟΟ 1 Π}15 ΘΡΘΡίτι5, οἱ 60 {π| ἃ Οο]αῃ 1π-- 

ἘΣΘ Ραῖαν ἀδάδθοονθ ΠΠΡουαίι5, Οἵι ἢ [ΠῚ Θ ἢ 58 18- 

Ὁ ο65. 4αθθαπη ἰθοθιη θ] 16 ΠῚ} ῬΑΡ ΓΘ ΠῚ ΘΓ ΠῚ σ6- 
5δυαη ΠΥ 1 ̓π ΘΡῚ ΠΟΙ 15. ἐγ! αθυθ μξ, σα ηθη 68, 

1 Πὲς. 18. Ῥεογοιι5ςῖ Ἰλανὶα ἐπ ἀδοθηι τι ἐϊϑιις, δὲ ϑαϊλῖ ἐπ 
- 7. 

΄ 
3: 

Ἰριὰ. 
26:.)ς 

{τη 
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. ὸρ 

τὶ {τις οιιῖς, ΟἿ ἀ πὰ πὶ πᾶ πο γΌσθη], δὲ 90 το - 

ἀἸ πηι 4} ᾿ρ5ἃ γϑυιτα 6 ΓΘ 5 ΠΟ 111}, ῬΡῚΠΠῈΠῚ δῖια 

Θιαπὶ πηᾶπιι ἱΠ ΘΙ ΠΙΘΡ 6, ἴση ᾿Π51115. 46. τηθάϊο 
1Ο]] 6 6 ἈσΟΓΟΘ5115 65 : θχῖη 46 Πανὶ άθ ἴῃ ἔπ σᾺ ΠῚ 

.26. ἀοῖο, πὸ δος. ψαυϊάθιη οὐϊο ἤποπὶ ᾿πηροϑβιξ, 5ϑή 

Ῥοβίγθπηπὶ ΘΧ ρα ΠΟ Π6. οἴιπὴ {Ὑ1}τι5. ΘΙ ΘΟ ΓΟ ΓΙ ΠῚ 

τα ΠΠΠτ5. αάνουβιιβ ΠΠππΠηΔ βαβοορίο, ἀθϑουΐα Ἰοσὰ 

Ῥουβογα τ] να ταν, Οτιοά 51 [π|55θῖ θ6}}} σατιβαπι ἴπ- 

ΤΟΥΡΟ ΘΑ 15, ΓΟΒΡΟΠ 1556: θ] πὸ Υἱγὶ 6556 θεποῆ- 
σοπταπι. ΠΠ6 50} }Π166ὲ ᾿ρ50. Ρθυβθι 0 η15. ἴ6Π1-- 

σαρ. ΒΟΓΘ οἴη ἀουμΪΘἢ5 ἀθρυθΘΠϑιι5 [πῖ5ϑθῖ, ρόβϑοι- 

3}: 

4116 ἃ}0 ποβίθ [Δ61}}6 Θσο ϊ, δὲ οἴμπὴ ΓΘ ΠῚ ἃ 510 

411 ΤΠ] ΘΟ γῸ 1Π ΘΙΠΗῚ ΤΠ Πι15 ΠΟΘ θα , 5ΘΓΎ Δ ΓΠ5 Θσ58 
᾿ποο]τιΠ}15, πο πᾶ πῃ ΠΘχτιβ δδὲ πος Ροπϑῇῆοιο : 
564] οἵ σαιθϑιι5 ΘΟ  Π τ Ὁ ΘΧϑγοῖ τ πι, ΘῈ αι βι5 ἢ] - 
Τυπὶ ΡΟ ΞΘ πθνατιν, πος ᾿ζθγιιπὶ ἃ} δοάθηι ἰπ 
ΘΡΘΙαποα ἱπιθΡ ΘΡ 5, ΘῈ 6715 νἹρε θ πὴ ΡΣ βετθ- 
ΤἰΣ ΠΠ 5 νἸΟγθῺ, ΘῈ σαι ᾿Ρ51π|5. ΠΟΘ ΟΠ ἴαπῚ πγαηϊ-- 

[δβιϊονγθπι γ  ἀ! ἀθυ 1}. ΤΠ] Δ 5116 551 Πλ 11 ΟΑΠ 56- 

πιι5 ἰηνιἀϊα οϑῖ. Νὰπι θΘηΘἤσθητα. σϑοίθο5. {{|- 
ἄδην {πὶ ποὶβ ἁ]οαυῖη ᾿πίθηϑὶ ϑιιπῖ, ΠΗ] ΠΟΤ Θ5 

ΤΠ] Π5ΠΘΕΟΓΘΘ 16 γ 410 : σοὶ φο!]αἴὰ ἴῃ ἰηντάτιη 

δὲ τηδ] 1 ΠτιπΠῚ Ροπϑϊοῖα, ᾿ρϑῖπι. ἀΠΊρ  ἴτι5. ἰνρι τας. 

Ελ φιδηῖο τηδ]ογὰ ἀσοθροῦῖῖ, απο πα οὶς ἱπαϊ- 
δπαῖαν, ἀο!δίαιιθ, ΘΕ ϑιουηδοϊναταν". ΔΙᾺ 5 Θἢ ἴηι ας 
ΠΙΙοιαταν ἀθ ροϊθητα Ῥοποίδοιθη εἶθ, {πιὰ} ΡΙῸ 

ἀατὶϑ 5101 θη θ  οἱϊβ σγατῖαπὶ μα 68. Οὐαπὶ Ὀ6]]Π 8 
ΠΟῊ 5106 Πΐ ΠΙΟΡΊΙΠ ΔΟΘυ ἰτατο ἢ Οιιὰβ ἔνα ἔθυὶ- 

ταῦθ ποῃ νἱποιιηιῦ Δ Π65 Δ᾿πηθ πο ο]αΐο ππδῃ-- 
ϑιιθϑοιπΐ, ΘΟ Π 65 ΟἸἹΠῚ ΟΡ Πίμν, ἘΡΔΟΙΆ Ι]65 Ππιπῖ: 

βϑὰ ᾿πυϊάϊ ΟὈβθα 15. δὲ οἰοῖῖσ θυδάιιπε ἀστο- 
5ΠΟΓΡ65. 

ἃ. Οὐἱά σοπθιοόβιιμη. {ΠΠπ|πὶ ΤΟβορὴ γθάθοϊε ἴῃ 
δοῦν ταΐθιη ὃ ΝΌΠΠΘ Ἰμν ἴα ἔραινιιπι ἢ ἘΠῸΪ δὲ πηϊ- 
ΓΑΓῚ ΟρΘΡ 8 ΡΘΕ απ δϑῖ την δε} πὰ. ΝᾺ ΠῚ 

ψ Υ  ϑοπηπιουιιπὶ Θχὶ τι π|., [πα ΓΘ ΠῚ ἴπ ον 6 ΠῚ 

ΔάάΊχοιθ, {ιιαϑὶ 5ΘΡνῈ5. ἃ) 615 ΠΙΙΠ] Δ ΠῚ [πϊδϑθῖ 
Δαογαπάιι5. 5864 51 γϑγὰ διιπὶ ΒΟπΊηἶὰ, τι ἀνθ 

Πουὶ ροβϑὶϊ, αὶ ΠΟῚ ΘηΙηἶπῸ Θυθηϊδηΐ ρυξοΠὨΕἸἃ- 

τᾷ ἢ 81π διιίθηι ἴα] ΞΟΠ ΠΟΥ ΠῚ νἶδα, οἰ ᾿πντάθ- 

εἰ ἀρ υ γα π Ὁ ΝΠ ΥΘΙῸ 50 [615 {ΠΟΥ ΠῚ) ΘΟΏΒ. 1 11ΠῈ 

Τ)η6ὶ Ῥγουϊ ἀθη!α ἴῃς ΘΟΠΕΡΑΥ ΠῚ ᾿ρ515. νϑγε ταν. 

ΒΑΒΙΤΗΙ ΘΈΒΑΠΕΞ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ἈΠΟΗΙΕΡ. 

3 Ξ : 
ὅμως ἐπειδὴ ἐν τοῖς ἐπινιχίοις τὸ δεχαπλάσιον τῆς 
ἊΣ 5 ς 

τῶν συμόδάντων αἰτίας τῷ Δαδὶὸ ἀνέθεσαν αἱ χο- 
᾿ Ξ 3 ΄ ᾿ ρεύουσα: " ̓Ἑπάταξε Δαῤδὶδ ἐν μυριάσι, χαὶ Σαοὺλ 

ΩΣ , ΞΕ “πὸ ᾿ 
ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ διὰ μίαν ταύτην φωνὴν, χαὶ τὴν 
Ε) 4 3. “ὦ Ὁ ἀλ' 0 , « ψ Ὸν, , -Ὁ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὑπάρξασαν μαρτυρίαν, πρῶ-- 

ἈπηΣ ᾿ ᾿ : Ὁ ΈΡΕ ΤᾺ 
τὸν αὐτόχειρ γενέσθαι, χαὶ ἐξ ἐνέδρας ἀνελεῖν ἐπε- 

2 εὖ 

χείρησεν " εἶτα φυγάδα χαταστήσας, οὐδὲ οὕτω τὴν 
ΑΘ Ως ϑοξ σις ἡλλὼ πὶ “- » , ἔχθραν ἔστησεν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον ἐκστρατεύσας 

ἸΘΉΜΝ  δ ΎΜμΣ ᾿ Ξ 
Ὁ ἐπ᾽ αὐτὸν τρισχιλίοις λογάσι, τὰς ἐρημίας διε- 
Ὡὐῶξ 5». δἡ , “ὦ ,΄ 

ρευνᾶτο. Εὲ δὲ ἠρωτήθη τοῦ πολέμου τὴν πρόφα- 
“ἌΔΕ Σ; : ἐδ νῆεν τξο κον ς ν ἂν πάντως τὰς τοῦ ἀνδρὸς εὐποιίας. 

Ὁ- τ έν ν οἷς ᾿ ι “νος "- 
ς γὲ παρ᾽ αὐτὸν τὸν χαιρὸν τῆς διώξεως χαθεύδων 

ἐπαγαγεῖν αὐτῷ τὰς χεῖρας φυλαξαμένου, οὐδ᾽ ὃπὸ 

ταύτης τῆς εὐεργεσίας ἐχάμφθη " ἀλλὰ χαὶ πάλιν 

ἐστρατολόγει, χαὶ πάλιν ἐδίωχεν " ἕως χαὶ δεύτερον 

ἁχοὺς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ, τοῦ μὲν τὴν 

ἀρετὴν λαμπροτέραν ἀπέδειξεν, ἑαυτοῦ δὲ τὴν πο- 

νηρίαν χαταφανεστέραν ἐποίησεν. Δυσμεταχειριστό- 

τατον ἔχθρας εἶδος ὃ φθόνος. Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλως 

δυσμενεῖς ἡμεροτέρους ποιοῦσιν αἱ εὐποιίαι “ τὸν 

βάσκανον δὲ χαὶ χαχοήθη τὸ χαλῶς παθεῖν πλέον 

προσερεθίζει " χαὶ ὅσῳπερ ἂν μειζόνων τύχη, μει- 

ζόνως ἀγαναχτεῖ χαὶ ἀνιᾶται χαὶ δυσχεραίνει. 

Πλεῖον γὰρ ἄχθεται τῇ δυνάμε: τοῦ εὐεργέτου, ἢ 

χάριν ἔχει τοῖς 
χῶσι θηρίον τῇ 

5 ““.λΝ , ϑο, -ὦ 

εἰς αὐτὸν γινομένοις. Ποῖον οὐ νι- 

χαλεπότητι τῶν τρύπων ; Τί τῶν 
ἀνημέρων οὐχ ὑπερδάλλουσιν ἀγριότητι; Οἱ χύνες 
τρεφόμενοι ἡμεροῦνται" οἵ λέοντες χειροήθεις γί- 

νονται θεραπευόμενοι " οἵ δὲ βάσκανοι ταῖς θερα- 
, ᾽ :᾿ " 

πειαις πλέον εςαγριαίνονται. 

- » 39 “»ο μ 

Τί τὸν γενναῖον Ιωσὴφ δοῦλον ἐποίησεν; Οὐχ ὃ 
ἘΞ’: ὦ Σ ᾿ , Ξ 

φθόνος τῶν ἀδελφῶν ; Ἔνθα καὶ θαυμάσαι ἄξιον 
»νιἀλογίαν πξε τόξου: «Θοδηθόν ΞΕ Σ δδ τῶν ἜνετάΕ τὴν ἀλογίαν τῆς νόσου. Φοδηθέντες γὰρ τῶν ὀνειρά 

νυ ΣῚΡ « ὐχρὰ ΘΞΟΪΞΟΝ τὰν ΟΣ ΧΟ ὅΝοΣ 
τῶν τὴν ἔχόασιν, δοῦλον ἐποίουν τὸν ἀδελφὸν, ὡς 

- ν, ὡς. ὡ : τος Καί βιαοὰϊ 
οὐχ ἄν ποτε δούλου προσχυνηθέντος. Καίτοι εἰ μὲν 
λυ ΟΝ ϑιῷ ͵ " ᾿ δι ϑροι , 
ἀληθὴ τὰ ἐνύπνια, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντως 

τὰ ἘΝ καὶ ἐς ἄρ, 
ἐχδῆναι τὰ προῤῥηθέντα: Εἰ δὲ ψευδεῖς αἱ τῶν ὀνει- 

, “4 3 Ν , β “ τπι φ λλ. ΡΣ 

ράτων ὄψεις, ἀντὶ τίνος βασχαίνετε τῷ σφαλλομέ-- 
Τ, λϑλε Ν Ὁ φῶ “ ΩΝ , ᾽ 

νῳ; Νυνὶ δὲ ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ οἰχονομίας περιτρε-- 
ὡς ἈΑΣΣ ἘΠ ἐν. Δι ᾧ " ἐνόμιζον ἐ 

πεται αὐτοῖς τὸ σοφόν. Δι᾿ ὧν γὰρ ἐνόμιζον ἐμπο-- 

» Ἑάιπο αἴτασις κατ᾽ αὐτοῦ. Ν᾽ εἴεγτες φυΐπάπε ΠΡυῚ ἐπ᾿ αὐτόν, δαάδηι ρ]απε Ξεπίομ!α. ᾿ 
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δίζειν τῇ προῤῥήσει, διὰ τούτων ἐφάνησαν ὅδδο- 
ποιοῦντες τὴν ἔχύασιν. Εἰ γὰρ μὴ ἐπράθη, οὐκ ἂν 

ἦλθεν εἰς Αἴγυπτον, οὐχ ἂν διὰ σωφροσύνην ταῖς 

ἐπιδουλαῖς τῆς ἀκολάστου γυναιχὸς περιέπεσεν, οὐχ 

ἂν ἔδλήθη εἰς δεσμωτήριον, οὖχ ἂν ἐγένετο συνή- 

θης τοῖς ὑπηρέταις τοῦ Φαραὼ, οὐδ᾽ ἂν συνέδαλε 

τὰ ὀνείρατα, ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἐδέξατο τῆς Αἰγύπτου, 

χαὶ διὰ τὴν σιτοδείαν ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ πρὸς 

αὐτὸν ἐλθόντων προσεχυνήθη. Μετάδα τῷ λόγῳ ἐπὶ 

τὸν μέγιστον φθόνον, χαὶ ἐπὶ μεγίστοις συστάντα, 
ὃς ἐχ τῆς Ἰουδαίων μανίας κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἐγέ- 

νετο. Διὰ τί ἐφθονεῖτο: Διὰ τὰ θαύματα, Τίνες δὲ 
ἦσαν αἱ θαυματοποιίαι; Σωτηρία τῶν δεομένων" 

ἐτρέφοντο οἱ πεινῶντες, χαὶ ὃ τρέφων ἐπολεμεῖτο᾽ 

ἠγείροντο οἱ νεχροὶ, χαὶ ὁ ζωοποιῶν ἐδασχαίνετο᾽ 
δαίμονες ἀπηλαύνοντο, χαὶ ὃ ἐπιτάσσων ἐπεδου- 

λεύετο" λεπροὶ ἐχαθαρίζοντο, χαὶ χωλοὶ περιεπά-- 

τουν, χωφοὶ ἤχουον, χαὶ τυφλοὶ ἀνέῤλεπον, χαὶ ὃ 

εὐεργέτης ἐφυγαδεύετο. Καὶ τὸ τελευταῖον, θανάτῳ 
παρέδωχαν τὸν τὴν ζωὴν χαρισάμενον, χαὶ ἐμαστί- 

Ἴουν τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ἀνθρώπων, χαὶ χατεδί-- 

καζον τὸν χριτὴν τοῦ χύσμου. Οὕτω μέχρι “ πάντων 

διεξῆλθε τὰ τοῦ φθόνου χαχά. Καὶ ἑνὶ τούτῳ ὅπλῳ 

ἀπὸ χαταδολῆς ἀρξάμενος χόσμου μέχρι συντελείας 
αἰῶνος πάντας τιτρώσχει χαὶ χαταδάλλει ὃ λυμεὼν 

τῆς ζωῆς ἡμῶν διάδολος, ὃ " χαίρων ἡμῶν τῇ ἀπω- 

λείᾳ, ὃ χαταπεσὼν διὰ τοῦ φθόνου, καὶ ἡμᾶς ἑαυτῷ 

διὰ τοῦ ἴσου πάθους συγχαταδάλλων. Σοφὸς ἄρα ἦν, 

ὃ τῷ βασχάνῳ ἀνδρὶ μηδὲ συνδειπνεῖν ἐπιτρέπων " 
ἀπὸ τῆς ἐν τῷ δείπνῳ συνουσίας περὶ πάσης δμοῦ 

τῆς χατὰ τὸν βίον χοινωνίας διαλεγόμενος. “Ὥσπερ 

Ὑὰρ τὴν εὐκατάπρηστον ὕλην ἐπιμελὲς ἥμῖν ὅτι 

ποῤῥωτάτω τοῦ πυρὸς ἀποτίθεσθαι, οὕτω χρὴ, καθ᾽ 

ὅσον οἷόν τε, τῆς τῶν βασχάνων ὁμιλίας τὰς φιλίας 

ἀπάγειν, ἔξω τῶν τοῦ φθόνου βελῶν ἑαυτοὺς ποιοῦν- 

τας. Οὐδὲ γὰρ ἄλλως δυνατὸν συμπλαχῆναι τῷ φθό- 

νῳ, μὴ δι᾿ οἰκειότητος αὐτῷ προσεγγίσαντα. Ἔπεί- 

περ χατὰ τὸν Σολομῶντος λόγον, Τῷ ἀνδρὶ ὃ ζῆλος 

παρὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ. Καὶ γὰρ οὕτως ἔχει. 
“ Οὐχὶ τῷ Αἰγυπτίῳ βασχαίνει ὁ Σχύθης, ἀλλὰ τῷ 

ὅδμοεῦνεῖϊ ἕχαστος " χαὶ ἐν τῷ διμοεθνεῖ μέντοι οὐ τοῖς 
ἀγνοουμένοις φθονεῖ, ἀλλὰ τοῖς συνηθεστάτοις" χαὶ 

τῶν συνήθων, τοῖς γείτοσι χαὶ ὁμοτέχνοις, “ χαὶ τοῖς 

ἄλλως οἰχείοις" χἄν τούτοις πάλιν, ἡλικιώταις χαὶ 

συγγενέσι χαὶ ἀδελφοῖς. Καὶ ὅλως, ὥσπερ ἣ ἐρυσί- 

6η ἴδιόν ἐστι τοῦ σίτου νόσημα, οὕτως ὃ φθόνος φι- 

λίας ἐστὶν ἀῤδώστημα. ᾿Εχεῖνό γε μὴν χἂν ἐπαινέ- 

4. (ΟἹ. ῥγίπιιις πάντων διῆλθεν. 
ῬΟΟΙΡ ῥυῖπηι ὁ ἐπιχαίρων. Νεο ἴΐὰ πιαϊίο ροϑὲ 

Οὐάεχ (ομιρεῖ, συγκαταθάλλοι. ΑἸΠῚ {τος Μ95. συγκα- 
ταδάλλων. ἘΔῚΠ συγκαταθα)ών. 

Οὐ θιι5. Θηῖπὶ ματα θα ΠῈ 56. ναὶ πίυ πῦ πη ρϑαϊει- 
Ε 105, ᾿Ι54 6 πὶ ν]δη} ΘΥ ΘΠ ΞΡ ν 1556 ΠΟΥ ΘΙ ΕΪ 51ΠῈ. 

Ἐτοπῖη δὶ νϑπάϊτιθ. ΠΟῚ {1556 1, ΠΟῚ νϑηϊϑϑθῖ ἴῃ 

σνρίυμη, ποὸη Ὁ ΡΠ ]οἸ απ πὶ ἐπ] 415. ἐπηγτι- 
αἴσαο πα] 16 }15 ᾿π οὶ ἀἴσϑθῖ, ΠῸῚ ΟΠ] θοῖα5. [πϊϑϑϑὲ ἴπ 

ΘΑΡΌΘΡΘΙΉ, ΠΟῸῚ [ΔΙ Πα Ρ15 Θν αϑῖσ56 8 ΤῊ] ΠΙ5 1715 ΡΠ ἃ- 

ΓΔΟΠΙ5, ΠΘΙΠΡ 5ΟΠΠΠΙΟΓῚΙΠῚ [τἰ55θῖ σοπίθοῖον", τπ 6 

ῬΥΪποϊραΐαπ ἐσ ΎΡΕ ΟΡ τ παῖ, δὲ ἃ 81115. ΓΡα ΡΊ 15 
ον ἔγιιπηθηεὶ ἱπορίαπι ἃ 56. σοπυ θη! θη τι5. Δ6- 
οΓαίτα οϑῖ. Τυαπϑὶ ΔηΪπηο δα ᾿πυ 118 η} 118 ΠῚ τηᾶ- 
ΧΙ ΠΙᾺ ΠῚ, πη ΔΊ ΠῚ 5116 ἴπ ΓΘ θτ5 5 τ Π|. {15 ὁχ {πι- 

ἀρογιμη ᾿Ἰηϑαπῖα σΟμ γα ϑουυ ἃ ΟΓΘ ΠῚ ΘΠΊΘ 51:, ΟἿΣ 

Ἰπνιἀθραΐαν" ΟΡ πιγαοαϊα. Οἷιεθ γθῦῸ δγὰπὲ θᾷ 

πηϊρ οι] α 9 54 11|5. ΘΟΘΠ ΠῚ : ΠΕ ΡΙΘΡαΠέι 6ϑιι-- 
υἰθηΐθϑ, δὲ 4] πετροθαΐ, Ορρυ ΠΑ] απ" : 51501-- 
τἀ θαπέπι τηογίαϊ, δὲ Ἰην] ἀἸοβῖιθ ΘΡᾺ {|| 605 γ6- 

νοσαγὰΐ δὰ ν᾽ΐδπι : [Πρ Ρ ΓΕ (ΘΟ Π65, ΘΕ. 
εἷἶβ ἱπηρθγαθαΐ, ᾿Π5141|58. ρθε θαῖαν : ἸΘργοϑὶ τητιπ- 
ἀλΡαπῖαν, Ομ Ρα]αθαπὶ εἰδιϊ, σα γα] ἀπ] ορδηΐ, 
ν] ἜΡθαπΐ οὔθοὶ, δὲ Γπσαθαῖαν 41 ἢ θοποῆοϊα 
ΘΟ ογοθαῖ. Αι ΡΟβίγθ πο ΤῃΟν Εὶ νἹΐεθ ἸΔΓ ΟΊ ΓΟΓΘΠῚ 
ἀνδά!άθυπηΐ, Πασγῖβ ὁ άθθαπὲ Ποπηϊππηι ᾿Πθογὰ-- 

ἴΟΓΘ ΠῚ, σΟπἀθππαραηξ ππιπαϊ Πα ΐοθπι. 81. ἰηνῖ- 

αἰ πλᾶ]ὰ ρθε σου ἃ οπηπῖϊα. Αἴάιι6 τιη15. Π15 
ἈΥΠ}15, ἃ 1015 πλι ΠᾺ] [ἀπ ΘΠ 15. ΘΧΟΥΒ15.. 115-- 

416 ἃ 5θθοι} ΘΟΠΒΙ ΠῚ [ΠΟ ΠΘΠῚ ΟἸΏΠ65 δαιιοῖαΐ δὲ 

ἀο]ϊοῖε ρογάϊτον νἱΐοθ ποϑίγδ ἀἸὰ θ 118, 11] Ππ ΓΘ ΥῚ Εἰ 
ΠΟΒῸ φσαπάθε, ααὶ ΡῈ ἰην] ἀϊαπι ἰΔΡ 5115, ΠΟΘ 
διΐαπι δἰ πη! ΡῸΡ Ἰἄθπλ ΥὙἹΠ τι π) 5ΓΘ  ΠΓ, ϑαρΙθπ5 

ἜΥρῸ δγαΐῖ, {πὶ σππὰ Ἰην 0 νἱγῸ ΠΘ ΘΟ ηᾶΓΘ ἀ{|- 
ἄπ δἰποθαῦ, ᾿ξ Ρ6. σοθΠ85 σΟΠΒΟΡ τη (6 Ομ ηὶ 

51 π|1] ν᾽ 85 ϑοοϊδἴαϊθ ΞΟΠ 6 Π5. ΟἸθηη δ πη 11} 
ΘΠΪΠῚ ΟἾΓῈΡ ΠΟΡῚ5 δϑὲ τηϑίθυῖα ΠῚ 185 [Δ 0116 ἸσΏΘΙη 
σΟΠοΙρΡΙ , αυιᾶπιὶ ἸΟ πο 551 Π16 ἃν ᾿επ6 ΒΕ ΙΊΟΥΘΓῸ : 
515 Ορθῦτθ ΡΥ ΠῚ θϑῖ, «πολ 6]115 ἤθυὶ ροῖοϑε, 
τη] 5. Θχ ᾿ηυ!  ου ΠῚ σΘηϑιιθιἶπθ ϑαάιτιοο- 
γ6, τ δχίγα ᾿πυ 186 ἴ6]α ΠΟΠΒΕ ΙΔ ΠΊ1. ΝΘΊΠΘ 

οηΐπη ον ροΐδϑί, τὶ ΠΡ ἸΠν] ἴα ἸΡΓΘΕΪΆΠΉΠΓ, 

Πἶδὶ ΡῈ ἐἈΠηΠΠἸ. τα ἴθ ΘΟΠϑιιθ τ] πο ]π6 δή 

ΘΔ ΠῚ ΔΟΟΘΘΘΘΡ Πγ115. ἘΘΠΪΠΙ ιχία ΘΑ] ΟΠΊΟΠΪ5 56Π- 

τοητίαμη, Τἴγο απιιίαίο α κοάαϊϊὶ ἰροῖτις. Ἐπ᾿ νϑτὸ 

510 586 γὸ5. Παβρεῖ. ἤσυριο ϑουῖπα πὸπ ἰηνϊ οι, 
564 τπιηπϑ]ϊ54π|6 Πα ΡῈ ΠΕ παίο πο πὶ δα πη θη : οἱ 
᾿πῖθυ ΠΑ ]ΟΠΪ5 6] 1566 Π| 1Π 6085, ᾿σηοτ5 ποπ ἴην]- 
ἄδίαν, 5644. [Ἀυη  }1α  ]551Π}15: δὲ ᾿πίθυ ἔἈΠΉΠ]ΔΓΟ5, 

γ]οἰ Π15, οἵ δαιη 6Π1 Δ ἕθ ΘΧΘΙΌΘΠΕΙΡι5, δι ]}1ἃ 

{πᾶν 5. ΠΘΟΘϑϑι πὰ {1Π6 ΘΟ Π] αΠΟΙΪ5, ἱπ|0 ᾿πίθι ΠῸ8 

« Οποᾶ αἷξ Βαβηττι5, υἱοίγεος υἱοὶπῖς, ξαπεϊϊαν ες [α- 

πιϊἰϊαν δι ἱπνὶάενε, 6715 τιοτὶ ἀ 55: 1 ἀραὶ Ηεβῖο- 

ἄσπι πα Ορεγῖθ. ᾿πυεπιτ! ποΐανυις Πσδειι5. 
ἃ Βοσ, ῥυῖππυβ χαὶ τοῖς ἄλλοις οἰκείοις. 

Ῥιον.55.6, 

Ἐεείε. ἡ.ἤ. 



5. ΒΛΑΒΙΠΙΠ ΟΕΒΑΒΚΕ, 

ΤᾺ 5111, Οὐδ Π 615, σοπϑα Πρ. ΘΙ 5116, δὲ ἐγαῖγι- 

Ῥιι5. Τὰ ἴῃ ϑυυηγη18,. αὐ ΤᾺ ὈσῸ [165 65. [Γι 6 ΠΕ 

ΡΓΟΡΥα : δῖ. ᾿ην] ἀϊα πη οἰ τ185 που ιι5. ΠΙΛ τὰ- 
τη6η ἷπ Ποὺ πηᾶϊο ἰδ ανθ ατι5. Ροιουῖ, ααοά 

Πιιδηῖο νοΠπ ἢτἶπι5 οἰθίισ, τὰ πτο ΠΟμΙΪηΪ 4] 60 

Ἰα ον αι, σνανἴτ5. 6ϑὲ. ΟἸθιη δ πηοίλιμη δ ηΪπὶ 7 οι] ἃ 

Ἰηθθ ΠΕ νἱ ΘΠ} Ἶδϑα, α}0} 1η αι ρἱαπι ατινιιπὴ δ0 γ6- 

ΠἰΓθη5. ἱποι Φουῖηϊ, γονθγ αι ηταιν ἴῃ [Δ ΟΙΠ] ΔΓΟΙῸΠῚ : 
1τὰ πο τ6 ᾿πν] ἴα πηοῖιι5. π1Ἐ}]} [46 Π [65 ΘΠ ΟἿ] 

1ην Ἰθειιν, ο]αραο ἤπιπὶ Ἰην!θη115. Οὐ5. ΘΠ]; 

404 56 ἈΠσΟνΊθιι5 ἀδἰαι, ΟΠ ἃ ῬΥΌΧΙΠΪ πΠ] 18 ΠῈ 

ἡπητη τ 1Ὁ 564. ΠΙΟΥΌΓΟ. ΘΟΠ ΔΙ ΟΘΟΘ 5, 56. 1056 
ΘΟ [ΘΟΙ . {ἀπ} νΘ]Ὸ “πὶ ᾿ην 4185. την Ὸ Δ θογδηῖ, 

ΤΡ515 διϊα η ν ΘΠ ΠΔ 115 ΠΘ5 1115. ΟΧἸϑε πη ἢ τι" ΘΧΊο- 

ΒΙΟΙῸΒ 6556 : 51 {61 1Π|20 να] πόρο ἸμΠ]οίο ἴπη- 

ΠΜΠ Γι  ὙΊΡιι5, Θὲ ΟΠ ἸΟ δὰ θᾶ 15. ρα] ΔΓ τὰ. Ριι- 

τγθ πο ὀχθά τιν, Την! ἀο5. νογῸ θα Π| 4ιΠ 41} 

6] 5015 Οου} 15. ΤᾺ] 6 ἢ} ̓ ΠΕου Το, ἀ660. τ ΟΡ ΡΟΥὰ 

Ῥοπὰα παι ταἀϊπθ ρυθἶτα, οἱ οχ φίδι !5. ΥἸθῸ6 

ΠΧ] 16 ΘΠ ΠΟ Οϑοθη ἃ, ΡῸΙ Θου ἢ ἰην ἴα [ἃ- 

Ῥοβοδη!, σΟποϊ ἀα!τι6 ΘΟῊ [Ὁϑτ1π Π0]65. ΟΠΊΠΪ5, 

ΟΧΙΠΟ50. «πο απ) ἡτιαϑὶ Πιιοηιο. οχ ἱπν] ον 

ὉΟΙ}15 Εἰ ΠΠιιθητθ, οὐ τὰ οί οίοπίθ, ἴάιιθ σου γι πη- 

Ῥοηῖθ. ἔρο τἀπηθη πᾶπο [ἈΠ πὶ γ6}1οῖο αἰ Ρο- 
Ῥα]άγ ΘΠ, τπιῖατι6 410 ἀπο} 5. ̓π ΡΟ πιοίατη. ἴῃ τηῖι- 

Του σοι : 564 ΠΠπ4 ἄϊοο, ἀφιηοποβ Ροηὶ 

ΟΕ} υ|5ν1}5 Ο50 065,5 ὙΠῚ ν ΟΠ α τα 65 510] ΓᾺΡ] ΓῸ 5. ἃς 

ΠΟΘΟΘΒΒ [π ἀ1Π6 ΘΟ Π] ΠΟ 5 ΡΟ ΡΟΥΘ ΗΓ, ΠΟ 15 Ομ μη ηΪ- 

Ἰυτ15. τι11 οἷθ ἀὶ ϑύιιιι ἀΡ ΕἾ 11 ΠῚ, 516. τ ΠΡ505 ΘΕ Δ 1 

1ην] ον. οοῖ! 05 Δ] α πὶ δι νο] πα 115. τη]-- 

Ηἰβί Ο5. ΤᾺ ΠῸ νοῦῸ ΠΟ ΠΟΙῸ5. [ΘΙ ρ511η} ΘΧΊΠ]Ο5ὶ 

ἀφο ἢἶ5. ΔΕ Πλ] ΠἸ5ΓΠππ ΟΠ ΓΠ{πποῦθ, 564 νιἊπτὴ 

ὉΠ Π 115, {110 ΘΟΥΙΓΠῚ 4111 τ6 1Π}πνϊὰ πα} αἰ δοογο, 

(ΠΡ Ὶ15. 515 πὶ πη ἴοιι5, ἴπο ΠΟΝΕ15 οὶ, αι Ροπιιβ 

δῖ, δὲ ΘΠ]Π15 ᾿πν Ἰἀϊ ΘΧΡΟ5} 

5. ΒῸ ΡΤ Δ Πλ115. ν {{π|πῈ ᾿π|Ο] ΘᾺ ]116. ΒΟΥ ΟΠ 5 οϑὲ 

«οι ἢ Ππ1Π1, ἰδ] ΟΠ τ1ΠῚ ᾿Π ΘΠ {11}, 58 {10 ̓Π] ΠηΪοἷ, 

ΔΡΡ]1Α]00 500 ]10 11, ο δία 15 ἢ ρα Ἰπηθη τι}, νἷὰ δὰ 

ΘΘΠ ἢ ΠΔΠ1, θΡΙν αι. γοσηϊ. (οίθυιι πη). ἰπν 1 νο] 

ρ58 [οἷο πη Πἰ [Ὀ5ῖο0 ἈσΠΟβοι Πα". ΗΠ5. ΘΟᾺΠ διιηΐ 

ΔΡΙΑῚ δὲ ΟΡ βου, σ6 πὰ «ἰδ ηἶ55ἃ, 5] ΡΟ ΓΟΙ ππτ ΘΟη- 

τραο 1 1Π15) ἈΠ ΠΊ115. Γι} τ] 6 Πτο αἰ Γθοια ρου Γαθα 15, 

ΘΑΡΘΠ5. ἴῃ ΤΟ 115 νου τα 115. }π4]οο. Νϑάτιθ. γοΓῸ 
Ἰαιι}0}16 [π υ Ὁ ἀρι 1105 ἀἢ]απὰ νἸγιλ 15. ΟΡτι5, 

ποῆτι ἀἸοθ πα] [ἀου]τὰ5. Ἰϊοθὶ σρανιταῖθ ἃ σραια 

) 

ε Ἰ1άοπι (οάοχ ἐπὶ τὸν προϊέμενον. ΑἸ} ἄτιο ΝῖΞ5, οἵ 

611 προέμιενον. 

ΓΑπεϊαιῖΐ ἀπὸ Πθνὶ βλάθην ἐμδάλλειν. 

5 Ιὴ ἀπιοριις Μ55, βουϊρίαπι ἱπνομπίπιι5 ἀθρόως σὺν- 

α'ρεῖσθαι. ΑἸΙΖααηῖο μοϑὶ Ἀδρ. ρυίπιις δημώδη, χαὶ 

σΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

; τι ἊἜ 
σειέ τις τοῦ χαχοῦ, ὅτι ὅσῳπερ ἂν σφοδρότερος 

Ὁ ᾿ Ὁ 

κινηθῇ, τοσούτῳ χαλεπώτερός ἐστι τῷ χεχτημέ- 
υ͵ - Ὁ 

νῳ. Ὥσπερ γὰρ τῶν βελῶν τὰ βιαίως φερόμενα, 
᾽ ἊΝ τὸ ς 
ἐπειδὰν χαρτερῷ τινι καὶ ἀντιτύπῳ προσπέσῃ, “ ἐπὶ 

. ᾿ ; ΝΕ 
τὸν προέμενον ἐπανέρχεται " οὕτω καὶ τὰ τοῦ φθόνου 

" εἶ ἴα τ, 
χινήματα οὐδὲν λυποῦντα τὸν βασχαινόμενον, αὐτοῦ 

ΤΑΚΝ Ξ 
πληγαὶ γίνονται τοῦ βασχάνου. Τίς γὰρ λυπούμενος 
2,7 ΄, “ᾷᾷφἄΦ . 
ἠλάττωσέ ποτε τὰ τοῦ πλησίον χαλά; ἹἙαυτὸν μέν- 
τοι προσανάλωσε ταῖς λύπαις χατατηχόμενος. Ἤδη 

ΞΗΕ τὰ τ 
δὲ χαὶ τῶν ἰούόλων αὐτῶν ὀλεθριώτεροι εἶναι οἵ νο- 

σοῦντες τὴν βασχανίαν ὑπονενόηνται᾽ εἴπερ τὰ μὲν 
ὙΡΈΣ ΤΡ ΚΡΕ ον; ι 

διὰ πληγῆς ἐνίησι τὸν ἰὸν, καὶ κατὰ μικρὸν σηπεξδό- 
᾿ 

σι τὸ δηχθὲν ἐπινέμεται" τοὺς δὲ φθονερούς τινες 
ο ἶ ἥ ΕΣ 

οἴονται καὶ δι᾿ ὀφθαλμῶν μόνων τὴν βλάδην 'ἐπι- 

δάλλειν" ὥστε τὰ εὐεχτικὰ σώματα, καὶ ἐχ τῆς χα- 
᾿ ἘΚΕΥΝ Ἢ - 

τὰ τὴν ἡλικίαν ἀχμῆς εἰς τὴν ἄχραν ὥραν ὕπεραν- 

θήσαντα, τήκεσθαι παρ᾽ αὐτῶν καταδασχαινόμενα, 

χαὶ ὅλον ἀθρόως ὃ συναναιρεῖσθαι τὸν ὄγχον, οἷον 
ἘΑΎΝΝΝ ἘΠ ΝΣ ΟΡΗΣ ΚΟΡ ΤΩ - 
ῥεύματός τινος ὀλεθρίου ἐχ τῶν φθονερῶν ὀφθαλμῶν 

ἀποῤῥέοντος, χαὶ λυμιαινομένου χαὶ διαφθείροντος. 

᾿Εγὼ δὲ τοῦτον μὲν τὸν λόγον ἀποπέμπομαι, ὡς δη- 

μώδη χαὶ τῇ γυναιχωνίτιδι παρεισαχθέντα ὑπὸ 
Ἦἦ » - δι. [} ,ὔ τ ὃ, 

γραϊδίων " ἐκεῖνο δέ φημι, ὅτι οἵ μισόχαλοι δαίμο- 

νες, ἐπειδὰν οἰχείας ἑαυτοῖς εὕρωσι προαιρέσεις, 
παντοίως αὐταῖς πρὸς τὸ ἴδιον ἀποχέχρηνται βούλη- 

μα΄ ὥστε καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν βασχάνων εἰς ὑπη- 

σί ἣσ ὃ ἰδί ἤματος. Εἶτα οὐ φρίο- εσίαν ὃ χρῆσθαι τοῦ ἰδίου θελήματος. Εὶ ρ 

σεις ὑπηρέτην σεαυτὸν ποιῶν δαίμονος ὀλεθρίου, 
ΕΣ 4. », ᾿" ΓΟ ας τὸ τὰ ᾿ " ΄ -“- 
ἀλλ᾽ ὑποδέχῃ καχὸν, δι᾿ οὗ ἐχθρὸς μὲν γενήση τῶν 

τα γ5: ἘΥΗΣ ΟΕ ΚΝ - ΠῚ - ᾿ 
μηδὲν ἀδικούντων, ἐχθρὸς δὲ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ 

ἀφθόνου ; 

Φύγωμεν χαχὸν ἀφόρητον. "Οφεώς ἐστι δίδαγμα, 

δαιμόνων εὕρημα, ἐχθροῦ ἐπισπορὰ, ἀῤῥαδὼν χο- 
λά ΣΥΝΗ͂Ν ΠΣ Ρ ΕΝ ΤΑΣ τ πα ; 
ἄσεως, ἐμπόδιον εὐσεδείας, δδὸς ἐπὶ γέενναν, στέ- 

ῃ - “2 πε ας ἐπὶ 
ρησις βασιλείας. Δῆλοι δέ πως χαὶ αὐτῷ τῷ προσ- 

ὦπῳ τυγχάνουσιν οἵ φθονοῦντες. Ὄμμα τούτοις ξη- 

ρὸν χαὶ ἀλαμπὲς, παρειὰ χατηφὴς, ὀφρὺς συμπε- 

πτωχυῖα, ἣ ψυχὴ τῷ πάθει συγχεχυμένη, τὸ τῆς 

ἀληθείας κριτήριον ἐπὶ τῶν πραγμάτων οὐκ ἔχουσα. 

Οὐ πρᾶξις χατ᾽ ἀρετὴν ἐπαινετὴ παρ᾽ ἐχείνοις, οὗ Ι Ί ρ φ, 

λόγου δύναμις σεμνότητι χεχοσμημένη χαὶ χάρισιν, 

γυναιχώδη. 

4. ΟΟἹΡ. τογεῖας χρήσασθαι. 

» ἜΜ εὐ Βθρ. ἰογίϊι5. αὐτῷ τῷ προσώπῳ. Αἱ Μίες. 
Οὐποἢοϊαπηὶ πὸ γουροὸ αὐτοπροσώπως. Νοο τἴαὰ πα α]ο 

Ῥοβὶ Βοσ. ρυΐπειις παρειαὶ χατυηφεῖς. 



ἨΌΟΜΙΠΙΑ ΡῈ ΙΝΨΙΌΙΛ. 

οὐχ ἀλλο τι τῶν ζηλωτῶν καὶ περιόλέπτων οὐδέν. 

“Ὥσπερ δὲ οἵ γύπες πρὸς τὰ δυσώδη φέρονται, πολ- ρ γύπες ᾽ 

λοὺς μὲν λειαῶνας, πολλοὺς δὲ ἡδεῖς χαὶ εὐώδεις 

τόπους ὑπεριπτάμενοι᾽ χαὶ αἵ μυῖαι τὸ μὲν ὑγιαῖνον 
παρατρέχουσι, πρὸς δὲ τὸ ἕλχος ἐπείγονται " οὕτως 

οἱ βάσχανοι, τὰς μὲν τοῦ βίου λαμπρότητας χαὶ τὰ 

μεγέθη τῶν κατορθουμένων οὐδὲ προσδλέπουσι, τοῖς 
δὲ σαθροῖς ἐπιτίθενται" κἂν τι προσπταῖσαι συμδῇ, 

οἷα πολλὰ τὰ ἀνθρώπινα, τοῦτο δημοσιεύουσι, χαὶ 
.. ΝῚ ,΄ δ᾿ “, 7 ,ὔ Ἶ 

ἀπὸ τούτων τοὺς ἄνδρας γνωρίζειν βούλονται 

“ὥσπερ οἵ πονηροὶ τῶν ζωγράφων ἀπὸ τῆς ἐνδια- 
’ὔ ᾿ τ᾿ ΄ 5" ͵ 

στρόφου ῥινὸς, ἢ ἀπό τινος οὐλῆς ἢ χολοδώματος, 

ἐχ φύσεως ἢ ἐκ πάθους ἐπισυμόάντος, τὰς μορφὰς 

τῶν γραφομένων ἀποσημαίνοντες. Δεινοὶ δὲ ταῖς εἰς 

τὸ: χεῖρον παρατροπαῖς τὸ ἐπαινετὸν διαπτύσαι, χαὶ 
- ,ὔ , Ἁ ΕῚ , πῇ 4} - ᾿ 

ἐχ τῆς γείτονος χαχίας τὴν ἀρετὴν διαδαλεῖν. Θρασὺν Ὶ 
" ἢ ΄ τ αν το τὸ ὍΣ κα ΓΑ ΓΕῚ 

μὲν γὰρ λέγουσι τὸν ἀνδρεῖον" ἀνάλγητον δὲ τὸν 
, 5 εν Ὁ] δ. ταν μαι - ΟΥ , 

σῴφρονα᾽ τὸν δίκαιον ἀπηνῆ " κακοῦργον τὸν φρόνι- 

μὸν. Καὶ τὸν μεγαλοπρεπῆ μὲν ὡς “ βάναυσον διαδάλ- 
ἄρλβοτ ας στρ.» ὦ ἘΣ ; ΗΝ ἃ 

λουσι" τὸν ἐλευθέριον δὲ ὡς ἄσωτον " πάλιν τὸν οἷ-- 

χονομιχὸν, φειδωλόν. Καὶ ὅλ ἄντα τὰ τῆς ἄρε μικὸν, φειδωλόν, Καὶ ὅλως, πάντα τὰ τῆς ἀρε- 

τῆς εἴδη οὐχ ἀπορεῖ παρ᾽ αὐτοῖς ὀνόματος ἐχ τῆς 

ἀντιχειμένης κακίας μετενεχθέντος. 'Τί οὖν ; ἐν βῆ 
; τὭ τ: Ἃ! , ΄ὔ 3 

χατηγορίᾳ τοῦ χαχοῦ τὸν λόγον στήσομεν: ᾿Αλλὰ 

τοῦτο ὥσπερ ἦ ἥμισύ τί ἐστι τῆς ἰατρείας. Τὺ μὲν 
γὰρ δεῖξαι τῷ χάμνοντι τῆς νόσου τὸ μέγεθος, ὥστε 

ἀξίαν ἐμποιῆσαι 

ἄχρηστον᾽ τὸ δὲ 
κ᾿ ι ’ φ' 2... [} Γ, 5 ἊἌ 

τὴν ὑγίειαν χειραγωγήσαντα, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ 

αὐτῷ τοῦ χαχοῦ τὴν φροντίδα, οὐχ 

ἄχρι τούτου καταλιπεῖν, μὴ πρὸς 

ἔχδοτον ἀφεῖναι τῇ ἀῤῥωστία τὸν χάμνοντα. Τί ΠΡ ῸΡ Σ 
τ - δ Α , ΠΕΣ - λι ͵ 

Ὗ [5] οὖν; πῶς ἂν μὴ πάθοιμεν ἐξ ἀρχῆς τὴν νόσον, ἢ 

ὑπαχθέντες ἐχφύγοιμεν; Εἰ πρῶτον μὲν μηδὲν μέ- Ὑρδιτ τ ἷ μεν μὴ 'ν Ἐ ᾿ τ 
γα, μηδὲ ὑπερφυὲς τῶν ἀνθρωπίνων ὅ χρίνοιμεν " 

᾿ 
μὴ εὐπορίαν τὴν ἐν ἀνθρώποις" μὴ δόξαν τὴν 

Ὁ ἀπανθοῦσαν᾽ μὴ σώματος εὐεξίαν. Οὐ γὰρ ἐν τοῖς 
παρερχομένοις δριζόμεθα εἶναι τὸ ἀγαθὸν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

αἰωνίων ἀγαθῶν χαὶ ἀληθινῶν μετουσίαν χεχλήμεθα. 
ἢ ΙΣ Ἢ 

“Ὥστε ὃ πλουτῶν οὔπω ζηλωτός ἐστι διὰ τὸν πλοῦ - 
τον ὡ Ν Ἀν Ἃ ΠΥ ΕἸ ΚΟΥ 

τον᾽ οὖχ ὃ δυνάστης, διὰ τὸν ὄγχον τοῦ ἀξιώματος, 

οὖχ ὃ ἰσχυρὸς διὰ τὴν ῥώμην τοῦ σώματος, οὐ" ὃ 96 5 ω ͵ ἘΣ :) χ 

σοφὸς διὰ τὴν τοῦ λόγου περιουσίαν. Γθργανα γάρ ἃ 

ε Βερ,. Ρῥυίπιιιβ ὥσπερ γὰρ οἵ. ΑἸΙΦαδπίο ροϑὲ (1. 

Ῥυΐπιιιβ ἀποσημιαίνονται, ἈΘρΡΥίμηι5 ἐπισημιαίνοντες. 

ἃ Ἄοοοπι βάναυσος ΑἸϊΐεΥ ἃ Α]1|5 ἱπΊουρτθεθι5 

το αὶ ποία! νἱν ον ιι  ἰ5ϑί πιιιβ Τλιισδθιι5, 5ῖο αἰ 111 δα πὶ 
δοοϊρίαπῦ ΡΓῸ ἱπερέε τπαβϑηίοο, ΑἸ Ῥτὸ αγ»γοϑαπίϊ, 
4111 ργὸ ργοζιδο, ἃἸ11 4110 τηοᾶο. 

9 Ἐ7ὰ5 Ἰοοὶ μδθο δϑὲ βθηςοπίϊα, ϑα.ἰ5 ποπ 8586, 5ἱ ἴη- 
ὙἹ τα πλόον τ5 τορυο που ἤδιιν. 

ΓΈ ἥμισυ τῆς. Αἱ Μ55. τὶ πὶ σοπίοχξι. 

Ὁ ἘΔΠῚ τὶ κρίνοιμιεν, Θο νοσι!απι τὲ, {τι8 ἐπ Μς:. 
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οΥΠαία, ΠΟΩΠ6 αι (απ ΑἸ᾿ιιἰ ΘΧ 115. 48 ορίδη- 
ἀὰ σιηὲ δὲ βρθοίαπάα. Οτθηιδἀηιοάιϊιπι ἁιιΐθ ΠῚ 
ΨΠ] Γ65 ῬΡαΐὰ τ}, πη] 4π|6 Ιοοὰ ἃπηοπὰ οἱ 
οὐονγαΐα ρ ΘΙ Θγν Ϊαπῖθ5, [ον τι πίπ" Δ σραάνθοΐοπ- 

τα ; δὲ. Ζιθηηδ πο ά τη) Τητι5οῦθ. {06 58 ΠῚ1ΠῚ δϑὲ 

ΡΓΘΙθγοιιηΐθϑ, ἃ π]οογὰ ΡΙΌρογδηΐ : ἴΐὰ ἰην αὶ 
ν᾽τ85. ΒΡ ΠΟ 6Π), δὲ γθοῖθ (ἀοίουιι πη. πιαρη 8 6}]-- 

ΠΟΠῚ Π6 ἀ5ρ]ο πὶ 4υϊάθπι, 566 ᾿π τηαιοϊα δὲ μι- 

{γιὰ ἰγγιααπῖ ; ΘΕ 51 1Π ΔΙΊ 110 ΘΡΓΔ Γ1ΠῚ 511 (οι 115-- 
ΠΙΟΩΪ 5 πὶ Γ68. ΠΟΙΠΙΪ ΠΕ] ΠῸΠ ρδιιο:6), ἸἀΠρϑιιηι 
ἀϊνυ!σαπε, δὲ δχ Πἰ5 νΡῸ5 ἤθυὶ ποῖοβ νο]ηΐ ; ΠΟῚ 

560τι5 ἃ ΠΙᾺ ΡΙΟΙΌΓΘ5, 41] 6χ αἰϊἰδίογίο Πᾶ50, δι 
4}0 ΔΙΊ4π0 ἔπ} 6 6, ἀπὲ πα] το Π6 Πα ἃ 5611 οᾶϑιι 

[δοῖὰ Ῥ᾽Οὔπι "} ὙΠ] ΘΕᾺ ΡΊΠΠῚ [Ὁ ΠῚὰ5. ̓ Π5  σΠ ι ηΓ ΘΕ: 

Ππσαπίχαθ. Αὐἀπαθς ρΘΡΠ ϑπΐ γΘὴ} ἰδ 4 Ὀ]]Θηὶ 

ἴπ Ῥ6]}.5 ἀδιονίαμπη ἀδϑραθηαάϊ, οχ ῖιθ νἱοῖπο νἱτο 

σὶρ 6 πὴ Οα Πα Πα 1. ΕὈνίθηι ΘηΪπὶ ἀἸοιιηΐ ἀιι-- 

ἄλσθηι δὲ ΓΘ ΠἸΘΡἉΡ ΤΠ ΠῚ : [ΘΠ ΡΟ Δ ΠΓΘ ΠῚ, 5Γπρ] ἀτιπὶ : 

Ἰπδέππι, ον 6] θη : ρυτιἀθη θη), ἔγαι ] ΘΠ αι πη. 
Ετ πιαρηΠΠο πὶ α] 46 πὶ ἐγ πιοιπὶ γϑῖτε ᾿πϑρίο5 

5} π|8 ΓΔ ΟΙ ΘΠ ΓΘ πὶ : ΠΡ γα] θη, νϑὶαΐ ΡΓοάΐσαμπ : 

ΓΕΘ 115. ῬΘΡΓ ΓΙ ΠῚ Γοὶ [ἀΠΉ}]}1αν]5. Δ ΠῚ ΠΙ5 ΓΑ ΓΟΓΘΠῚ, 

Ρᾶγοιιπι : ἀθηΐαιιθ {πο ΠΠΠ06 6. νἱρευ 15. σθπτιβ ἀρ 
0805 Ποπιθη ΟΡ ΪπΘὲ ἃ] Ορροϑίίο νἱτἴο πιιίιια-- 
ἔπι, Οὐ] ἰρττιιν"} 1π| ΔΘΟΙΙΒ Δ ΟΠΘ ἢα}115 Ὑ ΕΠ] ογὰ- 
ΓΟ Π6Π] 5ἰϑίαπι ἢ 564 Πδὸο δϑὲ νϑῖας ἀϊπη ἴα οἰγὰ- 
τ η15 Ρᾶγ5. Νάπι οί 6 γ6 ορτοίο ΠΟΥ ὶ πιὰ- 
Βηἰ τυ ποθι, τὰξ αἰ’ πα πη. οἰ Δ ΠῚ 505 οΙ ρα Γαραπα 
1} 8}1, Ποὸπ ἔπ ΎῚὉ ᾿πι1Π|6 : 56 θη ποοάπηι αα 
58 η το. ῬΘΥποίπιπ [ἶσος ἀΘγ πα τιογο, π1}81] 
Αἰτ δϑὲ Πἰδβὶ δργοίαπίθπι τηονθὸ ἀδάϊίπι δὲ ἐ6- 
βρθ ναι πὴ ἀἸπηϊ του. Οὐ ἃ ἰρίτιν } «αὶ Πονὶ ροῖο- 
Τἰ τ πὰ που θιιπὴ πτιπο ἀὐΐ ἰΠ]Π0 ΠπῸΠμ ΘΟΠίγαΒὰ- 
Π}115, ἃ 60 ΘΟΥΓΘΡΙ, σαν θαηηι5 } ΒΥ ΠΊΙ ΠῚ 4{1- 
(1611 81 π1Π1] παρ Πτι ΠῚ}, ΠΙΠῚ] ΟχΙ πηΐππ ἴπ ΓΟΡΙΙ5 
᾿νπΠη Δ Π5. Ῥυὰ αν ΘυἾΠη115, ΠΟΙ Πυ ΠῚ Πὰ5. Ορ65, ΠῸΠ 
Β]ΟΥΔ ΠῚ ΠῚ ΔΓ ΟΘΘΟΘ ἢ 6 ΠΊ, ΠΟΠ ΘΟΡΡΟΙ5 θοπδιη Παᾶ- 
Ὀἰτα ποθι. ΝΘ τι6 Θηΐ πὴ ἰπ ἤπιχὶβ το θι5 ἂς οαάπ-- 
ΟἾδ. 51 ΠΠΠῚ11Π ΠΟ ΠῚΠῚ ΘΟΠΘ ΕΓ Πη115 : 5661 ΘΙΠΠ}115 
Δ] ΦΙΘΚΠΟΡΙΙΠῚ ΨΘΙΟΓ ΕΠ] 116 ΒΠΟΠΟΓΊΙΠῚ Ραγοῖρα- 

τἰοπθιη νΟΟΔΠ]. τᾶν ἀἶνθ5 ποπάϊιπ Ὀθδίιι5 Πα - 

πο Ἰορίξαν, ἀο]οηἶαπὶ οοπϑιιΐπηιι5. [πὶ Μ55. Οοπιρο- 

δα πῖς θοβέ γουριιπι χρίνοιμεν Ἰορίτον ποτέ. 

Ὁ ΠΙμᾺ, δόξαν τὴν ἀπανθοῦσαν, ἴΐὰ ἱπέευρτοίαίιια οϑὲ 

(ὐοπιροῆβιιβ; Μογεπίεπε σἰονίαπι; 564 ἀπανθεῖν, αἵ 

γ6] οχ Τμοχϊοἷβ σοηϑίαβ, πὸῃ οδέ ΛΌ}6))6 : ἴπιο βοίι5 
εϑὲ “οηον 6566) οἵ πιαγοθσοθγ6. Ἰ)οσοὶ ἰρίταν ΒΑΒΊΠἰις 

Ὁ1}}} σαάιιοιιπὶ τπᾶρηΐ οἰ ΘΠ τι πὴ 6556, ΠῸῚ ΟΡ65 Ππι- 

τὰ Πᾶ5, ΠΟΤῚ ΒΑ] ΟΥ̓Δ ΠῚ ΠῚ ΓΟ ΘΘΟΘἢ ὉΠ, Π6ς 411 6] πε ο πὶ 

σϑοποΥῖβ, 



18λ 8: 

βαμπάιιβ δϑὲ ο}» αἰν}ὰ5 : ΠΟ Ροΐθηθ θ᾽ ΌΡίου ἃὰ- 
οἴου τα 5. ἀἰσ αἰ τἀ 546 ἀιηρ]Ἰπἀϊηθι : ποι [Ὸν- 
τἰ5 ργορίθι σου ρου ΐβ ΡΟ τι : ΠΟῚ βαρίθη5 0} οχὶ- 
πηΐαπι ἀἸοο πὶ ἔλου]ταΐθηι. Ηδθο θηΐηι Υἱἰρ 15 1π- 
ΒΓ Π]Θ Πἴα 50Π| 115 4] ΓΘ α{ιπίιι", ΠΟΠ τι 61 
ἰρϑὰ ἴῃ 86  ρϑῖ5. [Ὁ]]οἰαίθ πη οοπεϊπθηῖ. Οἐδα 15 
ἰσίταν' πλὰ16 οἷδ τε τι, ΤῊ ΒΘ 115 θϑὲ, ΟῚ ΠΟ 

4 ἀπὲ 41 ἀοοορίο ἃ Ποβίθϑ τ]οἰδοθηο5 β]δάϊο, 
ΘΘΠΠΘ ΓΙ ρϑιιπῚ διὰ Βροπΐθ δὲ νο]πίαϊθ βαποϊαῖ. 

Οἰιοά 51 βοὸπὸ οἱ }ειχ τὰ Γθοῖδ  γΔΓ ΟΠ ΘΙ ΡΡϑΘη τα 
τνδοῖοῖ, δἰἴαιθ ἀἰβρθηβαῖου θΟΠΟΡπῚ ἃ Π60 60]- 

Ἰατουιιπλ, 60 Θὰ, 5.115 ᾿ρϑῖιι5. ΘΟ 1015. ἃ6 νο]ὰ-- 

Ῥίατ ᾿πβουν ταγιιβ, οοησθναϊ, ἰδὰθ δὲ ἀιηον αἰ- 

5ππ5 681 0] ἀΠ]θοι ΟΠ θη ἴῃ Πα. Ὸ5 δ18 1, δὲ Ὁ 11- 

Ῥουαϊθηι ἂς θοποίοαμη ᾿πάοϊθιη. Βα βι15. ΑἸ π|5 

ῬΥ δίας ρυπάοητϊῖα, βίαι ΘΟ μη θϑίαίιϑ [οι] ταῖθ 
Ἰοφιθηαϊ 46 Τ)60, οἱ Θχρίαπαῖον οϑὲ ΒΘΔΟΡΟΙ ΠῚ 
]οαχυίονιιμ), παϊο π6 ᾿Ἰην ἀθὰ5; ΠΘΩ16 να] 15. αἰ 

τὰσθαϊ ἘΠῚ 118} 5Δ ΟΥΑΙ ΠῚ ΘΟ Ρ ΠΡ για. 1ηῖ6}- 
Ῥ᾽65, {4ποἀ πἶπο, ϑριυτα. ἀπο, οοΟπλ πα διο-- 
ποι Αἰ απ ἰι ἀθηγ 16 ἃἷν ἀπ ἀἸΘμτ} 115. σοη56- 
«πατν. Ταϊιηι ΘΠ] ΠῚ δὶ ΒΟΠιιπ], δὲ 01 τη 5511 

650 ρθὺ [πατνοπὴ «ΘΟ ΡΠ 86 ΤιιΠ115, δϊ τη 0 50ι501- 

ΡΟ νο}15. ἄπο, [Οητθηὶ βοαϊτινθπΐθηι ΟΡ αν ἂς 

ΠΟΠ]Ο, πὸ “υϊδήπαηι. ο5..,. 401 5οῖθ. {Ππ|ο6- 
σοηῖο Οὔ νοἰοι οοι 05, ἅὰϊ᾿ σΟΠΒΡΙΟΙΘ ΠΕ] 115. ἰην1-- 

δας : 564. θυ δολίαν αἰ 5101 Ζιοαιι ᾿Ιοθαὶ 15. τ]. 
Αἰ΄αθ. δάθο οἵ" ΒΡ. [π18}} βθυηοηθ ἴῃ ἘΠσοἸΘϑία 
βοα ταν πἴθ, θ᾽] σορ 8 ὃχ ΒρΡι τπ5 40Π15 56 ἴῃ 
πιο [ΟΠι15 δα πάθητθ, ΠΟ ΡῈ 065 Δ 1165 ΟἿἹΠῚ 

Ἰδοε 114. αὐ σγαῖο ἀπῖη]0. ΠΟ ΟΔΡ5 {1 αΐο πὶ 7 
Ττη0 ἴτ6 γΗΪατιβιιβ μιιησῖς δι 16 Π{1π|}, γ ΘΠ] σι η6- 

46 6556. Ζαὶ ἈΠ] αΐθι. ΡΘΡΟΙΘΡΟῖ, πθίιιθ {αὶ 
Ἰαιάανοι. Οτὰπι πο ο Πα αν ὰ δι η} ΘΧΟυΙΒ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 
ἀρὰ οογάϊιπη ποϑινονιμ πιά ἴσθηι ἢ ΤρΊταν" ἃ ΠΪ 185 
βοπιι παιιγα θΟητιπὶ 6556. ρμιυϊαπάιϊιηι οϑῖ. Αἵ 
ΨΘΙῸ ΘᾺ ΠῚ {{π| αἀἰν 115. ἀ[Πιῖ, δὲ ὁ ροϊοπιίαμ οἱ 
ΘΟΥΡΟΥ 5 Ροπδὴ ΠΑ ΙΓ αἀἸηΘη πηὰρ παι 4 ἀπὲ 
βαρ, ἀτ6 [ν15 4τι85 Πα 6 ὲ ῬυῸθΡ6 τπτπν, ἀΠΠ σον Θ 
Ῥὰν δϑῖ δὲ οθϑθυνανγθ, τὶ σΟΠΊΠλαΙ ΠΙ]115. νἱτ ἴη- 

5[ΓΠΠΠΊΘΠ 5 1Π5 1} ΠΟ 1}, 51 040 ἤξθς ὃχ γϑοία γὰ- 

τἰοηθ ἀἰβρθηδθι : ᾿ξὰ πΠ ῬΘΟιμΠΪΔῚ τι ΠῚ) ΡΟ σατο πὸ 

ΤΠ ΟΡ 15 511 ἴῃ ΘρΘη05, ᾿μ ἢν ἰδ ιι6. εἶδε Ορ οι 

ΘΟΓΡΟνΡΘ, ἃ6 τοίη. γΘ] {τι} 5106] ἘΠ 6} ποα 

ἃ Ἀορ. Ρυίπιιιβ ἐστὶ τῶν θείων λογ. ἘΔΙΠ ἐστὶν ἱερῶν 

λογίων : ΡΓῸ {πὰ αἱεπὰ γοσθ 411 ἅτιο Ν55, παρεαϊ 

λόγῶν. 

Ρ ΠΙυΩ͂, οὗδὲ βασκαίνει ἐκείνοις, ποις ἐἐἰϊὶς ἰανίάεε, 

5 ΒΟΡκοιγιπι Ὑἱ ον ροῖοβι : Ξοα «]πυῖ5 ππιπο Ἰοοιιηι 
Ῥάα]0 το ητῖα5. Ἰορονε, λοι] ἐπ 6 ]Πρὲῖ πος ἀϊοΐ ἃ 
ῬάΞΙΠῖο, ποιηΐπθπὶ ἰπυ ᾿ἄονε ᾿ἰς «|| 50] ἐπ σοπϑριοσυτηῖ, 

ΒΛΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΒΟΘΗΣΕΡ. 

ἐστι ταῦτα τῆς ἀρετῆς τοῖς χαλῶς χεχρημένοις, οὐχ 
5 ἘΥ 5 αν ι , ΟΝ ἈΑ ἜΘ, αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸ μαχάριον. Ὁ μὲν οὖν χα- 
Ξ Ν ἔτος 

χῶς αὐτοῖς χεχρημένος, ἐλεεινός" ὡς ὃ τῷ ξίφει, ὃ 

ἔλαδε πρὸς τὴν τῶν πολεμίων ἄμυναν, τούτῳ ἔχου- 
, ε Ν ΄ ΕΟ -Ὁ Ν 1 

σίως ἑαυτὸν χατατιτρώσχων. Εἰ δὲ χαλῶς χαὶ χατὰ 
ὃ » θὲ λό ὰ , ἘΞ ἌΝ ζε Χ 3. 

τὸν ὀρθὸν λόγον τὰ παρόντα μεταχειρίζεται, χαὶ οἷ 
" -) δ Ὁ δὶ “-Ὁ 3.211 ΝΑ ᾿ 57 

χονόμος ἐστὶ τῶν παρὰ Θεοῦ, οὐχὶ δὲ πρὸς ἰδίαν 

ἀπόλαυσιν θησαυρίζει, ἐπαινεῖσθαι καὶ ἀγαπᾶσθαι 
Ὁ] , 5» ΕΥῚ ν ᾿ Ἁ ζι “- 

δίκαιός ἐστι, διὰ τὸ φιλάδελφον χαὶ χοινωνιχὸν τοῦ 

τρόπου. Πάλιν φρονήσει τις διαφέρει, χαὶ λόγῳ βρόπου. φρονή φερεῦΣ γ 
-Ὡ ͵ Ν Γ) Ξ: ΄ 3 Γγ: - , ν 

Θεοῦ τετίμηται, καὶ ἐξηγητής ἐστιν " ἱερῶν λογίων 
- ὃ Ὡ 

μὴ φθονήσῃς τῷ τοιούτῳ, μηδὲ βουληθῇς ποτε σιω- 

πῆσαι τὸν τῶν ἱερῶν λόγων ὑποφήτην, εἰ τῇ τοῦ 

Πνεύματος χάριτι ἀποδοχή τις χαὶ ἔπαινος ἐχ τῶν 
: Ἐτς Ξ 

ἀχουόντων ἀχολουθεῖ. Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἀγαθὸν, χαὶ 
ΟΣ - -ὩἪ τ ἊΣ 

σοὶ ἐπέμφθη διὰ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς διδασχαλίας τὸ 
» » τε ΝΣ Ἁ 

ὑποδέξασθαι θέλης. Εἶτα, πηγὴν μὲν 
5. λ 3 ; ; ὙΣΑΣΝΙ, ; 

βρύουσαν οὐδεὶς ἐμφράσσει" καὶ ἡλίου λάμποντος 

.- ᾽. 
δῶρον, ἐὰν 

οὐδεὶς τὰς ὄψεις ἐπιχαλύπτει, Ὁ οὐδὲ βασχαίνει ἐχεί- 

νοις, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ συνεύχεται τὴν ἀπόλαυσιν. Λόγου 

δὲ πνευματιχοῦ ἐν ᾿Εχχλησίᾳ βρύοντος, χαὶ χαρδίας 

εὐσεδοῦς ἐχ τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος πηγα- 

ζούσης, οὐχ ὑπέχεις τὰς ἀχοὰς μετ᾽ εὐφροσύνης; 

οὐκ εὐχαρίστως “ ὑποδέχη τὴν ὠφέλειαν ; Ἀλλὰ 

δάχνει σε ὃ χρότος τῶν ἀχουόντων, χαὶ ἐδουλήθης 

ἂν μήτε τὸν ὠφελούμενον εἶναι, μήτε τὸν ἐπαινοῦν- 

τα, Τίνα ταῦτα ἀπολογίαν ἕξει ἐπὶ τοῦ χριτοῦ τῶν 

χαρδιῶν ἡμῶν; Φύσει μὲν οὖν εἶναι καλὸν ἡγεῖσθαι 

χρὴ τὸ τῆς ψυχῆς ἀγαθόν - τὸν δὲ ὑπερανθοῦντα τῷ 

πλούτῳ, χαὶ δυναστείᾳ μέγα φρονοῦντα, καὶ εὐεξία 
σώματος, καὶ καλῶς μὲν κεχρημένον οἷς ἔχει, ἀγα- 

ὥς 
-" . ε " " “ἃ, ΕΠ 

παν χαι περι πεῖν) ὡς χοινὰ τὰ του βίου οργᾶνα 

χεχτημένον, ε -Ξ περ δὴ “ ταῦτα χατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 

μεταχειρίζοιτο" ὡς τῇ μὲν τῶν χρημάτων χορηγίᾳ 

ἄφθονος εἶναι τοῖς δεομένοις, τῷ σώματι δὲ ὕπηρε- 

σίαν παρέχειν τοῖς ἀσθενοῦσι " πᾶσαν δὲ τὴν λοιπὴν 

περιουσίαν οὐ μᾶλλον ἑαυτοῦ νομίζειν, ἢ καὶ οὗτι-- 

νοσοῦν τῶν ἐπιδεομένων " τὸν δὲ μὴ οὕτω πρὸς ταῦ-- 

τὰ διαχείμενον, ἄθλιον τίθεσθαι μᾶλλον ἢ ἐπίφθονον, 

εἰ μείζονας " ἔχει πρὸς τὸ χαχὸς εἶναι τὰς ἀφορμάς. 

Τοῦτο γάρ ἐστιν ἐκ πλείονος τῆς παρασχευῆς χαὶ 

πραγματείας ἀπόλλυσθαι. Εἰ μὲν γὰρ ἐφόδιον πρὸς 

ἀδικίαν ὃ πλοῦτος, ἐλεεινὸς ὃ πλουτῶν " εἰ δὲ ὕπη- 

ρεσία πρὸς ἀρετὴν, οὐκ ἔχει χώραν ἣ βασχανία, 

 Βορ. ρυίππιβ εὐχαρίστως δέχῃ. 
ἃ (9]}. τουίτας μιεγαλοφρονοῦντα. 

ἐ ἘΔ εἴπερ δὴ αὐτά. Αἱ Μίες. εἴπερ δὴ ταῦτα. 

Ἠδχιὰ Ἰοπρο οάπι1 ἄφθονον εἶναι. Υ' εἴοτεβ φαΐπαις ᾿πρτὶ 

ἄφθονος. δι ῖη6 ἀπιι ΝΙς. τῶν δεομένων. τὸν δὲς 

ΓΑ ΒΕψαὶ ἄνιο ΠΡνῚ ἔχοι, 



ΗΟΜΙΠΙΑ ΠΕ ΙΝΨΙΡΙΛ. 

χοινῆς τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν ὠφελείας ἅπασι προχειμένης" Ε 
Εν ἘΞ ᾿ ν 

πλὴν εἰ μή τις ἄρα τῇ περιουσίᾳ τῆς πονηρίας καὶ 
- “ - ΕῚ πος σ͵ ἊΝ [2 ΄ 

ἑαυτῷ βασχαίνοι τῶν ἀγαθῶν. “Ὅλως δὲ, ὑπερχύ-- 
ψας τῷ λογισμῷ τὰ ἀνθρώπινα, καὶ πρὸς τὸ ὄντως 

χαλὸν χαὶ ἐπαινετὸν ἀπιδὼν," πολλοὺ ἄν τι δέοις τῶν 

φθαρτῶν χαὶ γηΐνων 8 μαχαριστὸν χρῖναι χαὶ ζηλω- 
τόν. Οὕτω δὲ ἔχωντι, καὶ μὴ ὡς ἐπὶ μεγάλοις ἐχπε- 

πληγμένῳ τοῖς χοσμικοῖς, ἀμήχανόν ποτε παραγε- 

νέσθαι τὸν φθόνον. [αἱ δὲ πάντως δόξης ἐπιθυμεῖς, 
᾿ , - - ε , ΑΥΤΆ, τ 

χαὶ βούλει τῶν πολλῶν ὑπερφαίνεσθαι; καὶ διὰ τοῦ- 

το οὐχ ἀνέχη δεύτερος εἶναι (ἔστι γὰρ οὖν δὴ χαὶ 

τοῦτο πρὸς τὸ φθονεῖν ἀφορμή), σὺ δὲ ἐπὶ τὴν χτῇ- 

σιν τῆς ἀρετῆς, ὥσπερ τι ῥεῦμα, ᾿ μετάθες σεαυτοῦ 

τὸ φιλότιμον. Μὴ γὰρ πάντως πλουτεῖν ἐκ παντὸς 

τρόπου βούλου, μηδὲ εὐδύκιμος εἶναι ἐκ τῶν τοῦ χό- 

σμου πραγμάτων. Οὐ γὰρ ἐπὶ σοὶ ταῦτα ἀλλὰ δί- 
καιος ἔσο, χαὶ σώφρων, καὶ φρόνιμος, καὶ ἀνδρεῖος, 

καὶ ὑπομονητιχὸς ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεδείας παθήμα- 

σιν. Οὕτω γὰρ καὶ σεαυτὸν σῴσεις, καὶ ἐπὶ μείζοσιν 
ΟἹ 0 - , [4 Α Ἂς γα Ἥ . " ἀγαθοῖς μείζονα ἕξεις τὴν περιφάνειαν. Ἣ μὲν γὰρ 
ἀρετὴ ἐφ᾽ ἡμῖν, χαὶ δυνατὴ κτηθῆναι τῷ φιλοπόνῳ " 

ἡ δὲ τῶν χρημάτων περιδολὴ, χαὶ ὥρα σώματος, 
ἘΝ. 2 Ψ' " 9} 1ἢ., - 3 ΄ ᾿ χαὶ ὄγχος ἀξιωμάτων, οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν. [“ἱ τοίνυν χαὶ 
“- 5» νΝ φ 5. λῷ ,ὔ τς 

μεῖζον ἀγαθὸν ἣ ἀρετὴ καὶ διαρχέστερον, καὶ ὅὃμο- 

λογουμένην παρὰ πάντων ἔχουσα τὴν προτίμησιν, 
ταύτην ἡμῖν διωχτέον " ἣν ἐγγενέσθαι τῇ ψυχῇ, 

ἀπό τε τῶν ἄλλων παθῶν χαὶ ἢ μάλιστα δὴ πάν- 
ὙῬ 

των ἀπὸ τῆς βασχανίας μὴ καθαρευούσῃ, ἀμήχανον. 

Οὐ δρᾷς ἡλίκον χαχὸν ἣ ὑπόχρισις; Καὶ αὔτ χ ρ ῃ ω ρ ᾽ Ἢ 
, 5 - , } Ν .ω -Ὡ Ξ 

καρπός ἐστι τοῦ φθόνου. 'Γὸ γὰρ διπλοῦν τοῦ ἤθους 
ἐκ φθόνου μάλιστα τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίνεται, ὅταν 

τὸ μῖσος ἐν τῷ βάθει χατέχοντες, ἀγάπη “ δειχνύω- 

σι χαταχεχρωσμένην τὴν ἐπιφάνειαν " χατὰ τὰς ὕφά- 

λους πέτρας, αἱ βραχεῖ ὕδατι χαλυπτόμεναι, χαχὸν ὁ 

ἀπροόρατον τοῖς ἀφυλάχτοις γίνονται. Εἰ τοίνυν χαὶ 

Ὑ [Οὐὐά. 4106 πολλοῦ ἂν δεήσοι. (ο5]. 230. πολλοὺς 

ἂν δέοις. ΘοΥῖρϑὶ πολλοῦ ἄν τι δέοις, Ῥτὸ νἱτο ααγπε- 

γχίαπο πολλοῦ ἀντὶ δέοις. 

5 ὕανο ᾿πηϊτουῖς ᾿πίογργοΐθμ ψθίθυθηι, 411 γοοο8 
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ΠΙΆ ΘῚΒ. 5018} 6550 ἀτπιοαὶ Πτιδτη. Αἰ ΓΘ 15. οι] τιϑν 15 
πα! ρθη εῖβ. Οομνα, Ποπλϊπθπὶ «αἱ πὸπ ἰἰὰ οΥρα 

Ἰνδθο αἰθοῖτιθ. οϑί, ΠῊ]ἸΒΘΡ ΠῚ) ΡΟ Π15 πὶ Ἰην] ἰὰ 

αἰρπιιπ Θ χε γ8 οοπνθηϊί, {πο δά πο πὶ πιὰ- 

Ἰιι5. 511 παθϑὲ ὁσοαβΠη65 ΤΠ] Δ] 65. Ηρο δὲ 6 ΠΪΠὰ 
Οἴαπι ΤΠ ]ΟΥῚ ἈΡΡαΡ αι ἂς ΡΟ 6 ρουῖγθ, ΕΤΘΠΙμ δὶ 

αἰντεα: Δἀμη] πίοι! διιπι ἃ] 1Π]Ὲ5{1{|4}1, ΠῚ 56 ἃ-- 
0118. οδϑὲ εἶἶνθϑ : δἷπ δυΐθιη. ᾿πβουνιιη: νἱΡ αὶ 
Θχοοϊθπ δ, πα}}π|5 651 Ιοσι5. ᾿πν 1165. οἴ" ΦΑΓῚ. 

ΘΟ ΠΉΠ1 15 Ὁ{1Π|{85 ΟΠ] ΠῚ 115 ΡΓΟΡΟΠατ", ΠΙδὶ {{π||8 

[Οὐ 6 τα πΐα 518 πη] σπἰἕαϊθ, τις Θἐϊα πη 5101 ᾿ρ56 
βοπὰ ᾿πνιθας. ἘΠ ἀπῸ νοῦθο, πηθηΐθ σα ριὰ ΓῸ5 

Πιιπηαπα5. δυθοία, αἴαιιθ δ νϑυμη δὲ ἰδ 4 }}1}6 

Ῥοπιιπὴ ᾿Π ΘΠ [15 ΟΟι}15, ΠῚ Α] τιν ἃ Πα ΥῚΕ αξ αυ]6- 

{τι πὶ ΡΘΡῚ ΓΙ ΑΓΛ ΠῚ ἃ 6 ΟΡ ΓΘ ΠΥ ΠῚ ΓΘΙῚΙΠῚ ὈΘΔΓΠῚ 
Ὧ6 ᾿ηγ] Φοπάπιη }141665. Νά ΠΘΡῚ πὸη Ροΐοβὲ τὲ 
5. 4ἰ τὰ ἀΠΙΠηΔἴτ15. δϑί, ΠΟ [65 ΤΠ Π Δ ηὰ5 [Δ Π1- 

4 πὶ ΘΧ ΤΠ 5. Δα ΠΗ ΓΔ τα}, τ] 1 πὶ η ν 1165. 9Ὁ-- 
ΠΟΧΙῈΒ 511. Οἰιοα 5] Ομ πἶπο δ] ΟΥΐο σα ρ  ἀτι5. 65, 
ν ΙΒ 116 πὰ Ὶ5. {81 γα] 5. ΟΙΆ σου, 0] αι 
ΒΘΟΠ0. ἰοοῸ 6556 ΠΟῚ 51|511Π65:; Πᾶτη Πεθο οὶ 

4ποάιι6. οσοαϑῖο Ἰην] ἀθηα! : ἔτι ἰσίταν 5 1π|Πὶ 
{{πππὰ νας Ππιθπίτιπι φιο ἀἀπὶ οοηνθρία δαὶ γἱν-- 
{π||6 πὶ δου Π8 1}. ΑἸΡ51Ὁ ΘΠ ΟΠ ΠΪΠῸ τι 110 
πιο ο. ψο 15. αἸθβοθυθ, ἰδ θη τι6 οχ πη Π Δ Π]15 
ΤῸ} 115 Φυδονουθ. ΝῸΠ θηΐπὶ ἰπ ἰδ ἰδία ϑιπ| δία ᾿ 
566} }ιι5ἴτι5 515, Οἵ ἰδ ΠΡ ΓΔ 5 5» οἵ ρυπάθηβ, οἵ [ον- 
[15 ; δὲ 1πΠ 5150 θ.15 ΡΡῸ ρΡθίαίθ ἰ θου 115 ρα ΓΘ η5. 

Τὰ Θηὶπὶ δὲ {Π|0Ὶ 1058 Θομ ρα  [}15 δα] ἴθι, δὲ ὉὉ 

θοπὰ πια]οῦὰ Π]Δ]Ο δηλ οἰ αν ἑαοηλ ΘΟΠΒΘΩΠΙΘΡΟ. 

Νηι βμῈπθ5. ΠΟῸ5 δϑὲ ψγίι5, δἰ ἃ διπϊοβο ροίοϑὲ 

ΔΟΖΙΙΡῚ : οοη να, αἰ Πάγτπ, οορία, οἰ σαπίϊα οου- 
Ῥονΐβ, δὲ ἀϊσηϊίαειιπι ἀμ] τ 40. ἴπ ποδία ΠῸΠ 
5πη1: Ροί(θϑίαιθ, 51 τρί ειιν υἱρίιτ5. δἰ. τη] 15 ΒΟΠιιπὰ 

51 Θὲ ΡῬΘΙΌΠΗΪι5, ἀἴσιιθ ΘΟ ΘΠ Ρι15. οἰ 0115, 

ΠΑ ]ΟΥῚ 1 ΡΥΘΙΪΟ Πα] Θδίιιν, θὰ πο ἷ5 ρου βθπθη ἃ 
68. : {1185 ΠΪδὶ οἴμΠι ἃ ΚΘ] (1115 ν 15, [ππΠΔ πη ΧΊ ΠῚ 

ΟἸΠΠΪ 1 ἃ 0 ἰην]ἀϊα ραν σοῖαν, Δηΐπη0 ᾿πσοηθινὶ 
Ποη Ροϊεϑί. 

0. Δηποπ ν᾽ ἀ68 «υδηίιμη πηδ ἰὴ ΠΥ ΡΟΟΥ 515 
51} ἘΠ᾿ 660 ᾿Πν 1 4186 ἔραοῖτι5 65:. Νά ᾿πυ] Ἰὰ πλὰ- 
Χίπιθ ἃ πλτιηι ἀπ Ρ]]ΙοΘ πὶ ̓ πά 1} ΠΟΙ ΠΡ ιι5, 41π|0- 
ΠΙᾺ ΠῚ ΟΠ ΟὝ10 1π|π|5 ἀθίθηΐϊο, 5 ρου Ποίθηι {τπι8ηγ-- 
ἄλι ΘΟ]ΟΓ 6 ἃς 5ρ6016 ομαν  [ε15 ον ποίδπι οϑίθη- 
ἀππῖ, ποη [116 } ἀἴατια Ἰα ΘΠ 65 1π ΠΙΔΙῚ 50ΟΡ11]], 
4] πηοάϊοα ἀάτια σοῃίθοῖϊ, ἸΠΠΡ ΤΟΥ 5111} ΤΩ] ΠῚ 

μαχαριστὸν εἰ ζηλωτὸν 416 ῬΟΥΒοηΪ8 ΔοΟορΙΐ, 
ἃ Βερ. Ρῥγίπιιβ μετάθες σεαυτῷ. 

» (0}}. ῥυίπηιβ μάλιστά γε πάντων. 

ὁ Ἀπεφαὶ ἄπο ΠΡνὶ δεικνύουσι. 



Ερλιες. ὃ. 
10. 
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᾿ποδι15. ᾿ηβουιιπῖ. ΤΆ 16 51 {ΠΠπῸ αιιαϑὶ οχ [Ὁπῖο 
διηδηδΐ 1 ΠΟ ΠΊΟΓ5, ΠΟΠΟΙ ΠῚ οἴ γα, ΡΠ 6 Πὰ- 

το ἃ Π 60, ᾿Θριιηι ΘΟ [Ἰ1510, ΘΓ ΟΠ. ΠΙ11ΠῚ 5 πηι} Βο-- 

ΠΟΡΙΠῚ Δ] ν᾽ Γὰ ΠῚ ΡΘΡΠΠΘΠΠ11ΠῚ ΟΥ̓ 510, ΠΊΟΓΘΙῚ 
ΘοΡΆΠητι5. ΑΡΟβίο]ο, οἱ Δὲ οἰ ηεϊαπιιι" ἱπατιῖς οἴο- 

τί ορίαϊ, ἱτινίοοπι μτονοσαπίος, ἱπνίοθηι ἱπινῖ- 

ἀθπίε5 ; 584 μοιῖπ5 β πρὶ, τυ ΤΥ σοΥ 65, οτιατι- 

{5 ποϑϊςηιοίϊ ροῖς, σοι δὲ [)θμς ἀοπανὶ! πονὶς : 

1η Οδεῖβίο 9165 ΒΟ ΔΪΠῸ ΠΟΒΙΡῸ., ΠΠΘοιΠῚ. 511 

δ]ονία Ῥαιγὶ ππὰ οἴη βᾶποίο ϑρ γ τπ, πὶ ΘΟ] 
Β:ΘΟΌΠ]ΟΥΠΙ. ΔΙΊΘΏ. 

5. 

ἀ Βορ, ρῥυίπλιβ ἀλλήλους παρακαλούμενοι. ἘΠῚ ἀλλή- 

λους φθονοῦντες. Αἱ Μ55. ἴτε5 ἀλλήλοις. [π| ῆπὸ οταίϊο- 

ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΆΕΙΙΣ ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ, 

θάνατος ἡμῖν ἐκεῖθεν ὥσπερ ἐκ πηγῆς ἐπεῤῥύη, ἀγα- 

θῶν ἔχπτωσις, Θεοῦ ἀλλοτρίωσις, θεσμῶν σύγχυσις, 
χαὶ ἀνατροπὴ πάντων δμοῦ τῶν χατὰ τὸν βίον χα- 
λῶν" πεισθῶμεν τῷ ἀποστόλῳ, χαὶ Μὴ γενώμεθα 

χενόδοξοι, ἀλλήλους ἅ προχαλούμενοι, ἀλλήλοις φθο- 

νοῦντες" ἀλλὰ μᾶλλον Χρηστοὶ, εὔσπλαγχνοι, χαρι- 

ζόμενοι ἑαυτοῖς, ὡς χαὶ ὃ Θεὸς ἐχαρίσατο ἡμῖν, ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ ἢ δόξα τῷ 
Πατρὶ, σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας 

Ὁ τῶν αἰώνων. μήν. 

τὶϑ 510. μῖο παρὸ Ἀὸρ. βϑοιπαβ 

δόξα χαὶ τὸ χράτος νῦν χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

΄ - Υ͂ . 

: χυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ 

ΗΟΜΙΠΙΑ ΧΙ. 

7π ργϊποίρίιπι τον τϑίογιιπι. 

ι. Εχιπηϊα δὶ Ομϑ πεῖς προσ ο5. ΟΠ δ Ἰληλιι8 

ἰσίταν θΟπΙσπῸ ΡΔΓΡΙ., σοι πηΐηα. ΠΟΡΪ5. ἁἴσιιο 

ΘΧΟΙΡΟΙ ἃ ΘΧχ ΒΡΙΡ [5 ΟΥ̓ ΟΙΪ 5. ῬΡΟΡΟΠΘΗΓ : 4] 

ἸΏ 6. ρου ΤΟυτπ γΘΠδίονιι π᾿ ἰΟΟἷ5. ΕΠ ΟῚ]Θ 

ἀἀϊταπι Πα] Π}0115.,. να] Ππα5]1 σαςα]}} ΑἸ δι} 115 

σα βιιπ. ΘΧΡΟΡΙΡΙ. ῬΥΟνΘΡ] ΟΡ αι. ἀιι6 πὴ. με ποὶ- 

Ῥίπμι ΠΟ} 5 ΡΡΌΡΟϑι: ΘΧροποηάπηι. Ομ). ἃ- 
ἴδ) Πουῖι νου] ον πι 1Π|6}}ΠΠτϑη τὰ σαρία. ΑἸ ο]-- 
115. δῖ, σα] 6 ν 6] Ραμ] α]απὴ αὐτο πε θπεΐ ρουβρ6-- 

οἴθιη 651. ὙΘΡΠ Γὰ ΠΊΘ ΠῚ 51Π6 Π]ΟΓὰ οἱ οποία 0 ΠῸ 

ορογίοι γ6η] σον θα], 5ρ06 ἴῃ ΠομηῖΠῸ οΟ]]Οοαία, 4 

Ῥαϑίου 5 ῬΡ ΘΟ τ15 ἐἰἀ Ὀ1Ὁ ΠΟ15. ΒΘ ΠΠΟΠΘΠῚ ἴῃ ἃ} )01- 

{06 ΟΥἽ5. ΠοΟϑίγι. ΝΌΠ ΔΠΊΡ 5. {γ6 5. ΒΡ ΘΠ Εἰ 5ϑί μηὶ 
ϑα]Ο ΠΟ ΠΙ5 ἢ ΓῸ5 ΠΟΥ η}115, ΡΡΟν υ ̓ ουιιηι, Εοο]6- 

5᾽αδία δὲ. ΟλπΈοὶ (ἀΠΕΙΟΟΡ τ ἢ, τιππιπη θηῆτιο δὶ 

ῬΓΟΡΥ τα τη ΘΟΟΡ ΠῚ ΒΡΘΟ Δ ΠΙΘΠῚ ; {Δ ΠΠ 111 ΟΠ ΠΟ 5 

44 Ποιμῖ παι} τι{ΠΠΠτὰ 6 ἢ} σΟΠ ΒΟΥ ρΡΕ βιιη!. ΡΡονεν- 

Ῥιαμη. ΘηΪ ΠῚ ΠΟΤῚ Θϑὲ ᾿πϑυ 110, οἱ σοΥγθοιο αἱ- 

[δούστιηι ; οἵ ἴπ 51 Π]Π1ὰ, ν᾽ 5 ἀἰβο θ] πα, 6ο- 

Τὶ 4 ἀροηα δ ηΐ, ΡΥ ΔΡΟΘΡΙΟΠ65 ϑαΠὰ5. ἃς 

9 Τὴ «ποάαπι (οἤϊος. (Ο]Ρου πο, παπηοτο 499, 

50 ο πὰ ποΐατιι ΕἸ ρ Ἰββι πηπη. ἱπυθηΐπηι5. ΤΙ Ππλι πὶ 

ἴῃ ἱπηὰ ΠΊΔΥ ΘΙ 5 μανία ἴτὰ Ἰορίίιν, σχόλιον : Τεῖπᾶο 

βοζαϊζαν, οὗτος ὁ λόγος ἐῤῥήθη ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἁγίου 

ἕτι τοῦ ἁγίου Βασιλείου 

διαχόνου ὄντος. Ηΐἰσς δογηῖο αἰϊοίιις οοΐ σογαπι δαποῖο 

Δηοίοεῖο, ἱρδίνις ᾿κον ταί, οι δαγιοίιις Βαδίζμις αὐἤιις 

αϊασοηιις 65561. ἘΝ )}5 ἀιιῖ οι ΒΟ ΠΟ] αὐιοίου [5 οὸ πιὰ- 
1. νἱδουῖ ἀοθοῖ, {πιο οάεχ (ΟἹ ον ίπιις, αὖ ἴῃ ἤης 

Μελετίου, αὐτοῦ προτρέψαντος" ἘΣΝ 

“ΌΜΙΛΙΑ .6΄. 

ΒῚ ἘΝ « τῶν ρχὴν τῶν Παροιμιῶν “. 

᾿Αγαθὸς ὃ τῆς εὐπειθείας μισθός. Ὑ παχούσωμεν 

τοίνυν χρηστῷ πατρὶ, προδάλλοντι ἡμῖν ἀγωνίσμα- 

τὰ ἐκ τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος" ὃς κατὰ τοὺς ἐμ.- 

πείρους τῶν θηρευτῶν, ἐν δυσόάτοις χωρίοις, οἷον 

σχύλαχός τινος, τὴν πεῖραν τοῦ δρόμου λαμβάνειν 

βούλεται. Προέῤαλε δὲ ἡμῖν εἰς ἐξήγησιν τὸ προοί- 

μιον τῶν Παροιμιῶν. “Ὅπως δὲ δυσθήρατος τῆς λέ- 

εως ταύτης ὃ νοῦς, παντὶ γνώριμον ΄ τῷ χαὶ μικρὸν 

ἐπιστήσαντι. Πλὴν οὐκ ἀποχνητέον πρὸς τὴν ἐγχεί- 

ρήσιν, τὴν ἐλπίδα θεμένους ἐπὶ τὸν Κύριον, ὃς διὰ 

τῶν προσευχῶν τοῦ ποιμένος, δώσει λόγον ἡμῖν ἐν 

ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν. Τρεῖς τὰς πάσας ἔγνω- 

μὲν πραγματείας τοῦ σοφωτάτου Σολομῶντος" τήν 

τε τῶν Παροιμιῶν τούτων, καὶ τὴν τοῦ ᾿Εχχλησια- 

στοῦ, χαὶ τὴν τοῦ Ἴλσματος τῶν ἀσμάτων " ἑχάστην 

ἣ πρὸς ἴδιον σκοπὸν συντεταγμένην " πᾶσαι μέντοι ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐγράφησαν. Ἧ μὲν γὰρ Πα- 

ροιμία παίδευσίς ἐστιν ἠθῶν, χαὶ παθῶν ἐπανόρθω- 

σις, καὶ ὅλως διδασχαλία βίου, πυχνὰς τὰς " ὑποθή- 

χας περιέχουσα τῶν πραχτέων. Ὁ δὲ ᾿Ἐχχλησια- 

ΠΙΡΥῚ ποίαίζιν, ἀδοῖπιο βροιΐο ΒΟΓΙΡΙα5 5ἰξ, ἅππο νἱ4ε- 

Ἰΐσοι 9711. Νο]ῖπι ἕαπιθη ργορίογοα βσἰα τη ογοίαβ Βα- 

51ΠΠπ|πὸ ἀ]ασοπαιπι {ῖ556,. οὐπὶ Δα θα γὸ5 51} οἱ ἱποογία. 

1). 115 αϑῖπβ ἰὼ Ὑ1τὰ ΒΑΚ 1Π1Πι, 

Τ ΓΝ οίονθμι {γαπϑ]ατοποπὶ ΒαΠΙπὶ Παθο5 ἱπίτα., 
τοπιΐ [75 Ὁ. 130.1 
ΓΈΛΙο Ῥατὶβ. τῷ χἂν μικρόν. 

“ Ἐδορ. ῥυίπηιι ὑποθήκας ἔχουσα, Νοο ἴζα πιι]ο ροϑῖ 
ἅτιο (ΟΙΒουηΐ τῶν τῷ βίῳ, ἐπι παὸ υἱία. 

Σ᾽ 
εν 



ΠΟΜΤΒΙΛΔΟ ΙΝ ΡΙΝΟΙΡΙΌΜ ΒΟΥ ΕΠ ΒΙΟΚΌΜΝ. 

στὴς φυσιολογίας ἅπτεται, καὶ ἀποκαλύπτει ἡμῖν 
τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τὴν ματαιότητα ὥστε μὴ 

ἡγεῖσθαι περισπούδαστα εἶναι τὰ παρερχόμενα, μη- 

δὲ "τοῖς ματαίοις προσαναλίσχειν τῆς ψυχῆς τὰς 

φροντίδας. Τὸ δὲ λσμα τῶν ἀσμάτων τὸν τρόπον 

ὑποδείχνυσι τῆς τελειώσεως τῶν ψυχῶν. Περιέχει 
γὰρ συμφωνίαν νύμφης καὶ νυμφίου - τουτέστι, ψυ- 

χῆἧς οἰκείωσιν πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον. ᾿Αλλ’ ἐπὶ τὸ 
Ὁ προχείμενον ἐπανέλθωμεν. 

Παροιμίαι Σολομῶντος υἱοῦ Δαόὶδ, ὃς ἐδασίλευ- 
ε 3 ᾽΄' ΠῺΣ .- - Μ᾿ ... φῶ σεν ἐν “ Ἰσραήλ. 'Γὸ τῶν παροιμιῶν ὄνομα ἐπὶ τῶν 

Ξ , , ΕἸΡΤΗΣΣ δ 
δημωδεστέρων λόγων παρὰ τοῖς ἔξωθεν τέταχται, 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς λαλουμένων, ὡς τὰ πολλά" 

οἶμος γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς ὀνομάζεται, ὅθεν χαὶ 

τὴν ὁ παροιμίαν ὡρίζοντο" ῥῆμα παρόδιον τετριμ.- 
μένον ἐν τῇ χρήσει τῶν πολλῶν, χαὶ ἀπὸ ὀλίγων 
ἐπὶ πλείονα ὅμοια μεταληφθῆναι δυνάμενον. Παρὰ 
δὲ ἡμῖν παροιμία ἐστὶ λόγος ὠφέλιμος, μετ᾽ ἐπιχρύ- 

Ξ 7 ψέως μετρίας ἐκδεδομένος, πολὺ μὲν τὸ αὐτόθεν χρή- 
σιμον ὃ περιέχων, πολλὴν δὲ χαὶ ἐν τῷ βάθει τὴν 

διάνοιαν συγχαλύπτων. Ὅθεν χαὶ ὃ Κύριος, ᾿Γαῦτα ριος, ᾽ 
" , {6 ρα ᾿ ὙΓ Ψ 

φησιν, ἐν παροιμίαις ὑμῖν λελάληκα. "ἔρχεται ὥρα, 

ὅτε οὐχέτι ἐν παροιμίαις, ἀλλὰ παῤῥησία λαλήσω 
ϑυῖν' ὡς τοῦ παροιμιαχοῦ λόγου τὸ πεπαῤῥησιασμένον 

χαὶ δεδημοσιευμένον τῆς διανοίας μὴ ἔχοντος, ἀλλὰ 

πλαγίως ἑαυτοῦ τὸ βούλημα τοῖς 

ραδηλοῦντος. Παροιμίαι τοίνυν Σολομῶντος - του- 
τέστι, λόγοι προτρεπτιχοὶ, παρὰ πᾶσαν τοῦ βίου 
τὴν ὁδὸν χρησιμεύοντες. Προσέθηχε δὲ τὸ ὄνομα τοῦ 

ἐντρεχεστέροις πα- 

συγγραφέως, ἵνα τῇ τοῦ προσώπου περιφανεία τὸν 
2 Ξ; , 3 Ἑ ,ὔ " 2ὡὧἷὅΟο, 

ἀχροατὴν ἐφελχύσηται. ᾿Αξιοπιστία γὰρ τοῦ διδά- 

σχοντος εὐπαράδεχτον μὲν τὸν λόγον χαθίστησι, 
προσεχεστέρους δὲ τοὺς διδασκομένους παρασχευά- 

ζει, Παροιμίαι οὖν Σολομῶντος, Σολομῶντος ἐχεί- 
" με ΄ 3 ν ᾽ν , 

νου, πρὸς ὃν εἶπεν ὃ Κύριος - ᾿Ιδοὺ δέδωχά σοι χαρ- 

δίαν φρονίμην χαὶ σοφήν " ὡς σὺ, οὗ γέγονεν ἔμπρο- 

σθέν σου. χαὶ μετὰ σὲ, οὐχ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι. 

Καὶ πάλιν- ΓἜδωχεν ὃ Κύριος σοφίαν χαὶ φρόνησιν 
νὰ εἾ ΓΣ ΚΑ τὰ τς ΕΣ τῷ “Σαλωμὼν πολλὴν σφόδρα, χαὶ χύμα καρδίας 

» Απεκπΐ {τὸ5 ΠΠΡνὶ προχείμιενον ἐπανίωμεν. 

“ ΑΙῈ υἱν ἀοοι πθίπηιιβ (οτα Ροἤϑ᾽τι5, ΡΓῸ Ἰσραὴλ Ἰερὶ 

ἄεθοτγα ἱερουσαλήυ., ἴῃ ὕεγιδαίεπι; οἱ ἴΐα οἱ βιὰ δοπ- 

Ζεοἴαγα ῥ᾽] σοῦ, αὖ αὔητηποῖ οοπη πίον, Βαϑ πὴ ποτὶ 

ΑἸΪΓοΥ Βουρβίβδο. ϑοα δἱ γνὸχ ἰσραὴλ ἴῃ Βαβη]ο οοντὶ- 
Βοπάα 6ϑι,, ἱπιθυργοίαϊϊο ΤΙ ΧΧ Ἰηξουργοίιπι οογτῖσα- 
τὰν ΦΖαοτ16. πΘΟΟ558. δϑῖ ; ἴπ {ια ἰσραὴλ Ἰορίτιν Ῥτον. 

1, 1; σουτίραίαν Θεὰ πὶ οβογίει υϊσαία,, ἴῃ 41 

ἴϑγδο} Ἰορίπηιι5 εοάθμι ἴοοο. ἘῈ ἰρϑὶ 4ποχιιθ ποβιτ 11-- 

ῬΥῚ νϑίογοβ θη θπἀα!οπο πα ροθιιηΐ, ἴπ ΦΠΠΡη5 ομηηϊ-- 

Ῥὰς βου ρἔαμι ᾿πυθηΐπηι5 ἐν ἰῆλ, ἐπὶ Ζουαοὶ, πον δυιίοηι 
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οονἀαϊὰ5 ΘΟΠἸρ] ΘοῖθΠ8. Εδο]οϑίαϑίθθ νΕῸ ρΠιγϑῖο- 
Ἰοβίαπη ΕΠ], ΠΟΡίβαιι6. ΘΟυ᾿ ΠῚ {τι ἰπ Ποο 
ΠΉΠΠ 40 501ηξ ν ἈΠ ΓΓ6 ἢ} ρα οἴ λοἱ ἔς τιῦ Π6 Ρυ ΓΘ ΠΊτι5 

ΓῸ5 Πιιχαθ Ἔχ ρϑίθπ 8 6556, ἀπὲ ΔΠΪΠῚΪ οἴρὰ5 ἴῃ 
γῈ5. {{Π|65 ᾿πϑιηθ πα. (απ οι ἀαθ πη (αητῖ- 
ΘΟΥΙΠῚ. πηοάτιπι Οϑίθ πὲ ἀπἰ πα γιι ΡΟ Ποϊθπἃ- 
ψ1Π}}. ΟΟπεηθὲ παηλπ6 Θροηδθ οἱ ϑροηϑὶ οοη- 

ΘΟΡ ἴα, ΠοΟ Θ5ῖ, ἈΠπηε8 οἴπὶ Π6Ὸ ὕουθο [Ἀπ|]-- 

Ἰϊαυ τα θῚ ἃ ΘΟΠ ΒΘ π  ]Π θη}. 564 ἃ ργομοβί τι 
ΓΘΥΘΥΓΆΠΉ1. 

3. τονογύία δαϊοπιοτιὶς {ΠῚ Πανὶ, ψιιὶ γ6- 
5πανῖξ ἐπὶ Ισταεί. Ῥυονθυθίουιιη ΠΟΙΊΘη ἃ} 6χ- 

τθρ ἢ 5. 46 5θυ ΠΟ ΠΠ] 115. Ψα] ΠΟΥ] 115. παι ρα αΠῚ 
δϑί, δὲ 46 115 780 ἴῃ νὴ αἰ ΡΠ αΡΊ τη} αἸοιιΠττν. 

ΝΠ ἀριιὰ ἰρβο5 οἶμος υἷα ἀἸοί ταν ; ἀπά οιϊαπὶ 
Ραγεθιείαπι ἀθ[ϊπἰαπι, νϑυλτιηι ἐὐἱν ἴα 6 να] οὶ τιδὰι 

ΤΡ [1 }, δΓ 404] ἃ Ραιιοῖβ ἃ Ρ] τι Ρ 5: ΠΉ}Π1ἃ ἐγὰπ5- 

ἔδυ} βοϊθϑὺ. ΑΡιια ΠῸ5 νῈΓῸ, ρᾶΓΟΘΠηΪὰ δϑῖ Β5ΘΡ ΠΟ 

ἘΠ115,. σα πὶ ἐδ ρΡ αἴ ΟΡ Βοαν Γατ6 ἜΣ ῬΡΌ55115, 56- 

Θαπά πη} ᾿ρϑαπι ΠΠ ΓΘ πὰ τα] πὶ ΠΟΙ] οἴ Θ ἢ5 

ὉΠ }Π|Π {8 115.,.. οὐ πη] πὶ ἱπίιι5. ἰπι6 Προ πεῖα οο- 
οα]απ5. [Ππὲ|6 δἰϊαμη. οιηΐηιι5, Δθο, ἰη- 

411, ἐπὶ ρανωπιὶὶς τοὗϊς ἰοηιιείτις σιιπι. Ζ᾽θπὶὶ 
λογά, οἴει πὶ τιοτι ἵτι ρατοπιϊῖς, 56 μαΐαπι ἴο- 
ιίαῖ υοὐϊ5 ; 40 56 ΡΠΊῸ 4 ἴπ ρΔΓ ΟΠ ἈΠῈ οοϑϑὶϊ, 
5ΘΠ51Π) ΔΡΘΥ τ οἵ γα]! σο ποι ποη Παθεῖ, οϑὰ 

ΟὈΠΙ τι6 ἐπι6 Πρ 6 ΠΕ] πὶ ϑιιδι πα ἴοαΐ βασδοί ον θ115. 
Ῥαγοθιη 85 ἰΐαιι6 ΒΘ] ΟΠ ΟΠἾ5, ΠΟς 6ϑῖ, ΒΘΓΠΠΟΠΟ5 
ΘΧΠοΡίΆΓΟΥΪ, ἃ Ομ Π6 νἰτδθ σΘητι5. ἃ0 ᾿ΠδΕ[{ππ||π|πὶ 

ΠῚ 65. ΑΡΡΡοβιιι ἀτιἔθηι ΠΟΙΊΘη 50} ]ρ(ΟΥ 55, τ ροι- 

50Π85 Οἰαν τα 6 Δ]Πσονδὲ δι τογθηι. Ναμ δοίουϊ- 

ἴὰ5 ἀοοθητ5 δὲ αἰ σηϊτα5, αἴ ΒΟΥ ΠΟ ΠΘηῚ Οἰ ΠΟ: γὸ- 

σΘρεαι [Δ ΟἸ]6 1}, ἴξα. Δι ΓΘ ΠΕ ΙΟ 65. (Ἰβοῖρα!ο5. γϑά αι, 

ϑ1πῸ ᾿σΊ ται ρα ΡΟΣ Π.185 ΘΑ] ΟΠΊΟΠ 5, ϑα] ΟΠ] ΠΪ5 {ΠΠ|π|5, 

Δα ἀπιθπὶ Εἰχὶς Πομηΐπιιβ : Κι ο6 εἰραϊ εἰδὶ οοΥ Ρ͵ι- 

εἰθη5 οἱ δαρίθηδ: δἱοσιι πὶ, σιοπὶ {πὶ ἀπίθ ἴδ : εἰ 

Ροδί ἔθ τιοτὶ θυ σι γοθί οἰπηιὶἰἰς εἰδὶ. Α΄ συινϑιιβ, 226- 

εἶϊε [)οπιῖπιι5. δαρίοπίϊαπε οὲ ργιοπίίαπι ϑαῖο- 

τποπὶ παι αηὶ υαϊάο, οἰ ἰαιαΐπιοπι σοταϊς σεἰμῖ 

αγετιά {ιί ἢιαία ἡιάγο, 171 πιτεϊεἰρ[ἰραία 65ῖ ςα- 

ἐν ἰλῆν, φαοα δβθοῖ ἐσ ὕεγδαΐεπε. 

ἀ ψυ]ρο ἀἸοιπίαν Ῥγονουρία ϑα]οπηοηῖβ.,, βοα ποὸ- 
πιῖπθ ῥγονενῥιϊ αἰ πο] ἶπιιι5, οἰ} 15. ΙΟ60 τι] 511Π1115 

γοοο ραγαπιΐα, αἱ ἀτασα ργουθγθίογιιη θυ τπο]οσία 

Τη Δ σ 5 ΔρΡραγογεῖ. 

ε ΟἹ". ρυΐπηιιβ χρήσιμον ἔχων. Ηαπά Ἰοπρσο ὁ 
ἔρχεται δὲ ὥρα. οοι]α δὲ ἀ]νε5: ἃ γοίθυι5 ΠΡ]. 
ΓΜοάο Σαλομὼν ἀὰὶ Σαλωμὼν, πιοάο Σολομὼν ἱπ' 

ἈΏΠΓΖι 5. ΠΡ τὶς βου ίταν, Ἄοχ ἀρχαίων, {πιὰ πιοχ 56- 
ααΐζαγ, τη Μ55, (οι με Πβ᾽απὶβ ἀεοϑξ. 

Ῥιον.ι. κι. 

“οαν. τ6. 
25. 

5 περ, 3: 
12. 

1υἰά. ἢ.29. 
ει3ο. 



Ῥίον. 1.2. 

188 

Ριθητα ϑαϊοπεονιὶς 5ηρῈν ρυμαάθπίΐαπι θπετιΐκετι 
αἰὐιίἱφιιογείηι ἰκοιηιζηιαηι, δὲ δέιροΓ οπτθ5 ργιμίθη- 
ἐθς “Ἐξγριίΐ. 815. πθοθϑϑθ [Ἅ1Ὲ ποιηθπ ἈΡΡΟΠΪ : 
Ῥαγωπιῖ ϑαϊοπιοτῖς ἤἰϊ Π)ανιά. ΔΑἀάϊτιν οἱ 

Ῥᾶξθυ", τι ξοσ ΠΟβοὰ5 5ᾺΡΊ ΘΠ ΓΘ ΠῚ [1556 ΘΔ] ΟΠΠΟΠΘΠῚ 

ΘΧ βαρίθῆθ ἀὸ ΡΙΌΡΠΘῖὰ ρδΓΡθ, ἃ ριον 580 }}5 {Π1- 
16 015. ΘΓ  ΠΓ1Π|, Π6Ο 5016 δ θρίιμ ΡΡῚ ΠΟΙ ρατιπη : 
ΠΘ6 ΨΊ 1Π1 ΡΟΈΕΙ ΠῚ ΓΘ η0. ἃ] 586. Π1Π1] ἀἰΕ Π6 1], 

564 7510 ραΐνῖα. Πα Ἰοῖο δὲ Τ)εὶ βυρασῖο ραῖθυ πᾶ 
βοθρίνα σοπηϑθχιίιμ. ΠΙῸ τοχ δρὰΐ {θυ ιβά ! θη. 

Νδ πος αυίϊάθηι οϊοβιιηὶ δϑί. Δίαχ᾽πηθ ΦαΙ θη 
ἴδοιτ δ δουιπ αὶ 6] αϑάθιν πουἰ ηἶβ βῖιης ἀἰδεϊη-- 
οἰοπθηι : ἀδἰπάθ θεῖαπι δ]  τιῖπ οι Ὁ} ο616- 

θϑυγὶ πλῖ ἔθη} }0}} δ ΠΠ σαι οπ θη, αὶ ποίτππι Πα 65 

6]0.5 ορ᾿ ἤσοπι, δὲ του τι5 ἴπὶ πγθ6 σα ΡΘυ ΠΑ ΠΟ Π]5 [6-- 

Βα. 116. δὲ αἸβοι ρ ΠῚ Πε5 ἀποίογθπι. Ῥγεθίουθα πλι]}-- 

τὰ} ΘΟ Ππ01} τιξ πο ΠἸ ἃ 5ιιβοὶ ρ᾽ ἃ ΠΕ ᾽, ΓΟ ΘῈ ΠῚ 6556 

ΘΙΙΠῚ 4111 ΒΘΓΒΊΟΠ ΘΠ. ΘΟΉΒΟΓΙ ΙΕ. ἘΞ Θ ΠῚ ΠῚ 51 ΓΘ ΠΙΙΠῚ 
ἀἰομαϊ Πί τη} 658 ᾿θσ  ΠΠπλτιην, ΡΘ ϑΡ  οὐθατ δὲ ἄθοι- 

μθη ἃ ἃ γοσο ἐαἴα ({{] 56 }Π1|σθὲ πος ΠΟΠΉΪΠ6 γῈΓ6 

αἰ Πιι5 511) δου δ εῖ5 τη] ἔα πὴ δὲ 7πιῖ5. Πα ΠΡ 6 ; 

ΟἾΩῚ ἃ] ΘΟΠῚ ΠΊΠΠΘ 1} ΟΠ ΠΊΕ {Πα 6 πὶ Βρθοίθπῖ, 
ΠΗ δΔ6] ρυϊναίδι ἈΠ Τ15 ΘΟΟΡιΙ ΠῚ ΓΘ θυ Πα". ΝᾺ ΠῚ 

ΤΥ Δ ΠΠτ5 ἃ ΓΘ σ6 ἢπ πος αἰξίονε, φαοα 16 σοπηηο-- 

ἀπππὰ ϑιιπαπὴ τπἰθουη π6 αἰ τθμἰ : ἴο γ ΓῸ 511- 
ἀϊτογπη σΟΠ5α 1 ἀ ||. Ἐπε ρα Πει. ἁπ δ πὶ 

οἱ ΠΠθνὶ ἈΠ] τα 65, 4. δὲ φααπίς ᾿ηΠ46 ἀοροοραπιὶ 

ἀἰἸβοθη τ} ιι5. 

5. ΒΛΒΙΠΠ ΘΟΕΒΑΙΪΙΕΞ 

3. Ῥυϊπηι Ζα θη βαρ ΘΠ ϊαπὶ δὲ ἀἸ5ο ΡΠ πᾶ πὶ 
ΘΧ Ῥδγα 15. ΘΟσΠΟβοοιῈ [ἰσθῖ. δι 6 ΠῚ πὴ 58 ρΊ ΘΠ 

ϑοιδη τα αἰν᾽ παρα ἃ6. ΠυΠΠ ΠΤ ΓΘ. οἷ 

ΘΔ ΠΒΑ ΓΕ ΘΓ Πιθι. ΟἿ Ἰσιίταν ΓΠ ΘΟ] ῖοο ἐἰαὶ 

ΟΡΘΓᾺΠι ΓἼῖ6 ἃ0 [6] 1ΟἾ 6}, ΠΟΥῚῚ ΒΔ ΡΙ ΘΠ 4 Π|, πὶ οἵ 

5 ἘΠ|Ὶ ἀρχὴν λαχών. Ν᾽ εἴεγεβ. φαΐπαιε ΠΡ γὶ ἀρχὴν 

ἄρχων. 

Τὰ πος Ἰοοο Βαθροηΐ γοΐογος ἔππὶ τπᾶπιι Θχαγαῖὶ, 

τὰ πη ΤΥ Ρὶκ ὁχοισὶ ΠΟΥ, οἰὰπὶ ἴαπιοπ Αἰ παπίο ἀπο ἴπ 

1ἴ5. οὐα π θεῖ5 5ου ρίαπι 511 ἐν Ϊἰσραήλ, ἐπὶ ]ογαεὶ. Τιορα 

τὐπᾶτη ποίαπη 6 ΒΡ ΟΎΙΟΥ Ριι5. 

4 (οάϊοες (οποία πὶ πόλιν εἰκοδομίας, ἘΔΙΠ οἱ 

ἄσπο (οἰ βου οἰκονομίας, γδοίταα, 

» 51. Δ55. ποὺ ραποὶ. ΠΙῸᾺ αἱ ἀδογαῖ 1π στ] σαι. 

ς ἘΔΠ εὲ ἅϊιο ΝΞ. τοῦτο γάρ. ΑΙ ἄπο τούτῳ, πὸ 

γνα]άς αὐδιποάτπι ἀπθῖξο, «αῖῃ πἰγατηαιιθ (1οἱ ροβϑῖς. 
ΑἸιφαδηΐο Ροβὲ Ἄδερ. Ρυίπιιβ σχοπεῖ μιόνον, αἰϊεπαῖὲ 

ἀιμιαςχαΐ. 

ἃ Αἀάῖτα οβὲ νοουϊα τε δχ ἔγῖριι5 (ΟἹ Βεγεϊπὶς Οοαϊ- 

ΕἸΡιις. 

ε Τισαῖιβ, ατιθπι. (Ομ Βοἤβιιι5. ἴῃ βίο Ἐςο]οβϊασίς 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 
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ΑΒΟΘΠΙΕΡ, 

τ ν ᾿ ἘΠῚ , 
ὡς ἣ ἄμμος ἣ παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ ἐπληθύνθη 
" ; Ὦ 
ἣ σοφία Σαλωμὼν ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων ἀρ- 

΄ Γ , 

χαίων ἀνθρώπων, καὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμους Αἰ- 
ΟΞ ΒΕ “ .ν , ς φιΘ, σ᾽, ΄ 

νύπτου. Οὕτως ἀναγκαία ἣ τοῦ ὀνόματος προσθήχη" 
ἢ ἘΔ: ἜΣΑΥΜΤΝ; ; 

Παροιμίαι Σολομῶντος υἱοῦ Δαδίδ. Πρόσχειται καὶ 
ε ᾿ “ - 4,5. Ὁ Ν “- 
δ᾽ πατὴρ, ὥστε σε γνῶναι ὅτι σοφὸς ἣν ὃ Σολομῶν, 
- ἐμός " 
ἐχ σοφοῦ καὶ προφήτου πατρὸς, ἐχ βρέφους τὰ ἱερὰ 

᾽ ’ ἡ δ 

γράμματα πεπαιδευμένος, καὶ οὐχὶ χλήρῳ τὴν ἀρ- 
ἘΣ ΕΛ ΤΣ 5 .ν 3. ἈᾺ 5..τ- Ἂς ι ,ὴν ξ λαχὼν, οὐδ᾽ εἰς οὐδὲν αὐτῷ προσήκουσαν τὴν 

βασιλείαν εἰσδιασάμενος, ἀλλὰ χρίσει διχαία πα- 

τρὸς, χαὶ ψήφῳ Θεοῦ τὰ πατρῷα σχῆπτρα παραλα- 
ἊΣ ᾿ σά 6 - ζῷ δών. Οὗτος. βασιλεὺς ἐγένετο " τῆς “Ἱερουσαλήμ. 

Οὐδὲ τοῦτο ἀργόν μάλιστα μὲν πρὸς τὴν τῶν ὅμω- ὑδὲ τοῦτο ἀργόν" μάλιστα μὲν πρὸς τὴν τῶν δι 
“- Ἁ ν ΝΥ 

νυμιῶν διάχρισιν᾽ ἔπειτα δὲ, καὶ διὰ τὴν χατα- 
τ: ᾿ Ἐ φο ; 

σχευὴν τοῦ πολυθρυλλήτου ναοῦ" ἵνα γνωρίσῃς αὖ- 
- ν “2 Ὁ ν Α ΤᾺ 

τοῦ τὸν δημιουργὸν, χαὶ πάσης τῆς χατὰ τὴν πόλιν 
Ἔ τον ΒΕ Ἐπ τσ 3. ἘῸΡ Η 

ἃ οἰκονομίας χαὶ τῶν θεσμῶν χαὶ τῆς εὐταξίας τὸν 
- ὙΠΕΡ ΊΝΑΣ 

αἴτιον. Μέγα δὲ συμδάλλεται πρὸς τὴν τῶν παραι- 
Ἀ " ᾿ 

νέσεων παραδοχὴν, καὶ τὸ βασιλέα εἶναι τὸν συγ-- 
΄ὕ πον, Δ 3 Ἂ , 2 " Υ͂ 

γραφέα τοῦ λόγου. Εἰ γὰρ βασιλεία ἐατὶν ἔννομος 
“Ἃ ’, ν᾽.) 

ἐπιστασία, δῆλον ὅτι "ἢ αἱ παρὰ βασιλέως διδόμεναι 
ἊΣ Αδῷ δα ον ἢ 

ὑποθῇ ὡς ἀληθῶς τῆς προσηγορίας ταύ- 

της ἃ 
Ξ τ Σ ὍΤΕ ς “ γὐῤδο 
λυσιτελὲς σχοποῦσαι, χαὶ οὐχὶ πρὸς τὸν σχοπὸν τῆς 
Ὁ Μ᾿ ᾿ , Υ' ς,τ , ᾿Ν , 

ἰδίας ὠφελείας συντεταγμέναι. “ Τοῦτο γὰρ διαφέ- 

αι, τοῦ γε Χ 
τ’ Η ΠΥ) ν ν πον τς 
ξιου, πολὺ τὸ νόμιμον εχουσι, το χοινὴ πασι 

, ἀφῶ το ἀμ αέκὸ το ρει τύραννος βασιλέως, ὅτι ὃ μὲν τὸ ἑαυτοῦ παντα- 
΄ “- - ΄, 3 

χόθεν σχοπεῖ, ὃ δὲ τὸ τοῖς ἀρχομένοις ὠφέλιμον ἐχ- 
ἢ " ες 

πορίζει. ᾿Απαριθμεῖται δὲ χαὶ τὰ ἐχ τῆς βίόδλου 
, ϑήξας , χρήσιμα, τίνα χαὶ πόσα τοῖς διδασχομένοις προσγί- 

γεται. 

Καὶ πρῶτον ἐχ τῶν Παροιμιῶν ἐστι γνῶναι σο- 
͵ ἘΝ, τ ταν τ ον τν. ἀντ ἐν , φίαν χαὶ παιδείαν. Ἔστι δὲ σοφία ἐπιστήμη θείων 

Ἀν ΑΘΩ͂Ν; 
ε- ἃ χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, χαὶ τῶν τούτοις 

αἰτιῶν. Ὃ οὖν “ ἐπιτετευγμένως θεολογῶν,, ἔγνω 
-. ΣᾺΣ , 

σοφίαν, ὡς καὶ ὁ μαχάριος Παῦλος λέγει Σοφίαν 

ανοο βοάαυυιβ οσῖν βυβρίοαταν Ἰοσοπάϊαιπι ἐπιτεταυἐ-- 
νως, νε]ιεπιεπίδν αὐἀπιοάιιπι. δε 4 ἴαπηοπ οὐπὶ Νῖββ. 

δὉ ἐἀ 11 σοπδίαπίον μαθοαπῦ ἐπιτετευγμένως,, οᾶπὶ γο- 

οὐπὶ τοῖο πάατα πα σαν : ἐο πιασῖβ, {πα μας ἰοοο 

πὸ πια!ὸ σοπνεπῖαϊ, ΝΝαπι ἐπιτετευγυιένως θεολογεῖν επξ, 

βἔπεγε ἘΠ ΘΟ] σα οὰπὶ 60 ϑασοθϑβιι,, πξ 6 πὶ ἀββθάπα- 

τὴσν, πὸ5 Οσάοχ Οοπιμεῖ. ἐπιτεταγμένως, γϑοίο οΥ- 

αἶα αὸ γὶτε ἄατα αυοα ἀα ο]1|5 Ἰοοὶ ξεποπείατα Ρετ- 

αἰποῖ, Ῥαΐας αἷν ἐγι  εἰσοῖπιιις. Οοπι θοσιιιθ, βαρίθπ- 
τετευγμένως θεσλογῶν οορποϑβοῖξ, δ ἐγ- 

θυτα τ γπ πὶ 655 : ππππαϊ Ὑ6ΙῸ βαριθπίϊαπι, ΡῈΓ 

«ππαπὶ Ποῖιπὶ σοβποϑβοίπηια ἐκ 115. φαξ ἴαοξα κιιπξ, μ1}}1} 

ἀπαα ἐπϑθ, ἀπᾶπι Ῥυϊπποσ 418165 4ααβάατῃ ταϊοηοβ, 56- 

ἴα πὶ {πᾶπι ᾧ ἐπὶ 

οαμπάαπι {5 το5 ἃ Πθὸ ἐπι παγιμε ; [το για 670ι5- 
τλοα] Ξαριθπεΐαπι γ το δϑξθ ογεαΐαπι. ΡΊαγα 411 οὐρὶξ, 

ποτ (πα θο 51} ᾿οβαΐ, 



ΗΟΜΙΒΙΔ ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΜ ΡΒΟΥΝΕΒΒΙΟΕΚΌΜ. 

δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις " σοφίαν δὲ, οὐ τοῦ αἰῶ-- 
νος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν 

χαταργουμένων " ἀλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν ἐν μυ- 
στηρίῳ, τὴν ἀποχεχρυμμένην, ἣν προώρισεν ὃ Θεὸς 
πρὸ τῶν αἰώνων. Καὶ ὃ ἐχ τῆς τοῦ κόσμου δὲ κατα- 
σχευΐῆς τὸν δημιουργὸν ἐννοῶν, ἔγνω καὶ αὐτὸς διὰ 

τῆς τοῦ κόσμου σοφίας τὸν Θεόν. Τὰ γὰρ ἀόρατα 
αὐτοῦ, ἀπὸ χτίσεως χόσμου, τοῖς ποιήμμασι νοούμενα 

καθορᾶται. ᾿ Προσδιδαάζει δὲ 

ἐννοίᾳ, δι᾿ ὧν φησιν. Ὃ Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε 
τὴν γῆν. Καὶ τὸ, Ἥνικα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανὸν, συμ.- 

ἡμᾶς τῇ περὶ Θεοῦ 

΄ὔ φ.Ὁ σον , Ὶ Ε ᾽ Ὁ ὦ ς ,, 

παρήμην αὐτῷ. Καὶ τὸ, Ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμό- 

ζουσα- κἀγὼ ἤμην, ἣ προσέχαιρε. Ταῦτα γὰρ πάν- 

τα,προσωποποιήσας ἥμῖν τὴν σοφίαν, ὑπὲρ τοῦ ἐναρ- ἢ Ι ἣ ͵ τ ᾽ θ 

γῶς αὐτῆς παραστῆσαι τὴν γνῶσιν, ἀπ᾽ αὐτῆς δια- 

λέγεται. Καὶ ὅλως τὸ, ὅ Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν 

ὁδῶν αὐτοῦ, περὶ τῆς ἐμφαινομένης σοφίας τῷ χό- 

σμῳ φησὶ; μονονουχὶ φωνὴν ἀφιείσης διὰ τῶν ὅρω- 
3 Ἢ 

μένων, ὅτι παρὰ Θεοῦ γέγονε, καὶ οὐκ αὐτομάτως 
ἣ τοσαύτη σοφία τοῖς ἀποτελεσθεῖσιν ἐμπρέπει. Ὡς 

Αἱ [Ὁ τὶ ΠῚ -- Ω “᾿ Α , 

τὰρ ΟἹ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, καὶ ποίησιν 

τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα (διηγοῦν- 
ται δὲ ἄνευ φωνῆς) " οὗ γάρ εἰσι λαλιαὶ, οὐδὲ λόγοι, 

ὧν" οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν οὕτως εἰσί τι- 

γες χαὶ σοφίας λόγοι τῆς ἀρχεγόνου, τῆς πρὸ τῶν 
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Βδδῖιι5 Ῥαι]ιβ ἀἴοῖε : ϑαρέθηίίαπι αἰίοπι ἰοᾳιιῖ-- αἰ. 6ον...5 

ομἶὶ μι} ιι5,, ποήτιθ ργπιοίριιτη Ἰεπι7τι5 βεθ οι, σι 
εἰοπίσιμαιτεῖατ) : 566 ἰσχιείμπιγ 1) εἰ σαριὶοπίΐατπ ἔπι 

τη γ5ίογῖο, “π6 αὐδοοπάϊία ἐεΐ, χμάηι ργιδεςι{-- 

πανῖξ 1) διι5 απίο διθομία. 8684 οἵ «ὶ δχ τη παὶ 

βίγπαοίανα ΟΡ σθιὴ Θοπϑι ϑναΐ, πον ΘΓ 1056 Π δι 

( πε ἱπίον" ρεγ[ϑεῖος : σαρίοπίίατη, θετῸ ποτὶ 5.6- 7" 

ΡΘΡ τηπιΠαϊ βαρ᾽δητίαηι. σιν ἐς υἱα Θτεῖηι ἱροίτι5, αὶ ἤοπι.τ.πο. 

ογεαί θη τιτετιεἰϊ, ΡῈ. δα χι ἤαοία κιιπῖ, ἱπιοἰ-- 

ἰθεία, οοποριοϊπτείτι", ΑΔ ποῖ ᾿ αιιΐθηι πὸ5 δὰ Ποὶ 

ΘΟΒΏΙΠΟΠΘΙῚ 57, οὐιπὶ ἀἰο1Ὁ : 1Ζ)θες σαρίοπεῖα {ιπιία- Ῥγον.3.19. 

νὲΐ τόγτάπι. Τἴθτη, Ομαγιο μγθραγαῦαὶ σιἶιηι, Πριὰ. 8.57. 
οἰέηὶ 60 ὁγάπι. Ἐκ, Ετσαπν ἀριιὰ ἴροιιηι οοαρίαπς ; “: 30. 
Θὲ ὁ50 θγώμι, “μα ἀδἰδοια ναί. Νάν. ΟΠ σθ ἢ 5 

ΠΟΡῚ5. 5 ρ᾽Θ ἢ 188. ῬΘΥΒΟΠΆΠῚ; 850 Οπηπΐὰ ἦ8 δὰ ριὸ- 
[ἘΡῚγ7 τι ΘΟ ΠΙ ΠΟΠ ΠῚ 6115 οἰαν απ. ἃ ΘΟΠΒρΙ οια πὶ 
γϑάάδε. Αὸ ομηπῖπο {Ππ||| : Ζ)οηιίπιι5 ἐγθανὶξ πιὸ 

ἐπίδίιην οἱαγιίπι διαγεπι, 46 βαρ θπεΐα 1π τππιπὸ 
ἈΡΡάγθητα εἰ τ {{π|5 νΟ06 ΡῈ δὰ “τι ν᾽ ἀθη ει" 
1 τ] Π}] ΠΟῚ ΘΠ 558, σΟΠΟΙ πιαὶ [ἀσ ἃ ΠῚ 56. 6556 ἃ 

Π6ὸ, ποῇ ἃπῖθπη ἴῃ 115 4128 ΟΠ τὰ βιιπΐ, βαρῖθη- 

τα πὰ τὰ πέδτη οᾶδιι γ ΘΙ οθνθ. {Π| Θηΐπὶ Ορἰϊ ὁπαγ- 

τατι σἰορίαπι [)εἰ, εξ ορόγώ πιαπιιην 67 1ι5. ατὶ- 

γεεπέται Μγπιαπιδηίιην (ΠΥΡᾺ ΠΕ ἀι 6 Π} ἀΡ5ητι6 

γΟΟΘ) ; σιθπὶ διε Θηΐτ ἐου ποῖα, πιϑῆιιθ 5ΘΓΠΙ ΟΥ65, 
ἄλλων ἐν τῇ δημιουργίᾳ συγκαταδληθείσης τῇ κτί- Ε 7 ΟΥμτη, τιοτὶ αἰεεἰπιτεΐειι ϑΟ 065 ΘΟΓΙ τ ᾿ἴὰ (ιι]- 

σει. Αὕτη σιωπῶσα βοᾷ τὸν ἑαυτῆς χτίστην χαὶ Κύ- 100 (ἰἀπὶ 50 ΠΟ ἢ 68. 51πὶ δὲ {ΠΠ1π|8 5} 16 Π 85. ΡΥ πσ6- 
Γ᾿ Φ'᾽ 32. ὦ τὶ , ᾿ δι. ἃ Ε - 

ριον, ἵνα δι᾽ αὐτῆς ἀναδράμης ἐπὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ 

μόνου σοφοῦ. 

ΕΙ 
ἔστι δέ τις καὶ ἀνθρωπίνη σοφία: ἢ ἐμπειρία 

ΡΞ ἀν. ΘΝ, , , ἃ ῃ ͵ τῶν χατὰ τὸν βίον πραγμάτων, καθ᾽ ἣν σοφοὺς λέ- 

γοόμεν τοὺς χαθ᾽ ἑχάστην τῶν ὠφελίμων τεχνῶν 

ἐπιστήμονας. Διόπερ χαὶ τὸ πολὺ τῆς βίδλου ἐν τῇ 

περὶ τῆς σοφίας προτροπῇ τῷ συγγραφεῖ χατανά - 

λωται. Σοφία ἐν ἐξόδοις " ὑμνεῖται, ἐν δὲ πλατείαις 

παῤῥησίαν ἄγει" ἐπ᾽ ἄκρων δὲ τειχέων χηρύσσεται. 

(910. τογίϊα5 προσθιδάζει δὲ ἡμῖν τὴν περὶ θεοῦ ἔν- 
νοιαν. 

8. δῖ. φαΐϊάοπι εἄϊξαπι ἱπυθαΐταν ἀρᾷ ΤΙΧΧ, ἔχτι- 

σέ με, οὐ δανῖξ τ : 564 ἀριχ 1109 1πίουρυοίοβ ρτὸ ἔχτισε 

Ἰεβρίταν ἐχτήσατο, μοσϑθεϊίε πιὸ, πο βθοὰβ Βαθοὶ Ψὰ]}- 
Βαϊα. Τλασδιι5. ταπ]α ἴῃ πππὸ Ἰοοπὶ ποίανιξ ; πρὸ 
οορίο ἱπάϊρπα βιιπΐ, {τι Ἰοσάπτίαν. 

" Ἤμπο Ἰοοιπι, ὧν οὐχὲ ἀκούονται εἴο., 1ΠΠπ|ίγαπο 

Τλιυισθθιι8. ἴῃ 51:15. ποίῖβ, αἰΐ' ἴτὰ γογίο Πα Π 6556. οἰ ΠῚ 

(ὐονπαχῖίο, ψμονμηι ἰρδογιηι ὕθσες ποῖ «με ζει)" : 

αας σογίο, 51 ΗΘ γαἰβηλιη οἵ Ὀ] ΘΟ ἀβηλιι βου ναὸ να- 

Ἰΐπλιι5, ποο πιοίΐο, “ιογ αν γεοτε ατιεἰιια τι υοοες 60- 

Πῖδο, Οἵ} 1|5 [ἀπ ἀἀπιδη τη ἃ πῖθ γθ τὰ ἴῃ τπιι 4] 
ΡΠ σοῖο πὰ οὐμπ ΓΘ 115 ΟΡ [5 1 σίιπ 65ῖ., τς 
[06 Π8 οἰαμηαι σΟΠ ΠΟ ΘΠ ἃς ΠΟΙ] Π11ΠῚ 51111}}ν. τι 

ΡΘΙΡ ἰρϑὰηι ἃ σοσΠΙ ΠΟΠΘἢῚ 6115 411 501015 ΒΔ ΡΊΘ 15 
65, ΓΘΟῸΡΓἃ 5. 

ἡ. δε δὲ παιηδπα “δ Δ 1 ϑαρ᾽ θη τα, ᾿ρϑἃ 501-- 

᾿ῖοθὲ σοῦπτι δ ν]ζα πὴ ΕΓ ΘΠ ἘΠ} ΘΧΡΘΡἸΘητα, 

7υχία αιιαηι δα ρ ΘΠ 65. αἸοἸ Ππλῖ5 Θ05,. “τ ΔΡΓ τ ΠῚ 

«ΠᾺΡ ΠῚΨ 15 ἘΠῚ Πα ῬΘΥῚΕ διιηξ. ΟἾΔ ΘΡΟΡΙΟΙ δ ἃ ΠῚ 
Θουρίου πηασπδη ΠΠΠΡῚ ΡΑΡΊΘΠῚ ἴῃ 14 ἸΠϑιτηϑῖζ, αἱ 

ἃ δ ρ 6 τὰ πὶ Ἔχ πουταγθίπν, ϑαρίοηεία ἱτπιὶ ἐατεὶ- 

διι5 οἱαγιπι σατεῖιτ, ἴτε ρμίαιοὶς αμμίθπι οτιηη ἰἰ- 

γαπι ;ιλϑὶ, ἵπααῖς, ἀἴοαὶ Ταν : Λῆοπ σιυιὲ ἰοφιεία 

φεδίονιιπε τε, πϑίια σε πεῖ 65, πίροίο ψιιογαῖτε α"ο- 

“65 πὸπ απιεϊιιπίιι", δἰ ταπιδηὶ γα Οπετιδτ { Ρ αὶ δα - 

γί δοόπιις ἐογιπι. ἘΠ πὸ πες ἱπίουργοία!ϊο πονὰ νἱ- 

ἀφαζαν., εἾτ5 Ῥγοίεγε νεΐοσεβ ἄποβ ἃἂο ἰάοπθοβ ἁποῖο- 

τεβ, Τποοάδοιϊοόποπι οἱ Πποοάοτγείιιμ. 

4 ΠΙᾺ, ὑμνεῖται.... κηρύσσεται, δοῖνε ἅπ ραβθῖνε 

ΔοοΙρ πη τιι", 111}, «πο ἀκ βοπβιιπὶ αἰ εἰποῖ, γοίουγα 

ἀνθ γάπλιν, ΕΤοπῖπ δὶ ἀσίϊνε βιιπηαπειι, Πῶς οαϊΐ 

βοπίθπεϊα, ϑαριοπίϊα. βοίρδᾶπι σαηϊ ἂς ργαάϊσας : κἱ 

Ῥάβδῖνο, ᾷο ψουρὰ ἴα ᾿μ 6 }Πς πα ογιηΐ, ϑαριοηεία 

εαπῖζαν ἀο Ργ Ἰσα εν ἃ βοηθοί ρϑα, 

Ῥτον.8.22ς 

ΤΙ ΤΕ 
2, ἡ. 

ΡῬιον. 1.20. 



Ῥιον. γ.η. 

Ῥηορ.ἡ.θ. 

Ῥίον. 9.2. 

Πεν. 5. τὴ. 

Ῥιον. 9.2 

εἰ Ρεαί, 

103. 1. 

Ῥίον. 9.2. 

Τὸν 9.ή. 

Ῥ,ον.3.τῇ. 

1υϊά. ν.15 

Ῥιον.9.12. 

ΡῬιον. 3. 
γ5- 

δὰρ. τ. ἠ. 

1.10 

δορίαϊο αρὶϊ, οἱ ἐπὶ διεμεηυῖδ πιςοτεῖϑιις ργιδεϊϊοαιιτ. 

τη δηΐμι ν᾽ ἀθαὶ ποῃλὶπιιη ἴῃ 56. 5[π|Ππ|], ΠῸ5- 

{41|6 ΟΠἼΠ65 6115 5ρ] πον πὶ ΠΑΓΙΡΑΠ ΘΙ ἈΠ 16, 
ΡΟ βαριθητο ἰατ465 Δ ΠΙ Πηὰ5 ΘΧοΙτα  ἃκ[ Θὰη] ἰπη- 
Ρίξυθ ἀπ θπίθγαιιθ. ΘΟ ΒΘ πθπ ἀπ}. ΒΘ ΠΟΠΘΙῚ 
ἰρϑίτιβ αθ 6 πα] πη} 6556. αἷΐ ἴῃ ν 15, ἴῃ [ΟἹῸ, 

ἰπ ἈΡΟΙ] 115. οἷν [α115. Τἀοἶνοο ἀἸοἱ ρογίαβ, θ] αἴθαβ- 

416 δὲ πη ηΐὰα, 56 αὶ ροι ΘΧΙτι5. α] ἄθηι ἃς 0]-- 
ἴθα5. οἰαυ ταίθη 6}115 ᾿π 106 Ὁ : ΡΘΙ Π]ΟΘΠΪὰ ΨΘΙῸ, 
ἈΠ] ἴθ. 6] βάθη. ἂς ορῖονα, 4165. ὦ ΟἸΠΠΘΗΙ 

ὙἱΓδ6 ϑϑοιγ ἔα θη σα Ποῖαπε. ἘΠῚ οαπὴ ν ]]6ὲ ΠῸ5 οἱ 
σοηϑιιθι 116 ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΓΠ1Π6 ΘΟΠ]ΠΠρΘΙ : 1)16, 

ἱπάι:, σαρίθτείίαιη {πιαῖηὶ 5ΟΤΌΓΘΙΝ, 6556. Δ σὰν- 
5115, «Ζητώ Θαϊη, οἱ δογνανὶι 16. Τλθῖ 46. ΘΟ ΠΏ Π11- 

ΠΟΘΙ ἰρ 5115. ὉΠ] 1 αῖθ ἢ. Οϑίοπ 6 η5, «ποκ α{|1185 
᾿ρϑῖτι5 56 ρϑυθθαιθ ἃ Ομλπθ5 οχίθηαι : Παοίανϊϊΐ, 

᾿παῖ:, υἱοιίηινας5 5ιια5 : ᾿ΟΟ 6Θδι, 50 ]]}πππὴ οἰ λυ 

ῬΥΘΡαγΑν 1155 4] ἃ πὶ ΠΡ 56 η5115 Πα ΠΟηΐ ΘΧΟΥ- 

οἰζαιοϑ. 0] ἀδϑιιθιιάϊπθηη. 77ιδοιίι ἧτι ἐΓ αἰ ογ πὶ 
διίίασι Οἰτειιτη., ἰρεἰπσαηις οΟ1' ἰκοηιϊτεῖς.. ΟΥ̓ατΟΡΘηι 

ἀτα6 Π ἀρ ΡΟ] ]αὉ ΘΟ Π 61} σΘΠΘΡΔΙ ΘΠ πὸ θοπο-- 
ΠῚ ΑΓ] ΟΙ ΡΑΓ ΟΠ ΘΙῚ : πΠ416. Ομ 115 Ποοῖ, {πὰ Π- 
{11} ἀαϊβααο Ροίθϑι, οἱ “ιιδη τ} οαϊατι6 ο0η- 

σΡα1 τ, ἐπ] 116 Πατινῖνο. 1 Ὶ ραγανὶι διίαηι ἠϊοτὺς 

δαπι. ΟἸΊΠΪὰ ῬΘΙ ΘΙ] 51} ἀἸοῖ 1, ΒΡ ῚΡῚ τα] 1ὰ ΠΟΠῚ5 

ὃ. ΒΑΒΙ1ῚΙ ΟἸΒΑΠΕΧὶ 

ῬΘΙ ΘΟΡΡΟΡΆ]Π1ἃ 515 Π]ΠοαΠ5. ΝᾺ ΠῚ ΓΔ ΓΙΟΠΆ]ΘΙῺ ἀ ΠῚ Πη:8 

ΟΠ. πη ηϑα μη. ΠΟΙΙΪ Πα ,. Δ ἀτιὰ πη 110 ΟἹ 
Ῥεϑοοηϊο οοηνοοαϊ, πος ὁϑ, οἵ πὰ αἰθορο 5. ἃς ἴ- 

5{ΠΠ 15. Π1ΠῚ] ᾿πι 116 ἀπ ἃ] ] δοιαὶ Πα ΘΠ ΠΠιι5. 

Οἱε ἱπιδίρίοπις δπί, ἀθοϊϊηθὶ ἀεὶ πιὸ. Οτιοιηδμηο- 
ἄτι ΘΉΪη 15. Τ᾿ 6 Ἰοὰ ᾿ηΠ 115 Ποοοϑβϑανία δῖ, 

510 1Π5] θη 65. βαρ] θητα πάσηι. ΕῈ ΠΠπ4, 776- 

{ϊιι5 δε οπΐμι ἐἰΐαπηι πιθγοατὶ, φιίατα ατιὶ οἱ ἀτ- 

δθιηὶ ἐιόδαμιΓο 5. Τίθυ {Ππι4, Δ γο οϑῖου θεὲ ἰαρὶ- 

εἰὐδιις ρΓΘιϊοςὶς : οηλπθ απίθηι ργοίϊοστίηι τιοπ θὲ 

ἐϊ|α αἴτιαι. Ἐπ, Εἰ, οἱ σαρῖοηις ἡμογὶς εἰν, κα- 
Ρίοτις δὶς οἱ ργοαϊηινὶς εὶς. ΠῚ  φιοαιι : Χο 

σαρϊθηζὶ ρτόςροΡ δθθηϊ ἀοίΐοτιθς. Ἐλ᾿ ᾿π 501 Π}Π1ἃ» 

{01 Ιἰσοῖ 5Θυ ΠΟ ΠἾ5. γΘΡ ΓἃΓ0 1) ΘΟΡΠΟβΟΟΓΟ, ΡῈ 
Οἴαπλ θὰ {πὸ 6. δα ρ᾽Θατα ἃ Βα!οπιοπο. ἀϊοία 
5π| ΘΟ]Πσθηι. Ομοπίαπι ὍΘΡῸ ἐπὶ ππαϊον οἷαηι 

απῖπιάπι πιοτὶ ἐπειγοὶὑὶὲ σαριοηία, ῬΥὶιι5. ἀΠῚ πὰ 5 

ΘΟΥ {πὶ 5π| οἵ 5 ΡΙ τὰ ΘΟΙ]Ο απ αν, 
Ῥὸν ἀἸνίπιμη ΕΠ] ΘΙ ΘΧΡανσαῖ. Νὰ Ρ ΓΟ] ΙΟΟΥΘ 

ἴῃ ψα]ρσα5. τη ϑίθυϊα 5 ]}115,. Οἵ ΟἸΏΠ65. ΟΧ ὥΘ110 

ΤΘΟΙρΡΘΡο, Πού τι6 νἱΐα μαναὰ Οὐ πα 5, ΠΘΉτι6 Θχ αιῖ- 

διὰ δὲ δοσιιναΐα ΓΑΓΟΠΘ τι505,) ΡΥ Π 6. δὶ ἂρ δὶ 

45. ἀΠριιΘ ἔπι} ῬΓΘΕΪΟΒΙ 551 Π}Π 1} ἴπ γἃ5 50 ΔἸ πῃ 

5. » 510 ἴνοβ. Μί5β5.., πθο Ἰλῖον Ἰοσῖταν ἀρ ΟΧΧ, Ατ 

Θα 1 οὐ (ο1}}5. ῥυΐμηιις. ογάϊπο ἵπνονθο ὃ ἀργυρίου χαὶ 

ΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΙΠΙΕΡ. 

Ὁρῶν γὰρ τὸ φιλότιμον τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅτι 

πάντες φυσιχῶς τὸ περιφανὲς αὐτῆς ἀσπαζόμεθα, 

διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς σοφίας ἐπεγείρει τὰς ψυχὰς 

πρὸς τὸ μὴ νωθρῶς μηδὲ παρέργως αὐτῆς ἀντι- 

ποιεῖσθαι. Πανταχοῦ αὐτῆς πολὺν εἶναι τὸν λόγον 

φησὶν, ἐν ὁδοῖς, ἐν ἀγοραῖς, ἐν τοῖς ὀχυρώμασι τῆς 

πόλεως. Διὰ τοῦτο πύλας λέγει καὶ πλατείας χαὶ 

τείχη, διὰ μὲν τῶν ἐξόδων καὶ τῶν πλατειῶν τὸ 
περιφανὲς αὐτῆς ὑποφαίνων, διὰ δὲ τῶν τειχῶν τὸ 

ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφέλιμον, καὶ πρὸς πᾶσαν ἀσφάλειαν 

τοῦ βίου αὔταρκες. Καὶ βουλόμενος ἣμᾶς αὐτῇ 

προσοιχειῶσαι" Εἶπον, φησὶ, τὴν σοφίαν σὴν ἀδελ- 

φὴν εἶναι. Καὶ πάλιν " ᾿Εράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρή- 

σει σε. Εἶτα τὸ χοινωφελὲς αὐτῆς ἐνδειχνύμενος, 

χαὶ ὅτι πᾶσιν δμοίως ἀνεῖται τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφέλι- 

μον" ἔσφαξε, φησὶ, τὰ ἑαυτῆς θύματα. τουτέστι, 

στερεὰν τροφὴν ἡτοίμασε τοῖς διὰ τὴν ἕξιν γεγυμνα- 

σμένοις τὰ αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς. ᾿ῬἘχέρασεν εἷς 

χρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, τὸν εὐφραίνοντα χαρδίαν 

ἀνθρώπου. Κρατῆρα δὲ λέγει τὴν χοινὴν καὶ πάνδη- 

μὸν τῶν ἀγαθῶν μετουσίαν - ὅθεν δμοτίμως πᾶσιν 

ἔξεστι τὸ ἑκάστῳ δυνατὸν χαὶ σύμμετρον ἀπαρύε- 
σθαι. Καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. Πάντα 

δι ἐμφάσεως λέγει; διὰ τὸν σωματικῶν τὰ πνευμα- 

τικὰ ἡμῖν παραδεικνύς. Τὴν γὰρ λογικὴν τροφὴν 

τῆς ψυχῆς τράπεζαν ὀνομάζει, πρὸς ἣν συγχαλεῖ 

μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος, τουτέστι, μετὰ δογμάτων 

οὐδὲν ταπεινὸν οὐδὲ χαταδεδλημένον ἐχόντων. “Ὅς 

ἐστιν ἄφρων, ἐχχκλινάτω πρός με. Ὥς γὰρ οἱ ἀσθε-- 

νοῦντες χρήζουσιν ἰατρικῆς, οὕτω σοφίας οἱ ἄφρονες 

ἐπιδέονται. Καὶ τό- Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύε- 

σθαι, ἢ " χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. Καὶ τό" 

'Γιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν " πᾶν δὲ τίμιον 

οὖχ ἄξιον αὐτῆς ἐστι. Καὶ τό" Υἱὲ, ἐὰν σοφὸς γένη 

σεαυτῷ, σοφὸς ἔσῃ καὶ “ τοῖς πλησίον σου. Καὶ τό" 

γίῷ δὲ σοψῷ εὔοδοι ἔσονται πράξεις. Καὶ ὅλως ἔξε- 

στί σοι γνῶναι τοῦ λόγου τὴν ἀλήθειαν, ἀναλεξαμέ- 

νῷ χατὰ σχολὴν τὰ περὶ τῆς σοφίας εἰρημένα τῷ 

Σολομῶντι. ᾿Ιὐπειδὴ δὲ εἰς χαχότεχνον Ψυχὴν οὐχ 

εἰσελεύσεται σοφία, καθαίρει πρότερον διὰ τοῦ θείου 

φόδου τὰς ψυχὰς τῶν μελλόντων τῇ σοφίᾳ προσομι- 

λεῖν. Τὸ γὰρ εἰς τοὺς τυχόντας ῥίπτειν τὰ τῆς σω- 

τηρίας μυστήρια, καὶ πάντας δμοίως παραδέχεσθαι, 

τοὺς μήτε βίῳ καθαρῷ, μήτε λόγῳ ἐξητασμένῳ καὶ 

ἀχριδεῖ χεχρημένους, ὅμοιόν ἐστιν ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ 

ἐν ἀγγεξῳ τις ῥυπαρῷ τὸ πολυτίμητον μύρον ἐμδάλ- 

λοι. Διὰ τοῦτο, Ἀρχὴ σοφίας, φόδος Κυρίου. ᾧόδος 

δὲ, χαθάρσιον ψυχῆς κατὰ τὴν εὐχὴν τοῦ προφήτου 

χρυσίου. 

« (Ο]}. τουιῖας καὶ τῷ πλησίον. 



ΒΟΜΙΠΕΛΊ ΙΝ ΡΒΙΝΟΙΡΙΌΜ ΡΕΚΟΥΕΆΚΒΙΟΚΟΜΝ. 

λέγοντος " Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόδου σου τὰς σάρχας 

μου. Ὥς ὅπου φύδος ἐνοιχεῖ, ἐχεῖ ψυχῆς ἅπασα χα- 

14! 

ἱη αάουῖξ. ΟἸαπΟΌΓΘ πὰ Ζγείξλμπι ςαρὶϑτιιὶιθ, {ἰπιοτ᾽ Ῥεου. τ.7. 
Τ]οπιῖτιῖ. ΑΠὶπηθθ ατιΐθιη ΘΧΡΈΌΓΡΑΓΟ {{πΠῸ} 6ϑί, 

Ἢ 10] - ΠΈΕΤΕΣ ΣΕ θαρότης ἐνίδρυται, πάσης ὃ πονηρίας χαὶ ἀνοσίου α 1πχίὰ ΡΙΓΟΡΠοίς νοΐτπη, 4ϊ ἃἷΐ : Οοηρε {ΠΟΤῈ (αἱ. τιϑ. 

ἔμιο σατο 5 πιθάς5. τη τ] ἔἰτηοῦ πῃ αἰ αΐ, 10] 129. πράξεως ὑποφευγούσης, τῶν τοῦ σώματος μελῶν χι- 

νηθῆναι πρὸς ἀτόπους ἐνεργείας, διὰ τὸ τῷ φόδῳ 

χαθηλῶσθαι, μὴ δυναμένων. Ὥσπερ γὰρ ὃ ἐμπεπη- 

γότας ἔχων ἐν ἑαυτῷ τοὺς σωματιχοὺς ἥλους, ἀνενέρ- 

γητός ἐστιν ὑπὸ τῶν ὀδυνῶν χατεχόμενος ᾿ οὕτως ὃ 

τῷ φόδῳ τοῦ Θεοῦ χατειλημμένος, οὖκ ὀφθαλμῷ 
χρήσασθαι πρὸς ἃ μὴ δεῖ, οὐ χεῖρας κινῆσαι πρὸς 

ἀπηγορευμένας πράξεις, οὐχ ὅλως μικρὸν ἢ μεῖζον 

ἐνεργῆσαι παρὰ τὸ καθῆχον δύναται, οἷον ὀδύνη τι- 
νὶ τῇ προσδοχίᾳ τῶν ἀπειληθέντων συμπεπαρμένος. 

Τοὺς δὲ βεδήλους καὶ συρφετώδεις ἀποπέμπεται 
τῶν θείων διδασχαλιῶν,, λέγων " ἢ Ἄφοδοι δὲ ἐν 

πύλαις αὐλισθήσονται. Καὶ τό" Ζητήσετε παρὰ 
- ῃ τα ασ, πρρτν “ΠῚ ᾿ 

χαχοῖς σοφίαν, χαὶ οὐχ εὑρήσετε. Καὶ πάλιν" Ζη- 

τήσουσί με χαχκοὶ, καὶ οὖχ εὑρήσουσι, διὰ τὸ μὴ 
“ ἐχχαθαρθῆναι τῷ θείῳ φόδῳ. Ὥστε μέλλων προσ- 

ιέναι τῇ ἀναλήψει τῆς σοφίας, τῷ σωτηρίῳ φόδῳ 

τὰ ἀπὸ χαχίας αἴσχη χαθηράμενος προσερχέσθω. 
Ἄ ΄, πι - Γ} ΕἸ χ 3 “- - 

νεφάνη οὖν ἡμῖν χαὶ ἕτερον ἀγαθὸν ἐχ τῆς τῶν 

Παροιμιῶν διδασχαλίας, ἣ τοῦ φόδου ἀνάληψις, 

διὰ τῇ ίας ἡμῖν ἐπεισαχθεῖσα. Δεύτερον ἦν ἐ ἧς σοφίας ἥμῖν ἐπεισαχθεῖσα. Δεύτερον ἦν ἐν 

ἣ 
παιδεία ἃ ἀγωγή τις ὠφέλιμος τῇ ψυχῇ, ἐπιπόνως 

, - ᾿ , ᾿"Ὁ" Ψ ᾿Ὶ ΕῚ ’, 

πολλάχις τῶν ἀπὸ χαχίας χηλίδων αὐτὴν ἐχχαθαί- 

ἘΝ 5 ἐΞ ταράξει ΜΝ 
τοῖς ἐπαγγέλμασι, γνῶναι παιδείαν. Ἔστι δὲ 

δον νλρλ ἀμρρς, τ ἰς, τηλλθάδμιε μέ 
ρουσα, ἥτις Πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοχεῖ γαρᾶς 
εἶναι, ἀλλὰ λύπης " ὕστερον δὲ χαρπὸν εἰρηνικὸν 

τοῖς δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν εἰς σω- 

τηρίαν. Ταύτην τοίνυν τὴν παιδείαν γνῶναι οὐ τῆς 

τυχούσης ἐστὶ διανοίας" διότι πολλοὶ πρὸς τὸ τῶν 

γινομένων ἐπίπονον ἀπαγορεύοντες, τὸ τῆς ἐχδά- 
3 ἴὰ τας τὰ τ 5 ΄ 5Ν σεως ὠφέλιμον ὑπὸ ἀμαθίας οὐκ ἀναμένουσιν, ἀλλὰ 

δυσανασχετοῦντες πρὸς τὸ τῆς ἐπιμελείας αὐστηρὸν, 

τοῖς τῆς ἀμαθίας ἀῤῥωστήμασιν ἐναπέμειναν. Διὰ 
τοῦτο θαύματος ἄξιαι τῶν διχαίων αἵ φωναὶ, τῶν 

λεγόντων - Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, 
--"» - Ὁ 5 Ἁ ᾿ 

μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Οὐ γὰρ τὴν παι- Ὁ 

δείαν παραιτοῦνται, ἀλλὰ τὴν ὀργήν. Τούτῳ παρα- 
πλήσιόν ἐστι χαὶ τὸ, Παίδευσον ἡμᾶς, Κύριε, πλὴν 
ε ῃ ΑἿ ΚΕ] “- ῃ ΜΒ ΤΕ ΓΝ ἐν χρίσει, χαὶ μὴ ἐν θυμῷ. Καὶ τό - Ἢ παιδεία 

4. (ΟἹ γε πὶ ρυΐπηις εἰ ἰογεϊι5 πάσης πονηρᾶς χαὶ 

ἀνοσίας πράξεως. 

»ΠΙυα, ἄφοθοι δὲ εἴς., Οἱ οἰπε {ἰπιονε σιιπί, ἐπ 

Ρονγιεῖς πιοῖ αὐρτιπίτι", ἴθ ῬΥΟΥ ΘΚ 15 ΠΥ ΟΠΙΓΟ ΠῸΠ Ροεμῖ- 

τοῖα ΔΠΙΠ186 πη τ ΠῚ 165 γϑϑι θὲ, ΔΓ] 4116. ΟΠ 5 
ῬΓΑν 5 αἴθ δοῖο ᾿πηρῖα : 5 Ζυϊ θη τηΘηΙθγἃ 
ΘΟΥΡΟΥΪ5., “πο {ἰπ|ῸΓ 6 ἡτιᾶ51] 4] ιβάαμη οΪα- 

νἱβ οοπῆχα 5ἰπί, δά ἔπγρία οροῦὰ ποὺ Πιδιπηΐ 

ΠΠΟΥΘΓΙ. 516 ΘΠΙΠῚ {11 ΘΟΓΡΟΓΆΪ65. οἴανοθ. Πὰ- 
Βδὲ 'π᾿ βεῖρϑο ἱπῆχοβ, πἴ}8}} ἄσϑυθ ροΐθδξ. ΟὉ δὸ5 

4αῖθιι5. ἀθεϊποθίυν ἀοΙογαβ : δῖ. {πὶ τότ οὶ 
ΘΟΥΡΟΡίμ5. δῖ, ΠῸΠ ΟΟ]0 τ] δ δὰ 418 ΠῸΠ 

ΟΡογίθί, ΠῸπ πιᾶπι5. ΠΠΟΥΘΡῈ δά γνοϑιϊΐα5. δοῖος- 

Π65, ΠΟῚ εἰδπίσιθ “αι ιαπὶ ΡΑΡ τ ἁτιξ πηα- 

ΒΠῚΙΠῚ ΡΥ δοΙΘ Οἰοἴτι πῇ ρΘΡά ΘΓ ΡΟ θυ, οχϑρο-- 
οἴδ!οη6. ΠΠ ΠΑΡ ΠῚ ρου πα 6 τι ἀο]ογθ αιοάδπηη 
ΓΡΔ ΗΠ χτιβ. 

ὅ. ῬοΓΡῸ Ργοίαποβ 86 ψυΐσιιβ ἃ ἀἰ5ο  ρ}1π|5 α1- 
νἱη5 ἀγοθῖ, ἢἰ5 νϑυθὶβ : Ομὶ φἔρθ ἔϊπιογθ διισι, 

ἔπι ροτγι 5 τιογαΡιπίμτ: ΠΠπ4 ᾿πἰάθιη: θμώτγε- 

ἐἰς ἀριι πιαῖος σαρϊεπίϊαπι, δὲ ποπ ἱπινεπιίειϊς. 

Ετ Τα γϑι5, Ομσοτί πιὸ τπαῖϊ, δὲ τιοτὶ ἱτιν τι εχιΐ, 

60 «πος ριιγρσαῖ ΠΟ 5ἰπὲ ἀἰνίπο {πο γ6. Οἴαγο 
41] δά ρϑιοιριο πα πὴ 58 Ρ᾽ ΘΠ ΪΔ ΠῚ ἀΟΟΘΘΘΕΠ 5. 6ϑῖ, 
15 ἃ ΠΘη 1166 ἸΡ᾿ ΠΟΙΏΪΠΙ15 ΡῸΡ 58] ἴα ἢν {ἰΠἸΟΓΘΠῚ 

ΘΧραγραίι8. δοσθάδε. Ἐπιθυϑὶς ἰσίταν ΠΟΡΪ5. ἁἰϊὰ 
δἴίαπι θοητμ Θχ Ῥγονουθίογιτη ἀοοίγιηα, εἰπ|ο-- 

Υἷ5. 5:Π1Π6θὲ δάθρεῖο, {πὲ ΠΟ 5. Ρδι βαρ ΘΠ ΕΠ 21] 
ἁθδνγτιν. Νόβδθ αἰ  ρ! παπη, Δ] ΓΟ πὴ δγαΐ ᾿ΠΙθυ 

ΡΓΟμηἶδϑα. Εϑι ἀπίθπι (56! ] πὰ ᾿πϑε αι 10 ατις6- 
ἀαπὶ Δ ηἰπΊ8θ {|}115,. ΡΟ] ΘΓ 116 ΠῸΠ 51ΠῸ τημ]ῖῸ 

ἸΑθον 6 δᾶπι ἃ Πα υ1Π128. πηδοι} 15 ΘΧρυσΔΠ5., {1188 
ἴηι ργίδσθπς πιίάσπι ποτὶ υἱ ἀδἔιι" 6556 σαμαϊὶ, ςοα 

τηοϊεείϊα; αἱ ροκία {τιιοέπιπι ἐγατιχεῖζζατα το αὶ 
αὐ Ξαζμίοπι, ἰὶς ψιιΐ μον {Π|απὶ βμοτὶπε ἐπογοϊξαιὶ. 

Ηᾶπο Ἰσίταν αἸ5ΟΙ ΡΠ ΠΔ ΠῚ ΠΟ556, ΠΟ δϑὲ ΤΠΘΠΓ5 

ΘΙ Π5}1}06 ὲ, φαοα Ρ]θγίιιθ, οὉ Αἰ Ποιά θη ΤῸ - 

ΤῊΙΠ) ἈΡΘΠ ΔΓΕ ΠῚ ΔΠΙΠΊ1ΠΠῚ ἀοβροπάθηίθϑ, ἘΠ] ὰ- 

ἴθι δνθηἔι5. ΡΓῶ6 Γαΐ ἃῸ ΠΟ] ΠῸΠ μΓγ:6- 

5.0] ΠΕΡ: 56 ἔργ 6 ἔδγθηῖθ5. ΘΓ ΟΠΪ5. διιϑίθυῖ- 

[αΐθ πὶ, ἴῃ ἱπΠρ 128. ΠΗ ] ΔΕ} 115. ΡΘΡΠπιαποῖ 

Οὐάργορίου γοοῈ5. Ππ5[Ο ἢ. 5π1πηῈ Δα πη ΠΟ Π6 
ἀἴβπεθ, ἀἰσθπειπη: 2) οπεῖτιθ, τιθ ἵτι ΠΙΓΌΤΘ ἔπιο ατ’- 

δας τη: πϑήτι ἔπι ἵστα ἔτι σοττίρίας5 πιθ. ΝΟ ΘΗΪ Τὴ 

ἀδργθοδπειν «Ἰ5οΙ ρΠ]Ππᾶπ|, 564 ἴγαᾶπι. πο σοΠϑὶ - 

116 6ϑὲ δὲ {Ππ|ὰ, (ογγὶρο τος, Ποπεῖτιο, υϑτιιτπία- 

Ππι15. 
ς ΟΟ]Ρ. ῥυίπιις κεχαθάρθαι. 
ἃ ΑἸτὰ5 Οὐάοχ Ο(ΟἹΡ. διαγωγή τις τὶς 

Ῥτχγον.τή.6. 

“διὰ. τ.528. 

Ργου. τ.3. 

ἤεῤ. 1.1. 

Ῥεαὶ. 6. 1. 

7ειεηι. τὸ, 

2ήη. 



Ἐξιὶ δ0.5. 

ιν. Τίσι. τ΄ 
20. 

ύνεηι. 31. 
10. 

ΤΓνουν. 23. 

13. τ΄. 

71ἐν. νὰ. 7. 

Ῥιον.8.10. 

δεῖ. 7.9. 

Ῥεαὶ. τι8. 

γι. 
. (ον. 6 9. 

Δα ΡΣ ΣῊ ἡ 

3 Ἂς 

Δεῖ. ἡ. 22. 

5. ΒΑΒΙΠῚῚ 

πῖθχὶ ἐμ μα ϊοῖο, οἱ ποτὶ ἐπι να. ΠΙὰ χυοαιιο, βοὶ- 
Ρἱΐνα Τοητἰτιὶ ἀρογὶξ ατιγο9 ππθας. ἘΠ ΘηΪη] Ρ αν νὶ 

Ριιθυὶ π΄ ἀἸβοθπθ. ΠΟΘ] θη θ5, ροϑ Ὰπ| ἃ Πιὰ- 
σἰϑινῖβ ἀπξ ρορἀρ 615 ΠΑΘΤῸ Οδ6515 τπ|, ἃ ΓΘ ἢ ΤΙΟΥ Ὸ5 
οἰἴδοιῖ, ΡΥ ΘΘΟΘΡ. ΟΠ 65 5050} 1 Π ὙΦ Γ4π| 1΄6ηὴ ἀοοιι- 
πιϑηΐαη Δηΐθ νου θα ΠῸΠ Δι Π]εαίπιν, 564 μοβὲ 
ΠαΑρνονῖιηὴ ἀΟ]ΟΡΘΠῚ, 1} 1} 115 4115] ΓΘΟΘ5 ἃ ΘΡ 5, 

ἀὐάττα. δὲ Χο τι", Θὲ πη ΠΟ γ]ὰ ΡΘΕ ΠΟ : Τὰ 

Δοοἴ δὲ ἢ|5 4 ἀοοιγπαπι. αν 1 πα πὴ ΠΟΘΙ Ια ην 

ἃ0 Ῥυδοθρία ἀϑρουηαηΐι. ΡΟ] Δ ΠῚ ΘηΪπΠῚ ΘΧ- 
ῬΘΡΕ 5απὲ Ποῖ σοΡΡΘΟ ΟΠ 6 ηη ἃο ἀἸβοΙ θΠ1Π8 1}, ἴπιπὸ 

παχίμηθ Π)6ἱ πηα πε αῖα “1185 56 ΠΡ 6} [δ ΡΠ| ΘΠ η-- 

τἰαῖα, 5Θ Προ ]τι6 πορ]θοῖα, {851 ΘΥἸΠ. 111 ΘΟΥΙΙΠῚ 

Δα θτι5. ΠᾺΡ ΘΠ ἴα γθοῖ ρ  απίιγ. ΕΔΏῚ Ὁ ΘΔ 5ΔΠῚ, 

Τὶροϊριἱπα 7)οηεῖνεῖ, ταῖς, ἀρϑγὶξ αἴθ πιθαϑ. 
Οὐοηΐαπι Ἰσὶταν αἸβοῖθ! πα ΘΟΥΡΙΡΙΣ ΘΠ} 41 56 
Ἰπονάϊπαΐο σουϊτ, ΠῚ [στα α: Ῥάπ]τ5, 41 ἴγὰ-- 
ἄδθραι βϑαϊα παρ, {τιαϑ] σα ΠΡ] πὴ σα  ΠΙΠΟ ΓΟ ΘΗ ἃ Ὁ 
ΠΆΘΘΙ]ο σοποὶ ἀθηὶ, τι ἀἸβοθυθηῖ ΠΟ Ὀ] ΒΡ ΠΡΟ; 
ΛΘ Ό6]]6 πὶ ἁπτθπι γθάποϊς, ἀθ 4110 50 }Π16θὲ ἀϊοῖτμη 

ε5ι, }οϑβί σαρίιἱνι αΐδτη στέατι ρμιοτιοπίϊαπι ὁδὶ 

ΠΘΟΘ556. δϑὲ αϑΕ σ ΠΟ ἢ 5. Ὑ] ΠῚ ἃς αἸ5οΙ ὉΠ πὸ οο- 
δηΟβοοο, δα 401 δὲ δὰ σαδηΐα τ} 15 510. Τίδτι6 

α{ΠΠΠπ 115. Ἰρϑῖτιθ. ἡ Παρ. ΒΑ]ΟΙΠΟη., Ἰΐα Δα Πηοποῖ: 

ΜΝ «οεί(ἐετῖὶς ριιοόγιιτι οαςίϊσανο, ψποπῖίατπηι οἱ Ὁἷτ- 

δα θιιπὶ οδοϊἀογῖς, ποτὶ πιοτί οί. δίαμι ἔπι οἷλϑα 

ῬοΓοιείῖος ἐἰλιιτα, ἀπίηιατη, ΘΓ {{{π|5 {ἰρονανὶς α 

τποτίθ. (Λτεἰς Θτι Χ{{{π|5, σιίοι ποτὶ σογτρὶ ραίογ9 

Ἡο αἰδοῖ ρ! πα αἰν. 15. πη. 15. ῬΡΘΟϑτ  Π ον ἀρὰ 

ξΟ05. ΚΟΥ ΠῚ ΘΟΒΕἸ Πα ΓΟΓ 65. Πα θϑῖπν. Οὐ ργορίοι 
δὲ αἱ Βδ]οπιοη : «Ζ16οἵρτίο εἰἰξοἰρίϊπαπι, εἰ ποτὶ ατ᾽- 

δοπίϊιηι : αὶ ᾿π ΓΘ ΡΟ. 6 ΘΙ ἈΠ Γατι1 1, ἅτ: 65 }Ὸ-- 

ἰδητ ΘΟΡΡΟΙΘ 9 ἅπ| ἀοΙηΘ5{16 15 ΡΟ ι15. 56 πα] πὰ - 

Ῥϑητθιι5, μἰ 1} τιπᾳια πὴ ῬΡανῚ 46 1)60 σορίτοβ, [Π10 
π᾿ πλ]τα Ῥατθπτῖα 1ἸΠΠΙοῖα5. ἃ}0 ᾿ρ50 μ᾽ ασαβ ἃσοῖ- 
Ῥὶαϑ., Τὰ πη αιιαπι Ὁ} πὰ ᾿ϑοοαΐα οαβ σα τα5., ΓΘ 
τὰ 4ποάιιθ οἷν σοση αι «ἰἰ5.] ΡΠ 1 πα πὶ 1Ππώ4 : “σατι 
])οπιϊγιὶ σιιδέϊνιονο. φιῖα ρϑοσανὶ οἱ. ἘΠ ΠΠπὰ : 

Βοπιίηι τηϊδιὶ, φιῖα ἐμπιπειαςιὶ πλθ. ΟὐιΆ}15 δραΐ 

Ῥαῦ]ι5, ἀἸσθηβ: (ἀξ ϊσαίϊ, δὲ πιοντὶ ποτὶ ἱτααιϊ. 

ΒῸΉΠπ Δ, 7 μη τϑαάαγϑιιίνητ', αὶ Ποπεῖπο οοντὶρὶ- 
Πλ117), ταὶ τὴ δ οτελη. ἰλῸ 6 τηυτεγαῖο. (αἹγιτ ἸμμΓ". 

6. Οποπίαπι ἁτιῖθη} ἴρ58 διϊα πὶ ἀΟΟ ΠΑΡ ῚΙΠῚ 
ῬδΡοθρίὶο αἰδοῖ ρ! πὰ ἀϊοίτιι".,. ἀπ δου ρίιπι οϑὲ 
ἀθ Μουβθ, ΄ιιοά Εἰ νμάζεις Θσβοῖ ομιγιὶ σαριοπίϊα 

“Ἐβυγριϊοτγιιηι, ΔΘ ἢ Ἰάοἶνοο ἐμ] 6 4αΙ συν 5. αἰβοὶ- 

ὁ Ἄδερ. Ῥυίπιιβ καὶ ἐφυλάχθη: 
{ἙΔιο Βα51]. οἵ φυΐπαιο Νίββ. παραχαλούμενα. 

Τάλῖο Ῥαγῖβ. παραχουόμενα. 

ἃ Ἰδρ. ρυίπιι παιδεύσει, οον ίρίοι. 

ΟΕ ΟΛΡΡΑΘΡΟΟ. ΛΆΘΠΙΕΡ, 

δὰ δ᾿ ἢ " σι “- ῃ Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα. “Ὥσπερ γὰρ τῶν παί- 
- - 7 

δὼν οἵ νήπιοι, χατολιγωροῦντες τῶν μαθημάτων, 
ἈΞΟΞῚ , ὧν ὑἰτὸ ΝΥΔῸΣ ῷ, «ὃς ἡραν μετὰ τὰς μάστιγας ἃς οἱ διδάσχαλοι αὐτοῖς ἢ παι- 

δαγωγοὶ προσάγουσι, προσεχέστεροι γενόμενοι, 

δέχονται τὰ διδάγματα, καὶ ὃ αὐτὸς λόγος πρὸ μὲν 

τῶν πληγῶν οὐχ ἠχούετο, μετὰ δὲ τὰς ἐκ τῶν μα- 

στίγων ὀδύνας, ὡς ἄρτι τῶν ὥτων διανοιγέντων, 
ἣ Εν ΞΥῸΝ ΤῸ ἜΗΝ : εν 

χαὶ παρεδέχθη τῇ ἀχοῦ, καὶ “ διεφυλάχθη τῇ μνή- 

μη" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν παραχουόντων τῆς θείας δι- 
ν ἊΣ Ἂ 
δασχαλίας χαὶ χαταφρονητιχῶς πρὸς τὰς ἐντολὰς 
τ , ἘΝ 5 Ἀν Ξ ΞΔ Ὲ 
διαχειμένων συμδαίνει. ᾿Επειδὰν γὰρ ἐπαχθῇ αὖ- 

- ν ω -Ὀ ς Ὁ , ΝΑ ᾿ 

τοῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἣ παιδεία, τότε δὴ ὑάλιστα 

τὰ ἀεὶ λαλούμενα χαὶ ἀεὶ ' παραχουόμενα τῶν τοῦ 
-ς ΟΣ ϑοΣ ᾿ ἢ 

Θεοῦ προσταγυάτων, ὡς πρῶτον ἐμπεσόντα αὐτῶν 
ἂν πε ὕ.8 “- Η͂ ω ς 

ταῖς ἀχοαῖς, παρεδέχθη. Διὰ τοῦτο ἣ παιδεία Κυ- 

ρίου, φησὶν, ἀνοίγει μου τὰ ὦτα. ᾿Κπεὶ οὖν ἣ παι- 
ΣΟ "» Χ ν - ἂψ , ΓΣ 

δεία νουθετεῖ τὸν ἄταχτον,, ὡς ἐποίει ὃ Παῦλος πα- 
- - Σ » ; ι τὸ 

ραδιδοὺς τῷ σατανᾶ, οἷον δημίῳ τινὶ στρεύλοῦντι 
ὶ τίζ ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλα ἵν χαὶ μαστίζοντι, ἵνα παιδευθῶσι μὴ σφημεῖν 

ΠῚ ,  ς.: 
τὸν δὲ ἀφηνιαστὴν ἐπανάγει, ὡς περὶ οὗ εἴρηται, 

συ" ,ὔ - 

ὅτι Ὕστερον αἰχμαλωσίας αὐτοῦ μετενόησεν " 
- -Ὁ- ΩΣ ,ὔ ΝΥ Υὰ ν 

105 ἀναγχαῖον γνῶναι τῆς παιδείας τὴν δύναμιν πρὸς 
. 5 ΦΣ ἈΡΕΑΣΑΝ Ὀλδτον, 

πο ἄπ αὐτῆς ωφε- 

Σολομὼν, παραινεῖ" Μὴ ἀπόσχη νήπιον 
«ε,; », 7 ΓΕ ΤΕ. ΠΑ “΄ν δὲ, “παπὰς 

παιόευειν, οτι ἐὰν παταζῆς αὑτὸν ραΟὐῳ, οὐχ ἀπο- 
ΗΝ δὲ τ ασ ον ὁ τυ ΖᾺ ΜΞ τος Ν 

θανεῖται. Σὺ μὲν γὰρ ῥάῤδϑῳ πατάξεις αὐτὸν, τὴν 
λἶ -“ ’ ΕΣ , , ν ΑΝ 

δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ῥύσῃ ἐκ θανάτου. Τίς γὰρ υἱὸς, ὃν 
᾿ μὲ ς , - 

οὗ ὃ παιδεύει πατήρ; Αὕτη ἢ παιδεία πολλῶν χρη- 

μάτων ἐστὶ τοῖς ὀρθῶς λογιζομένοις τιμιωτέρα. Διό ! Ἢ ᾿ , ν ; 
φησιν ὃ Σολομών " Λάέετε παιδείαν, χαὶ μὴ ἀργύ- 

ρον " ἵνα ἐν χαιρῷ ἢ περιστάσεων, ἢ τοῦ σώματος 

χάμνοντος. ἢ τῶν χατὰ τὸν οἶχον πεπονηχότων, ᾿ » ἢ 
μή ποτε πονηρὰν ἔννοιαν λάθῃς περὶ Θεοῦ, ἀλλ᾽ 

τω Ὁ Ψ - Ν " 

ἐν ὑπομονῇ πολλῇ δέχ αὐτοῦ τὰς πληγὰς, παι- 
ΣΕ Εν ἘΣ ἐλ διὸ ΤΑ ὑπὸ ἘῸΝ ᾿ λέν Η͂ ν Ὦ  καΐν 
εὐόμενος ἐφ οἷς ἥμαρτες, χαὶ λεγῆς χαὶ σὺ δια Ο7 

Ἁ - {ΦῸΣ , 3 Ἁ ᾿, δ᾽ « ᾿ 

τὸ γνῶναι παιδείαν, τό: ᾿Οργὴν Κυρίου ὑποίσω , 
ἔ οι χα , ε! 

ὅτι ἥσιαρτον αὐτῷ. Καὶ τό" ᾿Αγαθόν μοι, ὅτι ἔτα - 
ΟΣ κὴ το , 

πείνωσάς με. Οἷος ἦν ὃ Παῦλος λέγων  Παιδευό- 

μένοι, καὶ μὴ θανατούμενοι. Καὶ τό" ᾿Ελεγχόμε- 
ΩΣ κα νΑ “ ἘΝ ὩΣ 

νοι, ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ χόσμῳ 

χαταχριθῶμεν. 

Ἐπειδὴ δὲ χαὶ ἡ τῶν μαθημάτων ἀνάληψις παι- 

εξ 

Γ Π) 
ξ' 

ΕΞ ΣΎΝ.» ᾿ 
ὡς, ὅτι ᾿Επαιδεύθη ἐν πάσῃ σοφία Αἰγυπτίων, 

- Α τ ν 
τὸ υμτὴ τοῖς τυχοῦσιν ἑαυτὸν μαθήμασιν “ ἐπιδάλ-- 

ΒΡ Απεᾷαϊ ἄπο ΠΥ περιστάσεως. 

ς Ἑάϊο Ρατγὶβ. περιθάλλειν. ἘΔΙεο Πα5}}. εἰ Μϑβ, 

τὰ} ἐπιθάλλειν, τοοῖιϑ. 



ΠΟΜΙΒΙΑ ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΟΜ ΡΒΟΝΕΚΒΙΟΚῸΜ. 

λειν, ἀλλὰ γνῶναι τὴν χρησιμωτάτην παιδείαν , 
» Ὶ αὐ 7 ἬΣ; ; ( οὗ μιχρὸν πρὸς σωτηρίαν. Ἤδη γάρ τινες, ἢ γεω- 

Δι φᾷ ἢ 2 τ Αἱ “ἢ ἢ μετρίᾳ σχολάζοντες, ἣν ἐξεῦρον Αἰγύπτιοι, 
ἀστρολογίᾳ τὴ παρὰ τῶν Χαλδαίων τετιμιημένη, ἢ 

ὅλως περὶ σχήματα χαὶ σχιὰς ἃ τὴν μετεωρολογίαν 
ἔχοντες, τῆς ἐκ τῶν θείων λογίων παιδεύσεως ὕπερ-- 

- ν᾿ 
εἴδον. ᾿Αλλὰ χαὶ ποιητιχὴ , χαὶ ῥητοριχὴ, χαὶ ἣ 

τῶν σοφισμάτων εὕρεσις πολλοὺς ἀπησχόλησεν " 

α 

ὧν ὕλη τὸ ψεῦδός ἐστιν. Οὔτε γὰρ ποιητικὴ συστῇ- 

ναι δύναται ἄνευ τοῦ μύθου - οὔτε ῥητορικὴ ἄνευ 
τῆς ἐν τῷ λέγειν τέχνης " οὔτε σοφιστιχὴ ἄνευ τῶν 

παραλογισμῶν. ᾿Ἐπεὶ οὖν πολλοὶ τῇ περὶ ταῦτα 
σπουδὴ τῆς περὶ Θεοῦ γνώσεως χατημέλησαν, ἐν 

τῇ τῶν ματαίων ἐρεύνη καταγηράσαντες, ἀναγχαία 
ἢ τῆς παιδείας ἐπίγνωσις, πρός τε τὴν “ αἵρεσιν 
τῆς ὠφελίμου παιδείας, χαὶ πρὸς τὴν ἀποφυγὴν τῆς 

᾿ ἀνονήτου καὶ βλαδερᾶς. Ἔστι καὶ νοῆσαι λόγους 

φρονήσεως τῷ ἘρΡσ Χο ντὶ ταῖς Παροιμίαις, χαὶ τὸ 

ἀπ᾽ αὐτῶν ὠφέλιμον μὴ ΠΠΤΩΣ 8 ὃ δεχομενῷ. Τὴν 

φρόνησιν τοίνυν ἐπιστάμεθα οὖσαν μίαν τῶν γενι- 
χῶν ἀρετῶν, χαθ᾽ ἣν ἐ ἐπιστήμονες γινόμεθα ἀγαθῶν 

καὶ χαχῶν χαὶ οὐδετέρων οἵ ἄνθρωποι. Ὃ δὲ φρόνι- 
μος δηλονότι παρωνύμως ἐχ τῆς φρονήσεως προση- 

γόρευται. Πῶς οὖν φρονιμώτατος ὃ ὄφις πάντων 
τῶν θηρίων μεμαρτύρηται γεγενῆσθαι; Καὶ πάλιν 

ὃ Κύριος " Γίνεσθε φρόνιμοι, ὡς οἱ ὄφεις: Καὶ φρό- 
νιμος ὃ οἰχόνόμος τῆς ἀδικίας. Ἢ δῆλον..." ὅτι δι- Ε 

ἃ Τίνασαο οαϊεῖο εξ αἰΐχιιοὶ Μ55. σκιὰς χαὶ νετεὼ- 

ρολογίαν ἔχοντες. (010. ἐογεϊι5 σκιὰς τὴν μετεωρολογίαν 

ἔχοντες, οἴ 1ξα Ἰεσὶ ορογίεγε ἀυθιΐγου. ΝῸπ οπῖπι τ ἱΕϊ 

ἀυίαπη 65ὲ, «αΐπ σόοι! χαὶ γοδυμᾶει ἴπ γα σαι. 

ΟΟἹΡ. βεοιπάας χαὶ μετεωρολογίαν τὴν ματαιολογίαν 

ἔχοντες, αο εἶα 5ιεἶ [πγείτεττε γδλ πὶ ἐν αοίαἰίοπε υαπα εἰΐ5-- 

6, πίε : απ: βογρίαγα ὙΟΓᾺ 6556 δ βουτηὰ πὰ ΡΓΪπιο 

ἀϑροοῖα ογθαϊ ρμοΐοβε, ΜΠΠῚ ταπηθὴ νου τα] τι5 ΠῚ πα- 

ρέλκειν δ σόσθπι μετεωρολογίαν, αὶ γοσοπὶ ματαιολο- 

γίαν : 564 πέγαπη, τιοτὶ ἔχοῖ]Ὲ ἀϊχογῖπν. Ῥαΐο αὐΐοιῃ ἰά 

ΟΧ 60 δυεηῖββα. σιοα οὐπὶ ΠΙΡγατ τς ἴῃ ΑἸΊχιιο. Ἔχοπη- 

Ῥίανῖ Ἰορῖθδος μετεωρολογίαν, ἵπ 4110 γογῸ ματα!ολογίαν, 
Ὁ ΓΆΤΉΓΠΙΘ ὙΟΟῈ ΠΏ ΡΟΚποΥΙ, 

“Τὰ ΟΟἹΡ. τεγεῖο ργὸ αἵρεσιν σογτιρίο Ἰοσίμιν εὗρε- 
σιν. 
ΓΈΘΙο υἱτάχηις ἀποφυγὴν τῆς ἀνονήτου. Υ εἴεγος 

φυϊπαις Νίβ5, τῆς ἀνοήτου, αὐ 5ζιίίςατι αἰϊδοϊρὕπαπι 
ἀροΘηρ σε διά υἱκ ΔυΡ᾽τανὶ μοΐοβι, {υΐπ ΒΑΒΙΠ 5 
ΒΟΓΙΡβΟΓῚ ἀνονήτου, αα “7ιβιεπάαπι αἰ δοϊρίσιαπι 7 
ὑπαεἱἐϊς 65ί, στη σοσθθβ ὠφελίμου εἰ ἀνονήτου 5181 ἴηγ]- 
(6 πὶ περ ϑῃ σα γε] οἴδοο ὃ ἀρρᾶγοαϊ. 
ΓΕ τπσάσας εἀϊτῖο εἴ (01}. μυίπηιιβ δὲχ, ομένῳ τὴν φρο- 
γηῆσιν. ἔστι γὰρ τὸ συμφέ ἔρον νοῆσαι. Τῇ καχία, φησὶ, νη- 
πιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. Τὴν φρόνησιν τοί- 
νυν, εἴς. Ζίοει επῖπε εἰ ἰΠΠ τατον οι ἐπε  ΐσενε. Π7ώ- 

ΡἸ Π15 ἀπί πηι πὶ ἈΡΡΟΙ]ο ΓΘ, 566 α1}}|55] πιὰπη ἀἰ5οῖ 0 }1- 
ΠΑΠῚ ΠΟΘ ΠΟΒΟΘΙ , ΘΓ] ΕΥῚ ΠΉΠΠῚ ΘΟ ΡῈ δα βα] 6 ΠῚ. 
741} ΘΠ1Πὶ 4118 Ππ| 46 61Π| ἀτιῖ σθοπηθεγίεθ, “πᾶ τη ἴπ- 
γοπϑριηΐ ἤλσΎ ΡΠ], αι ἈΒΓΡΌΪΟΘΊ 86, Ζτ|86 ἃριι Ο]18]- 
ἄδοϑ ἴπ ρυϑῖο [π|ξ, ἀπ| ἀδηΐ τι ἠδ ἢ στιν ὶβ απ Ὁ ν]15- 
4116 50] 1] Τα ἀδπῃ γαιοπα ἀϊδρυϊαηίοβ, ἀϊν᾽πο- 
ΤᾺΠΠῚ ΟΥΔΟΙΠΟΥΙΙ ΠῚ ἀἸ50 1 0} 1Πᾶπὶ (Εἰ ΠᾺ ΠῚ τ16 Θ0Π-- 
[6 ΠΊΞΘΓΘ. ΟἿ Π ΘΙ πῈ ΡΌΘΙΙοα, γπϑιονίοαηιιθ, δ 50- 

Ρἢἰβυπμαῖι πὶ ̓ΠψΘΠΕΟ πη] 05. ΟΘΟΙΡΑΥ Ἶ, ΠΙΔΥῚΙΠῚ 

πιαῖουϊα τη πε Δοῖπιτη δὲ, ΝΘΩΈ6 Θηὶπὶ ροοιϊοὰ ὁο- 
βἰϑίθιθ βοίδβι δῖπθ [ἀ}15 : πθπ6 γΠθιου σα 51 ΠῸ 
ἃν ἀἸσθ πα : πού 6 50 ΡΠ Ἰβ σα 51Π6 ῬαγΆ]Ο  5Π}15. 
Ουοηΐαπι ἰσιταν τα} }} ΟΡ ΠΟγιπ δἰ ϊαπι οὶ 
ΠΟΙ ΠῚ ΠΘΡΙΘΧθυτιηΐ, 1Π νΔΠηὶβ. ΓΟΡι5. ἰπνοϑιῖ- 

σ8 πα !]5 56 ηθϑοθηίθϑ, Ἰογοο πδοθϑϑαῦα θοὲ αἰβοῖ- 

ΡΙΙΠ66 σορ 0, ἐὰπη ἃ ἘΠΠ]Π6 ΠῚ (Ἰ5 ΟΡ] παπὶ 561- 
ϑθπάΔη1, ἴπ|π| δ δὰπη “τι85 ᾿π|1}}}}5 δϑὲ δὲ ποχῖα, [τ- 
ϑοηήϊαμη. Τἰοεῖ φαοάτι ἐπ Πἰσθρα ρει θπι]α 56- 
ΤΊΟΠ65 οἱ, 4] αἰζθπάϊε Ῥγον 115, δχ δἰβήιιθ 1πι- 

ΡΙΈτθ απ]! αΐθηι οαρὶς. Ῥυι ΘΠ δην [Γἀτ|6 πΠᾺΠῚ 
6586 501 Π|115 ΘΧχ ΦΘΠΟΡΆΪ 15 ν᾽ Γ α Πθιι5, ἡπὰἃ ΠῸ5 

ΠΟΠΉΪΠ65 ΒΟΠα τη 16 δὲ ᾿πα  δυθη τα θα οοθπλα". 
Ῥνιυιάθηβ ΠῚ ΠῚ {116 ἃ ρ ΓΙ θητα ρῈν ἀουίναιῖο-- 

ΠΘΠῚ ἀρΡΘΙΙατ5. δῖ. ποιηοο ἰσίτι 5ΘΓΡΘἢ5 
᾿Θϑεϊα Γαι}. ΟΥ̓ Π111}}} ΡΥ ΤΙ 6 ΕἸ551 Πη115 [ἶδ58 ρ ΡΠ ]- 

Βϑῖαν 7 ἘΦ γα ϑιια ΠΟ Πτ5 : Εςίοίο ργμαοπίὲς, 

δἰομξ ξογρεπίθ5. Τῆιο ψΠ]Π]Ποῖι5 ἹΠῚ αἰ ἐδ ε5 Ριθάθη5 Ἔδει χΒ.8. 

ἴα, ὑπιεαῖξ, ραννιῖϊ δσίοίε, σεπιϑίδιις ἀπείη ῬΡενζεειὶ 

ἐδίοίθ. 1 (ογ. 14, 30. 5 

ἔστι γὰρ.... τέλειοι γίνεσθε, ἴπ Βορ 5 Ρυΐπιο οἵ βοουτ- 

ἀο δὲ ἴπ (Ὁ]}. τογεϊο πὸπ Ἰδσίξιν. ΜΊΝΙ ἀπΐοπι ὅπ- 
Βΐππη πῃ οϑξ, 4ιΐη. Πεῦο οπημΐα 4ππ5 ἴῃ ἢἰ5 Μς, 46- 
βαηΐ, ἀρ 6θ56 ἀοθοδηξ, εἷς απαθη, τ ἀΠΠγΊπατὸ 4υϊάςιη 
Ῥοϑδῖπι, 114, τὴν φρόνησιν, φιοα μυΐπιο Ιοθο ροβίξαπι 
ο5. ἴπ οα115 ὁὲ ἴπι τπὸ (ΟΡ ογεῖπο, ργοῦϑιιβ παρέλκειν, 
ΒΌΚΡΙΘΟΙ ψοΡῸ 111, ἔστ: γὰρ εἴο., ἘΠΕΝΝ 6586 ῬΥΪΤ τη 

δα τοΐωπι 116, τὴν φρόνησιν. 

ἴπ ογὰ Π|ΡΥ] Δ αἰἴχαο, 411 Ρσπι δ πεῖς α{ΠΠ1ταΐο πὶ οκΐθη- 

ἄεγα νοοῖ, ροβίθαψαθ μὰ5 βαξάθηη νόοοβ ἴῃ οοπίοχ- 
ἴαπη ἃ} Δ] 1 τι 4110 ΠΡυαγῖο ἔγαπϑίαἴας ξαΐϑϑο, 

Β Ἑδτεῖο Β651}. εὐ χαυΐπαφις Μ55. ὅτι διπλοῦν, ἐ{ι-- 
Ρίεα : χυτ βουϊρίιγα ψυΐῃ 518 ἱπέεσγα οδἕ ἱποουτιρία, 
πθπιο « τα 16, 41 τὸπὶ ραιο αἰξομεῖιι οοποί εγα- 
τῖϊ. Θοα ὁοοα Τλασδοιιβ, «π], οἴιπὶ {γΙΡ]σοῖ ρυπάρη- 
τίαπη πος ἴοσο ἀεβουιθὶ [150 εἰ δὶ Ῥεγβιιαβίβοθῖ,, ἴῃ 
δα τ Ποπε Ῥαγῖ5. ὑτὸ διπλοῦν ἐἀοπάαχη οαγανῖς τριπλοῦν, 

ἐγίρίεα : 4565 πα παϊατϊο πος Ῥγοθασὶ πα]}]0 τποῖο Ρο- 
ἴεϑὲ. Η15 Ἰσίταν γοοῖθιιβ, ἥδε τις εἴο,, τ] Γᾶ Π. 1 ΠῸΠ 
ΤΑΙ ΟΝ 4ααπηάατη Ρτπάοπεῖαπι ἀδβουιθὶ : κοᾶ 4ς 
811 Ρ ἴον 111α, 6 {ιιὰ πὶ βθσπιο Παθίετιβ οδῖ, 4 θοϊα- 
γατὶ. ἔχ {πὸ ἤξ, τὐ γεγίθπιτη ποι εἰξ, αἰίεγα ὑοῦ 
ἔπιρ} δίίας πιογτιπι 6556 υἱεϊοίι", κε πος τηοᾶο, πῶς 
απίεην ρυαἸογτία ἱπιριοϑίίας, οἴς, ΒΑΚΊΠ 5 ἐπίτη ποὺ 

ὄεη. 3 

αι}. τὸ 
ι6 



1. 7]ιε5ς ὅ. 
21) 

Μά ιν, 7. 
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1λ2λ 8 . ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΛΆΕΞ ΘΛΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΛΆΘσΙΠΕΡ, 

νοσαίτι5 οδ[. πὶ ΠΟ ἸἰΖποῖ θυ θητῖο ποηΊθη ἄπι- Ἰῷ πλοῦν ἐστι τὸ τῆς φρονήσεως ὄνομα ; Ἢ μὲν γάρ 

ῬΙΟχ οβθ50} [πᾶ ΘῃΪη. 51πιΠῚ ᾿ρ5ϊ1ι5. ΘΟΠῚ ΠΙΟ 111] 

{πιο ῖτιν;, δὶς ἀπ] 6 ἢ. αἰ δ᾽ ῃλ1} δισααὶ ὈΡΟΧΊΏ]Ο ᾿Π5]- 

ἀἴὰ5, 4118}15. 651 5θ ρθη Π5 Ῥυὰ 6 Π 118, ΟΡ 51Π|Π} 

δσαβιοαϊοηι5. δος ἰδία νι άθίιν ἀϑίατα αιιεθ Δ ῃὴ 
6556 ΠΟΥ ΤΠ] ΠΊΔ] σ Πἰτὰ5, {{|85 οἷτο «θα 510] τι6}}6 

δῖ σομλΠ  ΠΙ 50 {1}, ἃ 510] Οἱ ΟΥῸ5. ἀΘργορδπν : 

4πΆ}1 ρυιιάθητῖα [1 νἩΠ]Π οῖι5. Ἰπ 1 υ τα{|5.. Ὑ 6 Γᾶ δπι- 
ἴθι ρυι θητ1α, ἀρο πον. οἵ ΠΟΠ ΡΘΠΔΟΡΠῚ 
ΠΟΘΙ ΠΟ ὁ5. οἵ βθοιοιο : 4πᾶπ| 40] 566 11, 
ΠΙᾺ ΠῚ 56 οθ 6. ἃ νἱντι15. ΟρΘυΊΡι15, ΠΕ 118 ΠῚ 
ΘΧΊΠΟ50 ψ 1} 7ἀου]0 ἐγ πϑἤ θεῖν". Τα πι6 4111 1η16]-- 
Ἰῖρὶε ρει θη τα ΒΟΥ ΠΟ Π 65, ΠΟΥ 41] σα ρ ΪΟϑὶ 511} 
οἱ δή ἀθοϊριθηάτιηι Ομ 5111, ἉαΪπᾶ ἢ. “0416, 
4] (6 ορειμηῖϑ 1π νἱτα ἈροΠ{15 ΠῸΒ5 51} ΠΟ ΠΘΔΠΐ : 
δῖα πιο. ΤΠ ΠΒΑΥ ΠΟπὶ ΠΟ ΓΘ, τι γ ΕΠ 0} «οὰ 
Ῥόπιιηι {πον ]ϊ, 1[ὰ 0. ΟΠΗΪ 5ρθοῖθ πιαϊα ἀρδιπ6- 

λι, Πα ρῥυιἀθητα. {γι Φ ἀπ Πποὰπιῖ ἀοηλιηι 
5118}. τ1{ [πππ 1 ΠΊΘ ἢ {1} ᾿ρ51115. 510 ἃ ῬΟΙΡατη ρΡρῸ- 
παῖ; πος ὁϑί, Ομ ν 51 ΠᾺ6 ϑαΓα]οῖαϊ, τὰ 1π ΤΠ] 0 .}1-- 

γυὲι5 νη ἰβήιι δὲ [] 1 Πα11} ΠΟΙ 51}}115 ῬΟΡ ΙΔ παῖ 
Ἰπηπηοία. ΤΠ 10 1] 6 Δ ΘηἾ πὶ ἰπ ΓΘ ἢ ΔΓ] ΟΠ Ριι5. ο0η-- 
5[4Π 1181, [ΠῚ 1Π 115 “1186. Πα] 86 511Π| (18 ΠῈ 1 

115. 411 ΠΟΙ. 6. 5ΠΠΡΟΥΠΪδ5 Θαπιοιιητι}", ΤΟ ΠΉΪΠτι5 

ΠΟ} 15. Πα} 15 ραν ΒΟ] νυ θῚ5. ὁϑίοπάῖι. Ῥγθῖογθα- 
46 πΠ05. ἀἄοοοῖ, προθϑϑανα ΠῸΠ ΠΟΡΊσουο, 5ϑά 
ψ 85 ν᾽ 115. ΡΥ ΘΟ ΠῚ ΔΓ} ᾿Π5ΓΓιοῖο5, πὶ οΟΥ 15 ἃ1α- 

ΟΥἸΤαο 5ροπϑὶ δἀνοπίιπ) ὀχβρθοίανθ, Νά), ἴῃ- 

41, Ρυἀθηἴο5. νἱρσῖπο5, απο οἸθιιηι ᾽πὶ [Δ Π]ρἃ-- 
ἀἰθιι5 μα] ον η, ᾿Πο  Οσ585 511Π| ΟἹ} ΒΡΟΠΒ0 : 511|]-- 

[85 ἃ [6 1}, 4 Ἰπη ραν ἴεθ Θββοηΐ, ἃ {Πα ]Ά1ὴ1 σατι- 
ἀἴο Θχοϊιβο βιιηῖ. 

σ. 51..0 Πορο, νἸἀθδηλιι5 {16} 51} ΘΠ ΒΟ ρ γῸ νον- 
ΘΓ 5. ΒΘΓΠΊΟΠΊΙΠ). 5ΘΓΠΠ0 ΠΕ] 6 1 νΟΥτι5. δ ἃ 58 Πᾶ 

γηθηῖ6 ῬΥΟΠοἰβοθηβ, 5 ΠΠΡ]ΟΧ δϑδὲ δὲ ἘΠῚ15. 671|8- 
ἀδιηαιιθ γαιοπἶ5., θα άθπι 6 ἰδ θη]. 56 ΠΊ0 6} αἵς- 

ΠΥ Π5 : γα 15 γΘΙῸ 6ἱ ΑΚ ΠΟΙ Οϑι15., οἴιΠ} Π} ΕΠ] {11 ΠῈ 

ἸΠΊΡ]ΘΧ 5. 510 δὲ Ῥ ΘΘΡΑΓΑΓα155) ΒΟ ΧΟΘΠ 5. [ΟἹ ΠΙᾺ 5 ἃ5- 

5.110 ; 56 416 δ σγαῖαπι. ΘΟἸ]Ο ΘΠ 11 Π} ΘΟΠΟ]-- 
Ἰϊαπ απ γα πϑίου πιὰ Π8, ν Ο ΘΕ [15 1ΠΠ1 ΠΟΙ 5. Δ 1- 

Ὠ10 νϑυβαι, Ἐγσο, αὖ ΡΠ ΠΟΙ ΟΘΟΥΊΙΠῚ 56 ΠΟ ΠΊΙΠῚ ἃ 5-- 
51] 1] ΓΟΓ ΘΙ γ᾿ ϑἰβίθυθ θΟ551}}115, Δ] 6 πο πια-- 
ὅΠ0Ὸ 511π| ῬαγΟΠΙΪ80. Ναὶ 411] 1Ρ0515 1Π ΘΠ 15. εϑί, 
Ποο ΠΟΡΠΙ ΘΗΓΟΙ ΘΑΡΙΠῚ ΤΟ ἀιΙ5ο. [α, ν 6] 

ΘΧρουθηια ΟἸλαν Πηαἴτι5, Ὑ ΡΒ 1185. ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ ΟἸ ΓΡὰ 

ποχδηῖ ὉΠ] Δ} Θχ οἰ ρὶ τ, ἀἀ60 τι ΠΘΩ 116 ἃ} ᾿ρ515 μ6}- 

ἄἀδ πόνο 4ποᾶαπι ρυιιἄ θη εἶς βοπογο Το αἴταν : 5664] αἷς 
501 π|, Θατη ῬΓΙ ΟΠ ΔΆ ΠῚ ΟἸΙ}115 18} ΤΠ ΘΠ ΠΟ ΠΟΤῚ ἔφοϊ!, 
ἘΪΠ1] αἸτα νἱἀουὶ ρσθῖον ᾿π ργο το πὶ πηουιιη. Ν᾽ 6- 

Ἰῖπι Ἰοραπταν Οὐπαμηοηζαν Πομἰη 5 ασέοοο ΠΟ ΟΕ Ἰββιτηὶ 
υϊο! πὶ Βααὶ ραρ. 965, 0] ἄοοοι ὁ δέ τις ὀξύτονον 

τις ἐστὶ φυλαχὴ τοῦ οἰκείου συμφέροντος μετὰ τῆς 
«Ὁ Ἂ , 5 Ξ Ὁ { ᾿ς ,νἍχ» ὅπ ΝῚ ,Ξ τοῦ πλησίον ἐπιδουλῆς, οἵα ἣ τοῦ ὄφεως , τὴν χε- 

Ἂ(}᾿ σ᾿ 

τις ἔοιχεν εἶναι φαλὴν ἑαυτοῦ συντηροῦντος. Ἥδε τ 
Ν ἴ 

,ὔ , “5 Ν Ν» Α 

χαχεντρέχεια τρόπων, ὀξέως τὸ ἴδιον λυσιτελὲς 
τας τας ᾿ : 
ἐξευρίσχουσα, χαὶ συναρπάζουσα τοὺς ἀχερχιοτέ- 

κἀν ὙΠ ς - .,.5 , - Γγπαρ δίνη «Η͂ κ᾿ 
ρους" ὁποία ἢ τοῦ οἰχονόμου τῆς ἀδιχίας. Η δὲ 
ἥΨ, η) , δε ,ὔ{ ΕῚ - ΄, 

ἀληθὴς φρόνησις διάγνωσίς ἐστι τῶν ποιητέων 
( ὙΣΑΣ ΠΡΌ ΤΣ πὰ ἑλα ας ον ἥ 

χαὶ οὐ ποιητέων ᾿ ἣ ὃ καταχολουθῶν, οὐδέποτε μὲν 
- - -μ ΕΣ ; ι} “- 

τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων ἐχστήσεται, οὐδέποτε δὲ τῷ 
9 -“ ς “- ὀλέθρῳ τῆς χαχίας περιπαρήσεται. Ὃ τοίνυν “ νοῶν 

ΘΝ , 
λόγους φρονήσεως, οἶδε μὲν τίνες σοφισυατώδεις 

ἣ “ Υ Ι Εν « Νὴ -7Ἄν , ΝΣ ψ' 

καὶ ἀπατηλοὶ, τίνες δὲ οἱ περὶ τῶν χατὰ τὸν βίον 
Ψ ᾿ Ω Μ ἣν .- ΄ ’, λε 

πραχτέων τὰ βέλτιστα ἡμῖν ὑποτιθέμενοι" καὶ ὡς 
ἌΝ ἐ ᾽; ΣΥΝ, ΑΡΊΓ ΟΝ ΕΣ 
δόχιμος τραπεζίτης, τὸ μὲν δόχιμον χαθέξει, ἀπὸ 
ΕΝ ᾿ ΨΝ πὰ Θ Ρ “ ε ᾿Σ 
δὲ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀφέξεται. Αὕτη ἢ φροόνη- 

Ἔ μὲ Τὰς ΕΔ Ο 
σις χαρίζεται τῷ οἰχοδομοῦντι τὴν ἑαυτοῦ οἰχίαν , 

τὸν θεμέλιον αὐτοῦ τιθέναι ἐπὶ 

στι, τῇ 

τὴν πέτραν, τουτέ- 

πίστει τῇ εἰς Χριστὸν ἐπερείδεσθαι, ὥστε 

ἄσειστον διαμένειν ἐν βροχαῖς χαὶ ἀνέμοις καὶ πο- 

ταμῶν προσφολαῖς. 'Γὸ γὰρ ἐν πειρασμοῖς ἀσάλευ - 

τον, τοῖς τε ἀνθρωπίνοις χαὶ τοῖς ἄνωθεν ἡμῖν 

ἐπαγομένοις, διὰ τῶν τοιούτων τῆς παραδολῆς 

λόγων ὃ Κύριος ἡμῖν ἐνεδείξατο, Διδάσχει δὲ χαὶ 

μὴ χαταμελεῖν τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ πρὸ καιροῦ 

παρεσχενασμένους τῆς ζωῆς τὰ ἐφόδια, ἐν τῇ ἕτοι- 

μασίᾳ τῆς καρδίας ἀναμένειν τοῦ νυμφίου τὴν πα- 

ρουσίαν. Αἱ φρόνιμοι γὰρ, φησὶ, παρθένοι, διὰ 

τὸ ἔχειν ἐν ταῖς λαμπάσι τὸ ἔλαιον, συνεισῆλθον 

τῷ νυμφίῳ ᾿ αἵ δὲ μωραὶ, διὰ τὸ ἀνέτοιμον ἕαυ- 
» τῶν, τῆς χαρᾶς τοῦ νυμφῶνος " ἀπηλλοτριώθη- 

σαν. 

γων. Ὁ μὲν ἀληθὴς λόγος, χαὶ ἀπὸ ὑγιοῦς διανοίας 

προϊὼν, ἁπλοῦς ἐστι καὶ μονότροπος, τὰ αὐτὰ 

λέγων πάντοτε περὶ τῶν αὐτῶν" ὃ δὲ ποιχίλος χαὶ ἔν- 

τεχνος πολὺ τὸ ἐπίπλοκον χαὶ ἐγχατάσχευον ἔχων ; 

μυρία χατασχηματίζεται, χαὶ στρέφεται στοοφὰς 

ἀμυθήτους, πρὸς τὸ τῶν ἐντυγχανόντων ἀρέσκον 

μεταμορφούμενος. Πρὸς οὖν τὸ δύνασθαι ἡμᾶς ἰσχυ- 

ρῶς ἀντέχειν τῇ ἀπὸ τῶν τεχνικῶν λόγων προσῦο- 

λῇ, μέγα ὄφελος αἱ Παροιμίαι χαρίζονται. Διότι ὃ 

προσέχων αὐταῖς, καὶ τὰς ἀπ᾽ αὐτῶν παραινέσεις 

μὴ ἀργῶς προσιέμενος, οἵἷονεὶ καθωπλισμένος τῇ 

ἐμπειρία, δέχεται ἀδλαδῶς τὰς στροφὰς τῶν λό- 

γων, μήτε περιτρεπόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, μήτε ἐξα- 

“Ἰοῖ ρτὸ ὁ δέ, Πιοο οβί, αἰίεν, γ6] αἰϊιδ : αἱ νογο ὅδε 

τις βαρύτονον 5.1 Π}} ῬΤῸ οὗτος, Βοος εϑΐ, ἐς, απ Λίε. 

ἃ ()0]}». το ἶτι5 νοῶν λόγον. Νες ἴξὰ πη υ]ῖο Ροϑὲ ἄπο 

Μ5. βίον πραχταΐων. 

» Ἔρος, ρῥυΐπητς ἀλλοτοιώθησαν. 



ΠΟΛ 

νιστάμενός που τῆς ἀληθείας. “Ὅταν γὰρ ἄλλως 
τ 

μὲν φύσεως “ ἔχη τὰ πράγματα, ἄλλως δὲ οἵ λόγοι 

περὶ αὐτῶν ἀναπείθωσι, στροφή τίς ἐστι, μᾶλλον 

δὲ διαστροφὴ., ὑπὸ τοῦ λόγου περὶ τὴν ἀλήθειαν 
γινομένη. Καὶ ὁ ἄλλος μὲν φαινόμενος, ἄλλος δὲ ὧν 

χατὰ ἀλήθειαν, στροφαῖς κέχρηται λόγων, ἀπατῶν 

τοὺς συνόντας, ὥσπερ τοὺς κύνας λαγωοὶ καὶ ἀλώ-- 

πεχες, ἑτέραν δειχνύντες, χαὶ ἑτέραν τρεπόμενοι. 

Ἢ στροφαί τινές εἰσι λόγων αἵ ἐκ τῆς ψευδωνύμου 

γνώσεως ἀντιθέσεις. Οὐχαταδεχόμενοι γὰρ τὸ ἁπλοῦν 
τῆς πνευματιχῆς διδασχαλίας, οἱ ἐχ τῆς διαλεχτι- 

χῆς πρὸς τὰς ἀντιλογίας ἠκονημένοι, περιτρέπουσι 

πολλάχις τὴν ἰσχὺν τῆς ἀληθείας τῇ πιθανολογίᾳ 

τῶν σοφισμάτων. Δέχεται οὖν ταύτας τὰς στροφὰς 
τῶν λόγων ὃ ταῖς Παροιμίαις ὠὡχυρωμένος. Κἂν 
εὕρῃ ποτὲ προδλήματα, ἰσοπαλεῖς τὰς ἐφ᾽ ἑχάτε- 
ρὺν ἐπιχειρήσεις ἔχοντα, ἐν οἷς δυσδιάχριτος τοῦ 

πιθανωτέρου ἣ εὕρεσις ᾿ ὅμως διὰ τὸ " ἐγγεγυμνᾶ- 
σθαι ταῖς Παροιμίαις, οὐ συγχυθήσεται τὸν νοῦν, 

χἂν ὅτι μάλιστα δοχῶσιν οἱ προσδιαλεγόμενοι ἐξί- 
σου τὰς ἐχ τῶν ἐπιχειρημάτων πληγὰς ἀλλήλοις 
Ξ ; 
ἀντεπιφέρειν. 

Χαρίζεται ἣ Παροιμία καὶ τὸ νοῆσαι δικαιοσύ-- 

νην ἀληθῇ. ᾿Επεὶ οὖν ἐστι δικαιοσύνη ἕξις ἀπο- 

νεμητικὴ τοῦ χατ᾽ ἀξίαν “ δυσθήρατον δὲ τοῦτο, 

τῶν μὲν, διὰ τὸ περὶ τὴν φρόνησιν ἐλλειπὲς, οὐχ 

ἐξευρισχόντων ἑχάστῳ διανεῖμαι τὸ ἴσον, τῶν δὲ, 
διὰ τὸ προχατέχεσθαι ὑπὸ παθῶν ἀνθρωπίνων, 
ἀφανιζόντων τὸ δίχαιον, ὅταν πενήτων μὲν χατα- 
φρονῶσι; δυνάστας δὲ ἀδικοῦντας "ἢ μὴ διελέγχωσι, 

δώσειν ὑπισχνεῖται τοῖς ἑαυτῆς μαθηταῖς ἣ βίδλος 

τῶν Παροιμιῶν τῆς ἀληθοῦς διχαιοσύνης τὴν γνῶ- 

σιν. Καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ τὸν παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαι- 
νον θηρώμενοι, ἔργῳ μὲν τὴν ἀδικίαν καὶ τὸ πλεο- 
νεχτιχὸν ὡς ὠφέλιμον προτιμῶσι, σχήματι δὲ χαὶ 
λόγῳ τὴν ἰσότητα καὶ τὴν διχαιοσύνην ὑπερθαυμά- 

ζουσιν " οὐδὲ τούτους ἀγνοήσει ὃ τὰς Παροιμίας πε- 

παιδευμένος, ἀλλὰ γνώσεται τίς ἢ χίδδηλος χαὶ 

νενοθευμένη , καὶ τίς ἣ ἀληθινὴ χαὶ ἄδολος δικαιο- 

σύνη. ᾿Επεὶ μέντοι πολλοὺς καὶ οἱ ἔξωθεν σοφοὶ 
“ χατεδαλοντο λόγους περὶ δικαιοσύνης, χαὶ πιθα- 

νῶς παραχρούονται τοὺς μὴ δυναμένους τῷ ἀληθεῖ 

λόγῳ περὶ τοῦ σχέμματος τούτου ἐπαχολουθῆσαι, 

ἐπαγγέλλεται γνωρίσειν ἣ βίδλος τὴν ἀληθῇ δὶι- 

καιοσύνην, ὥστε τὸ ἐχ τῶν σοφισμάτων ἡμᾶς βλα- 

δερὸν διαδρᾶναι. Ἤδη δὲ καὶ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν, 
πολλὴν πρὸς ἄλληλα ἔχοντα τὴν διαφορὰν, σύγχυ- 

 [[πἀϊοαιίνοβ, ἔχει εἰ ἀναπείθουσι, ἱπ σομ]ιης ἴγὸ5 

τγατΐανὶ οἵαν Οοάϊοο 410.1 

4. Ἀπεχαὶ ἄτι ΠἰΡνὶ τὸ γεγυμνᾷσθαι, 

ΤΟΝ. ΤΙ}, 

ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΜ ΡΕΟΥΕΚΒΒΙΟΚΌΝΜ. 

Α 

Ρ 

Ο 

11 

νον α τ", ΠΟΘΙ 6 πΠ ΙΔ ΠῚ ἃ γΟ]Ὸ (ἰἰδοοας. (πὶ 
ΘΠΐτη Δ] 1[6ν Παίαγἃ 56 1Ὸ5 ΠΑ ΠΠ6Π|, ΔΙΠΟΡ νΘΓῸ 46 

6ἰ5 5. 16} νοῦ}, νϑυβι ἃ (ιιϑο πὶ 6ϑί, ν 6] ρο- 
Ε{π|5. ἸΠΥΘΓ510 ψ ΟΡ [Δ [15 ῬῸῚ 56 ΠΠΟΠΘΠῚ [οῖα. ΕΠ 

4 4115 φυ!άθηι ν ἀθίμν, Δ}1π|5 ΓΘ ρ88 ϑϑῖ, 5[1Ὸ - 
Ῥ 5. 5ΘΓΠΙΟΠΙΙΠῚ Ὁ {π|, [ποτ [Δ ΟΙ ΘΠ 5 115 (11}}115- 
οἴη γθυϑα 1111. ΡΟ Πα6 τιὶ ἸΘρΟΓο5. γα] ροϑάιι οὰ-- 
ΠΙθιι5, Δ] 18 πὶ γἱᾶπ ΘΟΙΠΠΙΟΠΒ ΓΔ Π 65, Δ]|18 1} οδ- 

Ῥοπίοϑ. Ομ δὲ [Ἀ]580 50 Θῃ ἐ188 ΔΗ ΕΠ 6565 5 ΓΌΡ]185 

«ιεράδπι βιιπὲ νου θουτμ. ἘΠΘΠΪ ΠῚ οὐ ΒΡ ῚΡΙ[π18}15 
ἀοοινῖπε δἰ πηρ]ϊοϊαΐθ πὶ ποτὶ ΓΘοΙ ρίαπε 11, 4α] 414-- 
Ἰϑοῖῖοα δα οοπιγαά!οθπάιϊη δου ϑιιηΐ, ΠΠἄθηι ν]ηὰ 

γοΥ Δ Ε]}5 ΠΟῚ ΚΑΙΡῸ 50 ΡΠ ἰϑΠηα τ 1 ὙΘΡ ΙΒ: 141 Π6 
1οό ΘΥθυ πηι. Ηδ5 ἸσΊΤι1} ΒΘ ΠΠΟΠῚΙΠῚ 5ΠΠῸΡΠὰ5 ΘΧΟΙΡΙΣ 

41 ῬΑΡΌΘΠ.115 ΤΠ ΠΙ [115 Θϑὲ. [Π|0 51 {πᾶ π60 οἴξοι- 
ἀἄλιὶ ῥγοθιθηηαΐα, ἐοιιαθ. Εἰ 16. ΡΥΟΡΔΠΟΠΟ5 
Βα θοπεῖα, ἴῃ 4 α 115 γΘΡΙΒΙ ΠΉ]]Π]ΟΥῚ5. ̓ πυ θη 110 {π|6}-- 
οαἴιι ΕΠ ΠΠ01}15 δι. : απο πδηη ἰ ΠΠ ΘΠ Θχθγοι ἔι5. ἴῃ 
Ῥγονθυ 115 δῖ, ΔΠ]ὴ0. ΠΟΙ οΟΠἰ[ηἀδίι, ΘΠ] 

ἀϊδοθρίαπίοϑ “ιι8π| γ ΘΠ ΘΠ ΘΠ ΕἸ551Π16. 80 {118165 δι- 
δΌΠΙΘΠΓΟΥτΙΠΙ ᾿] ἃ 5 510] ᾿Πυ 1 6 ἱπίονγ γἱἀθὰη- 
τπι};. 

8. Τά ΄υοάσιο Ῥαγοθηΐϊα ᾿Δυσ [α},. ταὐ ᾿Π[6}Π16ἃ- 

{π 751 γογὰ. ΟἸΟΠἰδπὶ ᾿ρὶ τιν [5114 ΠᾺΡ [5 
δδ, 41] ῬΓῸ ΠΊΘΕ ΓΟ. θα ΘΟ {τι6 ἀἸβεγ 1}, Ε{- 
ἤο1]6. ἀπτθπ δὲ ΠοῸ β56 π|, ραν πη ἀαοα Δ} 
οὉ» Ρυπάθπει ἱπορίαπη πῸΠ ἰηνθηϊδηξ σποιηοάο 
οαΐχιιο ἀἰβιγιθυιαπὶ φο φατη. δῖ, ῬΑΡ ΠῚ 
ιοά 4111, [ΓΘ . ] ιι5. Πτι πὰ 5. ΡΥ ΘΟΟΟΙΡΑ 11, 85 
ΔΡΟΙΘΔ ΠΕ δὲ ἈΡΓΟΘΘΙΓ ἔτι, οἰ ΘΡΡΘ 5. ρατρονῖ- 

Ῥιι5 ἀγπαβίαϑ ᾿Π] 1] 0505 ΠῸΠ το αυριιηΐ, Ἰἀοἶγοο 

Ῥγονθυ]ου τι πὶ 6} ϑιι5 56. αἰἰβοῖρι}15. }π|5ἘΠ180 
γΘγ85 σΟΡ ΙΓ ΟΠ ἢ αἰδίπιστι πὴ ΡΟΠ]ΠἸοοῖαν. ἘΠ ααα 
ΡΙθεΊ ΖΘ Ια θη ντ]σὶ νοπαηίθβ, γοῖρϑᾶ ἀϊθπὶ 
1Π} 5118 ΠΔ ἃν ἉΡῚ ΠΠΊ 116 τὰ πη Ζτιδ 1} αι ἀλη τ1}1- 
16 ῥυδίδγιπι, 5ρθοῖθ γθῸ δὲ νϑυθὶθ δουϊίαίομι 

ἃ 75} πὸ γα] 46 δα μη]γα Πίτι : ΠπΘ πῸ5. “απ 

Ἰσπογαθῖ νἱῦ ῬΑΥΌΘΠ.115 ΘυἀἸ{π|5, 56 σοσποβοθὲ 
4086 Δ4υ] ουῖπὰ ἃς ΘρΡανα, {πιὰ γὙΟγὰ Δ 51 ΠΟΘ] 

511 7 051|4. ΟἸοΟΠ Δ ΠῚ ἁιι θη Θχ του “θαι 5ὰ- 
Ῥίθη θα τη] τι 6 1501 «556. 116 06, δὲ ΡγῸ])»ἃ-- 
ῬΗΠΡιι5. νυ θ15 (ἈΠππὶ 605 ΧΕ] 6115 γῸῚ 4180 ὁΧχ- 
Ροπάθηα ργΟΡΟΠΙ τ}, ΡΑΓΠΟΠΘΠΙ ΨΘΡΆΠῚ ἀβ56 

ΠΟ βοϑϑιιηΐ , ἱπα σαί 1} 56. Π|5{Π1 8} ὙΘΥΔῊΙ 
ΡΟΙΠΙοθέαν που 116, τ ΠΟΧΔΠῚ ΟανΘαΠΊ115 500}}1- 
5: τ. 8} ΨΟΙῸ σϑηἰιη) Θεϊατη. 7π’ὰ παι 

ῬΑ ἸΠίοΡ 586. αἰνθυθα, ΔΠΙΠΪ5 ΘΟΡΙΙΠῚ 6π|1 ἃ6- 

Τα ἴῃ ἄπιοθιι5. Μ55. Τορῖταν μὴ ἐλέγχωσι. 

ς Βρσ. ρῥυΐπηιβ κατεδάλλοντο. 

1:0 



Ῥ α).35.7:- 

8. 410 

οαναΐαι. Π5}1π|6 τα ΠΟ πθ ἢ}. ΠΟ ΘΟΠΙΡΙὉΠοη46- 

σιιηἴ7, ῬΟΡΓα ἉΠΟ ΠΟ πὶ ΘΟΠ [τὶ ΟΠ ΘΠ 116. Ἀ[ΓΟγ τη :. 

Ττοπΐ μ σΘμἴο5. ΠΟΙ Π11Π160. αν γΊ Οἱ ἀἴπιη} Ππ|5 Ἐπὶ ΟΣ 

ἐοαύπιπι ἀπιοιιηε : Αἰ 85. ΟΠ ΠΘΠῚ ΟἝΡ 61 τ] 566-- 

Ἰοβίαμι ἀνουβαπῖαν. ΑἸΪδ τπαχῖπηθ οΟ]πῈ μιά τοῖς 
τἰαπι : ΑἸ1α ἰπ Πηα [65 {Π᾿ 5116 Θὲ ΒΟΡΌΡ 65. ΠΡΙΑῚ- 

ἀἰπο (ασιπι. Ποπίαιο μου 116 ρυῖδοὰ σοπϑιιθῖιι- 

ἀϊπο νἱοι, ἀυβουι 1 ΒΟΥ. ΘΧΒΘΟΡΑΓΠΟΠΘ ΠῚ ἃς 

ἸσθπΟ  ΠΪΔ ΠῚ ποπ ΟἸσποϑοιηΐ. 504 'ο Ποὺ, {πι- 

δ Παπὰ νούατη ἀθοθη5, ΠΟΙΉΪΠῸ5. ἃ ΟΠ] 1 15. 1115 

δὲ 1ηϑυςῖα αἰ ΓΟ  τι5. ΠΠΡοΡα . Ἐ5Ε ἀπ ΠῚ. {π|5 1118 
υφάδῃι, {1185 ἸΠΈ6} ΠῸ5 ὙΘΥΒΔΠ11", 801} ν] Δ ο] σοῦ 
ἀἰσιυ θεῖο. Οπαιη πᾶ πὶ Θηΐτη ᾿ἀ 0 ἢ ΟΠ ΠἾΠΟῸ ἃ5-- 
ΒΘ αϊηλιι" ; [ΠΟ 5] {|5 {5510 ΟΠ 5110 1 ρθη 0 

ἀπ  Π}11}, ΠΟῸΠ ἈΘΥ Δ ΠΊ115 5000Ρ0. ΕΓ δὲ ἃΠ1ὰ ἃ 7|- 
δῖο ἡπάϊοο ο 5. ᾿π πιο, {πΠΠ} ΘΙ ΘΠ] 85, {{|ΠῚ 

νἰσθπὶ ΤΟροπθηβ5, {π|80. ΟΡ γΘΟΟΠἸΓΟΥτι τ π 56 

ἀοσιηαιῖιη. 51} 1] τα τὸ πὰ οορηϊτι. να] ὸ ΕΠΠΠοἰ-- 

115. οϑῖ. ΠΟ ΘηΪπι,. ΟΡΙ ΠΟΙ, })5}] Π]5Γα (101 τ ὐὐ- 

δεϊια ἀμα οἴσιι τποπῖος 1)6ῖ. Ταπιο Ἰσίειιν θ]ὰ πὸ 
ψϑυατη αν Πα ΠΊ ] τι 7115{1 18 Δ ΠΊ ΔΉ [Ὁ 5Γα τ} 1} 50 

ῬΓΟμΜ ΓΕ 115. 41 Ππονῖπε ἴηι Ῥαν Οὐ αναὴ ἀΘο πὰ 

ΘΧΘΡο ΕΠ. 

9- Ἀπηθιι5. στη ροσοαία. ἅ]1ὰ δ᾽ ηΐ ἱπνο]ιητα-- 

γἷα, αἰϊὰ ἃ ῬῦανΟ ἁπίμηο ΟἹ ἈΠΕ", ΠῸΠ ΘΑ 61 
4αοαχιιο ἴῃ 115. γόραα οδὲ οααϊ. ῬΟΠΔΉλτ5. ΘΠ] 

(οὐπὶοα το πθ πὴ 6556. }π]οα πάη}, αἰππαϑ 16 6550 

χηογοινίοθϑ. ϑοὶ ἀπὰ αυϊάἄθηι ἰθπομὶ νοπήϊία, 
ΠΘΟΟΘϑαγ]Ο 1π ΤΠ8]0 νΟΘ ΒΔΓ), {20 5{1|Π} 7061" ΟΟΓΡΙΙ5 
ἸιΘΡῸ πα]0 [ΓΘ ἢ5. : ΔΙ γΟΡῸ ΒρΡΟπΙΟ 56 ρθο- 

οατο Ὁ νο]ιιρίαιθηι τηὰποῖρας. ΑἸΤΓΘῚ απ τὸ ἀἀ- 
τὰν νθηϊα ἰῃν Ο]ιΠ Δ} 115: Αἰ θυ" Θὰ {185 ὁΧχ ᾿γᾶνα 
νοϊιπίαιθ ἤπιπί, σοπ θη πδηῖιν, ἘΛα 5115. {ΠΠ115 

Δ]Ι4ι15. ΡΘορανὶ τ, ΡΡᾶνο ἃ} ἸπἰΠὺ δα πιοαίαβ : 
{αἰρΡθ οἱ ἃ ραγθῃῃτι5. 1Π]1ι5115. ῬΥΟΟ Θα π5. 1π- 
{ΡΟἾνῚ ἴῃ νἱϊαηι, δὲ Ἰητον νϑυΐνα [ἀοίαιιο Ἰη] τὰ 

Πα ἐι15. [1 Σ Δ]ΊΘΥ νου Ὸ Πλ]1ὰ Πα ΡΟ η5. Ὑἱγ 15 

ποῖ μηθη ἴα, δ πο ΟΠ 6} ΠΟΘ 5{ἰ551Π1ὰ Π1, απο -- 

ὨΪ ΠΟΘΙ ῬΑ ΘΠ ΠῚ... ΠΊΔ ΟΣ Ἰ5ΓΡΟΥ αι. (150 ] ΡΠ ΠΔ ΠῚ, 

τι Ποη θὰ. εἰν: Ποντι 5Θ ΠἸΟΠ ΠῚ} 5). ΘαΒ σα ἴα ΠῚ 

μη Οἰθυαἰαηη {116 ἀἸδοῖα π), οἱ Πα ἀαίθιι5. ἀπίηια αὐ 

νἰγτ ΓΘ} ᾿Π5ΕἸ{] τι : μοϑίθα τη ἀο]αρϑιι5 δϑὶ 

δὲ ἴρ56 ἴῃ 51 Π}}16 ρϑοσαίιπι ; ΠΟΙ ΠΟ {τ} 6 ἃς ΠΊΘΥΪΟ 

4] 6] αβιπο ] οϑῖ, βαρ ρ] οῖο. συανίουϊ ριιηϊθιαν ἢ 
Ναϊη 1ΠῸ φα!θιη. 6. 50115. δα ιν] 115. 51 5 1 1115 
ΔὨΪΠ1Ο ΠΟΒΕῸ ᾿Π5}06}}515 ἀΟΟ ΙΒ 1 {{|, αιιο οἷ ΠΟῚ 

ΡΥΌΡΟ. 511 τπιϑιιδ : 564. εἶσ ἰηβιιρον, “πο Θπηπὸ 
ΔῈΧ ΠΠππ πὴ 510] ἀἀταπὴ ρΡΟ 4ουῖξ, ᾿πρυ πο πιογά τι 

ἴῃ ΡΓανἃΠῚ νἸΓὰ πὶ ἀΡΓΟρίτι5. 511. Τιαάτιθ. {πιϑΕΠἸὰ ηὶ 

ἃ Ἰηιι5 Οοιϊοχ ΒΘ. μὲν γὰρ ἔθνη. 
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ΕΥ 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΟἸἸΒΛΚΕΙΣ ΘΟΛΡΡΑΌΟΘΘ. ΑΠΝΟΠΠΡ. 

ἄξας. 5 τ Ἐν τες 
σιν ἐμποιεῖ ταῖς διανοίαις τῶν μὴ τὸν ἀχριδῇ τῆς 
» ῃ , , ΧῈΣ ἂν ἐν Η δικαιοσύνης λόγον κατειληφότων. Ἴνια “μὲν γὰρ 
“0. “Ὁ Ν , ᾿ ΥἊ" 

τῶν ἐθνῶν τὴν πατροφονίαν δικαίαν τίθενται" ἄλλα 
- -Ὁ - , 

δὲ τῶν ἐθνῶν πάντα φόνον ὡς ἀνόσιον ἀποτρέπεται. 
ᾷῷ αἵ .- Καὶ τὰ μὲν σωφροσύνην ὑπερτιμᾷ " τὰ δὲ μητράσι 
οὐ , ᾿ .Ν “ ἣν , “ἂν ἃ καὶ θυγατράσι χαὶ ἀδελφαῖς ἐπιμαίνεται. Καὶ ὅλως 

πολλοὶ ἀρχαίῳ ἔθει κεκρατημένοι, τὸ μυσαρὸν τῶν 
᾽ Ἢ Ψ Ὃς ᾽, ες ὮΝ ἽΞ [2 Ν 

γινομένων οὗ διαχρίνουσιν. Ἣ δὲ βίδλος αὕτη ν δι- 

δάσχουσα τὰ περὶ τῆς ἀληθοῦς δικαιοσύνης, ῥύετα! 
-" - Ν ᾿ὴ ἊΣ 

τῶν ἐξ ἀλογίας παθῶν τοὺς ἀνθρώπους. Ἔστι δὲ 

δικαιοσύνη; ἣ μέν τις ἐν ἡμῖν στρεφομένη, ἣ τοῦ 

ἴσου διανομιή. ᾿Ἑὰν γὰρ καὶ μὴ τυγχάνωμεν αὐτοῦ 

χατὰ ἀχρίδειαν, ἀλλὰ γνώμη τῇ δικαιοτάτῃ ποι- 
ἐξ ΠΕΥΤᾺ ἧς δες 
οὗντες, οὐχ ἀποπίπτομεν τοῦ σχοποῦ. Ἢ δέ τις 

οὐρανόθεν ἐπαγομένη παρὰ τοῦ δικαίου χριτοῦ, ἥ 
. ΤῈ ΝΣ ἘΜ ΘΣΞΕ τ ν ΤΑῚ τε ἐπανορθωτιχὴ, καὶ ἣ ἀνταποδοτιχὴ,, ἣς πολὺ τὸ 

δυσθεώρητον, διὰ τὸ ὕψος τῶν ἐναποχειμένων αὐτῇ 

δογμάτων. "Τοῦτο γὰρ οἶμαι λέγειν τὸν Ψψαλμῳδόν - γμάτων. Τοῦτο γὰρ οἷ ἔγε μῳδόν. 
ξ πέτα ; ν 
Ἡ διχαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ. ᾿Επαγγέλλεται οὖν 

. Ὡ ῃ " 
ταύτην τὴν ὄντως ἀληθὴ χαὶ θείαν δικαιοσύνην φα- 

νερὰν χαταστήσειν τοῖς ἐγγεγυμνασμένοις τῇ πα- 

ροιμιώδει διδασχαλία. 

Πάλιν ἐπειδὴ τῶν ἁμαρτανομένων τὰ μὲν ἀχού- 

σιά ἐστι, τὰ δὲ ἀπὸ γνώμης πονηρᾶς ἁμαρτάνεται, 

χαὶ ὃ τοῦ δικαίου ὅρος οὐχ ὃ αὐτὸς ἐπὶ τούτοις. 

ὙὙποθώμεθα γὰρ πορνείαν εἶναι τὸ κρινόμενον, καὶ 
πόρνας δύο. ᾿Αλλ᾽ ἢ μὲν πορνοδοσχῷ πραθεῖσα, πρὸς 

ἀνάγχην ἐστὶν ἐν τῷ χαχῷ.. τὴν ἐχ τοῦ σώματος 

ἐργασίαν τῷ πονηρῷ δεσπότῃ παρεχομένη " ἣ δὲ 
 Κὸ .ἊΝ ΚΚΨΆΡΟΟΥ, ΓΤ: " ς ) - -ε διὰ τὴν ἡδονὴν ἑχουσίως ἑαυτὴν ἐπιδοῦσα τῇ ἅμαρ- 

τία. Ἄλλως οὖν τὰ ἀχούσια τυγχάνει συγγνώμης ; 

χαὶ ἄλλως τὰ ἐκ μοχθηρᾶς προαιρέσεως χαταχρί- 
, ὩΣ εἰ “ . Ὁ 

νεται. Πάλιν ὃ μέν τις ἥμαρτε, πονηρῶς τὸ ἐξ 

ἀρχῆς τεθραμμένος " καὶ γὰρ καὶ ὑπὸ γονέων ἀδί- 
Νὴ 

χων εἷς τὸν βίον παρήχθη , χαὶ συνετράφη χαὶ βή- 
ν δὺς ἈΠ τ κανδδονΝ 

μασι καὶ πράξεσι παρανόμοις" ἄλλος δὲ πολλὰ ἔχων 

τὰ προχαλούμενα αὐτὸν εἰς ἀρετήν " ἀνατροφὴν 

σεμνοτάτην , νουθέτησιν γονέων,, διδασχάλων ἀχρί- 

ὄξιαν, ἀκρόασιν λόγων θειοτέρων,, δίαιταν χατε- 

σταλμένην, τὰ ἄλλα οἷ. ψυχὴ παιδαγωγεῖται π ὃς μένην, τὰ ἀλ ς ψυχὴ γωγε πρὸς 

ἀρετήν " εἶτα χαὶ αὐτὸς εἰς τὴν διοίαν ἁμαρτίαν 
ΝΟΥΣ - ἘΠΕ ΄, 5 , - 
ὑπώλισθε - πῶς οὐχὶ βαρυτέρας δικαίως ὃ τοιοῦτος 

τ ΞῈ ς Ν 
τῆς τιμωρίας ἀξιωθήσεται; Ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ μόναις 

ταῖς χατεσπαρμέναις ἐν ταῖς ἐννοίαις ἡμῶν σωτη- 
ῃ Ξ' Ξ 

ρίοις ἀφορμαῖς ἐγχληθϑήσεται, ὡς οὗ χρησάμενος 
ἐΕἰΣτα ἐδ ᾿ 

αὐταῖς ὑγιῶς" ὃ δὲ πρὸς τούτῳ, καὶ ὡς προδεδωχὼς 

πᾶσαν τὴν δεδομένην αὐτῷ συνέργειαν, καὶ δι᾿ 

ἀπροσεξίαν εἰς τὸν πονηρὸν βίον χατασυρείς. Τὸ 



ΠΟΜΙΠΙΔΌΙΝ 

’ , Ἄν. 

οὖν νοῆσαι τὴν ἀληθῆ δικαιοσύνην, μεγάλης ὄντως 

διανοίας χαὶ φρενὸς τελειοτάτης. Μήποτε δὲ καὶ 

ἃ ἐπαγγελίαν ἔχει, τὸν τὰ παροιμιαχὰ παιδευθέντα 
δυνήσεσθαι λοιπὸν ἐπιδαλεῖν τῇ ἀχριδείᾳ τῆς θεο- 

λογίας. Ἢ γὰρ ἀληθὴς δικαιοσύνη ἐστὶν ὃ Χριστὸς , 

Ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε, 

καὶ ἁγιασμὸς. χαὶ ἀπολύτρωσις. "ἢ Συνέζευχται τῷ 

γνῶναι δικαιοσύνην ἀληθὴ τὸ, χρίμα κατευθῦναι. 
᾿Αμήχανον γὰρ τὸν μὴ δευθέντα περὶ τοῦ υἱἦχ, γὰρ τὸν μὴ προπαιδευθέ ρὶ τ 

δικαίου, δύνασθαι τὰς ἀ δητή ὀρθῶς δια-- ᾿ σθαι τὰς ἀμφισδητήσεις ὀρθῶς δια 
Φ Ὁ 

κρῖναι. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸς Σολομὼν, εἰ μὴ εἶχε τοὺς 
-.»Ἣ-«ὉἪ , , “ - « Ὁ ος ,ὔ 

περὶ τοῦ δικαίου λόγους ἀχριδεῖς ἐν ἑαυτῷ, ἠδύνατο 
τὴν πολυθρύλλητον ἐχείνην χρίσιν οὕτως ὀρθῶς χαὶ 

εὐθυδόλως ἐξενεγχεῖν , ἣν ἔκρινε ταῖς πόρναις περὶ 
- Ι, 3 ταν ον ον ΕἸ 

τοῦ παιδίου. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ ἀμάρτυρα ἦν τὰ παρ 
ἑχατέρας λεγόμενα, ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρησε, χαὶ 

δι᾿ αὐτῆς εὗρε “ τὰ ἀγνοούμενα" τῆς μὲν ἀλλοτρίας 

ἀπαθῶς καταδεξαμένης τοῦ παιδίου τὴν ἀναίρεσιν " 

τῆς δὲ ἀληθοῦς μητρὸς διὰ τὴν φυσικὴν φιλοστορ- 
, “ΧΑ ᾿ - ΓῚ , -Ὁ ΄ ε 

γίαν οὐδὲ τὴν ἀχοὴν ἀνασχομένης τοῦ πάθους. Ὃ 
Ἵ ΕΡ. ᾿ Ε ἄμα το ΄ ἘΠ δ, οὖν εἰδὼς τὴν ἀληθὴ δικαιοσύνην, χαὶ δι᾿ αὐτῆς 

διδαχθεὶς τὸ οἰχεῖον ἀπονέμειν ἑκάστῳ, οὗτος δύνα- 
, Ν ᾽ὔ ΄ὴ ῬΝ ται χατευθύνειν τὸ χρίμα. “Ὥσπερ γὰρ ὃ τοξότης 

τ Χ ΡῈ , ᾿ , “ ε 
πρὸς τὸν σχοπὸν ἀπευθύνει τὸ βέλος, οὔτε ὑπερόο- 

λαῖς, οὔτε ἐλλείψεσιν,, οὔτε ταῖς ἐφ᾽ ἑχάτερα πα- 
ρατροπαῖς ἀποπλανῶν τὴν τοξείαν " οὕτως ὃ χριτὴς 

τοῦ δικαίου χαταστοχάζεται, οὔτε πρόσωπα λαμ-- 

θάνων (“ γνωρίζειν γὰρ πρόσωπον ἐν χρίσει οὐ κα- 

λόν), οὔτε ποιῶν “χατὰ πρόσχλισιν, ἀλλ᾽ εὐθείας 
καὶ ἀδιαστρόφους ἐκφέρων τὰς χρίσεις. Καὶ δύο χρι- 

νομένων παρ᾽ αὐτῷ,, τοῦ τε πλεονεχτοῦντος χαὶ τοῦ 
ἣ τς 

τὸ ἔλαττον ἔχοντος, ἕστηχεν ὃ χριτὴς ἐπανισῶν 
μὴ , - -Ὁ - 

αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους, χαὶ τοσοῦτον ἀφαιρῶν τοῦ 

ὑπερέχοντος, ὅσον ἐλαττούμενον εὑρίσχει τὸν ἀδι- 
», - 

χούμενον. Ὃ δὲ τὴν ἀληθῇ δικαιοσύνην μὴ ἔχων 

προεναποχειμένην αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾽ ἢ χρήμασι 
΄, 

διεφθαρμένος, ἢ φιλίᾳ χαριζόμενος, ἢ ἔχθραν ἀνυ- 
, ἢ δ , ᾿ , ᾿ , 

νομενος. υναάστειαν ουσωπούμιενος . τὸ χριμα 

κατευθύνειν οὗ δύναται. Πρὸς ὃν ἐρεῖ ὃ ψαλμὸς τό" αὖ 

ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΜ ΡΚΟΥΕΚΒΙΟΆΌΝ. 

Ε 

11 

γορδπι ᾿Π 6] 06 6, ΔΠΪΠῚΪ Θϑὲ ΝΟ Τρ ηΪ, ΠΊΘΠΓΪ5- 

41| Ρυ [δου ]55πη86.. ΕΌΡ[α556 δυιίθηι Πα 6. οἱ ρνῸ- 
5510 Π 61}, [Ὁ 6, ὉΠ 41 ἴῃ ῬΙΟνΘΓΒΙ5. ΟΡ τπι5 

ΓΘ Υ Ὁ), ῬΟΒ551: 46. σθοίουο ἃ] δοσιιγαΐαπι [ΠΘΟ]ΟΘ δ. 
ΘΟΠΓΘΠΙΡ] ΓΟ πὰ ΔΙ πηι Δ} πΠσονο, ΝᾺΠι ν ἃ 

ἐἰα α 1)εο, οἱ {ιδιἰἰα, οἱ Ξαποιβοαίϊο, οἱ τεάοπι- 
6 75 ΟΠ νἸβίτβ οϑὲ, Ομὶ γαοίιις5 65: ποϑὶς δαρίθτι- τ. σον, τ. 

80. 

Ρίϊο. Αςοραϊε διῖαπη δ νϑῦδθ Ππ|5.1{|25 ΘΟ Ἰ ΠΌΠΟΙ, Ῥγὸν 1.3. 
τὶ Πα Ἰοῖπιπι αἰ τ σαΐαν. Νάπ Πουὶ ποπ ροίεϑί, αὐ} τα παχν 
41 ΡΥϊα5. ἴπ 7520 σΟσηΙ ΠΟ π6. Θριἀ1π|5. ΠῸΠ 
[που ξ, ἀπ Ἶ στιὰ Γ65 Γθοίθ αἰ} πο γ6 ροϑϑῖῖ. Νο- 
416 ΘΙ πὴ ΒΙΟΠΊΟΙ 1056, Πἶβϑὶ 1π 56 080 2611 ἃσ 
ῬΘΟΥ ΓΑΙΟΠ65 ΘΧ ΠΙ]51185 Πα ιΠ5561, ΟΘ  ΘΡΘΥ ΤΙ ΠΊ ΤΠ 
1Ππ4 Τπιάϊοῖαπὰ αιοὰ 6. ριιθνῸ ἴη θυ ΠΟΘΙ ΓΙΟΘ5 
ῬΓΟΓΆΪ, ἴἅ πη γθοῖθ Δρροβίίθαιιθ μοί εἶ586ὲ οἰ θυ. 
ἴηι θηΐμη ἐθβι 115 ΘΓ Ἐπέ {1185 40 αἴνᾶσιθ ἀΪ-- 
ΘΟ απ ", δ ΠΑ ΓΔ ΠῚ ΟἸΙΟΌΡΕΕ ; 6] ̓54116 ΟΡ6 4185 
ἸσπονΡᾺ ΒΔ ἢ)", ἱπν θη. ἘΠ᾿ νΘΙῸ Δ]16Πηὰ 5ϊπ6 {||} 

ΤΌ ΘΟΠΊ 56 Δ ΓΠΟΠΘ ΡιιουΪ ΠΘΟΘΠῚ ΔΡΡΙΌΡΑθαΣ : νοιἃ 
δυιἔθ η} Π]δἴΘυ ΟἿ) ΠΑΙ ΕΓ ΘΠ. ΟΠ ΑΥ ἃ [6 ΠῚ Π6 οςρ ΘΠ 
4υϊάοπὶ διά ἴγο ϑιιβεϊη. ΟἿ] ρίαν πον 7π|511-- 
{18 Π0| ὙΘΡΆΠ), Δί Π16. 4]0 δ ϑ81π1η} οὐ] 4π|6. ἀἰ5ιν1- 
Ῥυιθνο ἐϊάϊοῖς, 15 7πα]οῖπιπι ἀϊγίσονο ρμοίΐθϑε. Ὁ 
ΘΠ ΠῚ 5 ρῚ ΓΔ ΥἾτ15 δου] δ βοοριιηὶ αἰ νοὶ, 5] 
ΠΘΩπ6 οχοθάθηϑ, πθήτιθ ἐθἤοιθη5, ΠΘάτ6. 1π ἃ}-- 
1ΘΡἐΓἃ ΠῚ ῬΑ ΓΘ ΠῚ 60] }] 8 8. ἃ 58 ΕΓ ἸΟΥ ΠῚ ἃ} 6 
ΔΡΘνγαῦ : δῖ. 1πᾶθχ δὰ 14 φιοά ἔπι οϑὲ 60}}1- 
Πρδῖ, δὶ ΠῈ]Π1]8 πὶ Παροα  ῬΘΓΒΟΠΑΙΙΠῚ ΓΑΙ ]ΟΠΘΗ, 
(βθυβοπαπι οπὶπὶ 'π ἡπ Ἰο]0 οΟσ ΠΟΒΟΘΓΘ. ὈΟΠΙΙΠῚ 
ΠΟΠ 651), δὲ 8] 'π ἀσθπάο πι}}Ὸ0 πιοίο 'π [το ν- 
ΕΓΔ ΠῚ ῬάΓ ΘΠ ΘΟ] ποῖ, 564 ρροίοναι πιά ϊοῖα γθοία 
πΙ Πα π6 ΟὈἸ αὶ Πα πιὰ, 18 πὶ 51 ππουῖπε ἀπὸ ἃΡ 
ρ50 πα] σα η 1], “ΈΟΓιι ΠῚ τοὺ Ρ] 15. 4110, Α]1ῈΓ 
ΠῊΪητ5. Παροαΐ, 5ίαι Πππάθχ ἀη}})05 πίθου 56 Θχϑ- 

4υλη58, δὲ ἰαπέμπι Δα [ον δἰ {11 Ὀ]τι5 88:15 Παθροῖ, 
4παπίαπι οἱ 41 1Π]}πΡΊ ἃ ἢ ΔΟΟΘΡΙ᾿, ἄθοϑβθ ἄθργο- 

᾿Βρημαΐε. 564. ααὶ π5{π|4πὶ γογαμ). ΠῸΠπ ΠΑΡ οΙ, 

π᾿ ΔΠϊπηὰ 811ἃ ῬΥΪτ5. ᾿Πϑ᾽[ἅη, 566 αὐ Ῥ ΘΟ 15 

ς ΟΡΡΙΙΡ 5 δϑίν ἅτ} ΔΠΉΙΟΙ 125 [αν δῖ, αὐ ΤΠ] Π]] οἰ {18 Π| 

Εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε, εὐθείας " κρί- Α υἱοϊδοϊ ταν, ἀαξ ρμοτοϑίδιθπι γον υθ αι, ἰδ [1] οἴτι πη 

1. Ηἴς νοχ βίδθλος ΞΡ αι αϊοηα, Ζονίαςοδε εἰ πανεῖ 
ῬΡοπιϊίδοίοπεπε ἦι ἰϊδεν, Ῥτουθυθίοσιπη υἱοϊϊοοῖ. 
Μοχ ΒΘ. ῥυγίπιιιβ λοιπὸν ἐπιθάλλειν. ΤΝδο ἴζὰ παι]το ἰη- 
ἔτα (1. ἐογεϊας ὃς ἐγεννήθη σοφία, ἡμῖν. 

Ῥ(ΟΙΡ. τονεῖα5 συνέζευκται δὲ τῷ. Θιατῖπι ὁ 11 ἀμνή- 
χάνον γὰρ χαὶ μή. ὙοίοΓο5 αδίποι [ΠΡ γὶ γὰρ μή. (1, 
τορεα5 γὰρ τὸν μή, τοοῖο, δι θ᾽ πᾶς ἰ4οπὶ Οοᾶοχ ἐρθῶς 
διακρίνειν. 

ς Βορὶϊ ῥυΐπιιιβ οἱ βθοιιπᾶιι τὸ ἀγνοούμενον. 
ἅ Αρυὰ ΓΧΧ ργο γνωρίζειν Ἰερίειν αἰδεῖσθαι, γονε- 

γεγὲ ρμεγδοπαπι ἐπὶ ἡ οῖο πορ εοὶ Ροπιιπι, Ἐσάοπι 

ΒΘΠΒῚ 8]1π|5 ἱπίοτρτοβ βουῖρϑις αἰσχύνεσθαι. 864 Αι11α, 
Βγπιηδομιι οἱ Τ᾽ πβεοάοιο παθοπὶ ἐπιγινώσχειν, ο0.5710- 

5666, εἴς, (]}. τογεϊι5. γνωρίζειν γὰρ πρόσωπα, ποπ 

ΘΟΘΠΟΒΟΘΡ ρμΘΡδοη 5, οἴο. 

ὁ ἘΔιιῖο Ῥατνίβ. χατὰ πρόκλησιν, πια]6, ἘΖΙτο Β 451], 

εἴ (ὐᾶοχ ΟΙ᾽ν. οὐπη 1115 4παίιιου Μ88, πρόσχλησιν, 

πὸπ πλιὸ τηοὶἰι5. Πθσ. ῬΥΪΠΊ15. ΘΟ ΠῚ 5ΔΟ7Ὸ ἰθχίι 

πρύσχλισιν, ορτῖπιο. Νοιαξ νἱἷν ἜΥ 1 Ι5δίπηιι5. Πιισδοιιδ.» 

οπποπάαίαπι [ἶσος Οοάϊοσοιῃ ΟἸῖν. ἴῃ οοάιιο Δ Ἰα πα 

{αΐθθθ γόσοπὶ πρύσχλισιν. 

4 Ἄορ. βϑσιπάιιβ χρίνετε. 

10. 

3. περ. 3. 
25. 577. 

Ῥγωυ, γἡ. 

45. 



“αἱ. 57. 
2. 

Ῥιον. 20. 
10. 

Ἐξαὶ.5. 20. 

Ῥιον.12.5. 

ἡ λὃ 

αἰνίβονο πὸπ ροίοϑι, Οὐ ἴῃ ρϑά]ηιο ἀἸοίται : δὲ 
φορὸ πἰΐφιι γιδι αι ἰοφιιηϊπὶ, τϑοῖα ἡμαϊοαίο, 
Πιἰὶ Ἰιονείπιινι. Τὺ Ἰοἴτιηῦ. Θ ΠῚ πὴ ΔΠΪΏ] 6115, 411 

οὐρὰ ΘΟ 11} ἃ 7π|5 6 Π6 Ἀ[ΓΠΟΙ τα, γθου πιο δὲ 
ἰπτοι ἡπα]Ἰοαπάτιηι. {{π6. Θὲ ἴρ56. ἴῃ 566 ΠΕ] 115 
ῬΓΌΒΙΠοΙ, ἀϊσθπβ : οπάπι5 πιαρβηῖιην δὲ ῥΩΓΡ ΠῚ ν 

αΡονεϊπαὐϊα ἀριια Γ᾿ οπυΐναιηι, Ἰποο {18} 1 τὰ θιὴ Ἵπι-- 
ἀἰοῖ ἼΡου: ροπάουιπι Ἀρρο!]Ποπθπι ἴπ ΡΙΌν ΟΡ ΡΙΙ 
πο τὴ. ἀνα π5. Νος Ποὺ 50]ππὶ {4 ]Ἰοαητῖ-- 

7515 ἈΠῚῸ ὁ. : 564 16 πὴ ΘΟΠ ΟΡ οἵ ἢ ἃ 5 πσι]α5 
γῸ5 ἴῃ νἱτὰ 56]! βοπα5. πὰ ΘΗ πὴ Πα] ΘαΠηι5 1Π 
πο 5. {πιά τοί πὴ αιιοάάαπι παίιγα]θ, {πιὸ θοπὰ ἃ 

Π18}15 5ΘΟΟΓΠΠΠΠΔΙ5 ; ΠΘΟΟ556. ΠΟΡΪ5 δῖ, [Π 115. “πιὸ 

ἀρόπαα ϑιιηΐ ΟΠ Ὸ Πα 15. πθοῖο “ιιάϑατι6 ΤῸ5. ἀἰβοθν- 
ΠΟΙῸ ; οἵ, {{ᾶ5] 14] 06 ΠῚ Δ] 1116}, {{π|1 ὁ 1 }}}1 
ἃ {895 πιο ἀπίπηο (6. ΟΠ Γν115 ἢ Ἰσθ , {πῃ 

νἰγέι!! ΟΡδοοι πάγον, ἔπ νἱτππτὴ ΘΟΠ ΘΠ ΠΆΓΘ. 

ἘΧΘΙΡΙ οαιιδα, δΟογΊ [10 δὲ Ῥυ ΠΟ ἀριι [6 

Τπαϊοαπίαν, οἱ ὌΧ οοίϑα [πιὰ ΠΊΘΠ5 6] Π5Π104}1 Ππι Ἰοῖο 
510] σΟΠΊΠ11550 Ρ ΘΒ] 46: αἴχιιο νο]ρίαιο βοονία- 
τἰοηὶ ἔανθπῖθ, τἰπηον Π6Ὶ βαρ ΡΟ 5. γ ΘΠ σαβεῖ- 
γ0Πἶ85. Οτιοα 51 ἀδιηπαῖο ρϑοσαῖο, ν]ο ον ἴα 1} γι τι-- 

ἀἸο 85 ἀοάοΥ 5, (6 τὸ ϑοπιθη Δ} γοοΐα μι {1511 : 

515 δι θη} δὶ νο]υ) τοι. ᾿ΠΟ] 1 ΠᾶΠ5.,. ΓΟ η- 
ἄτη 6556 ῬΘΟσδ 1) ὈΓΟΠΙΙΠΕ165, ΟΠ ἸΖτιιηι (δ οἶ5 

ἡπαϊοίτιμη, ΟΡ ΠοΟΧι5 [ἀοτ15 ΘΧΘΘΟΓΔΠΟΠΪ οἦ115, 48] 

αἰχῖε : 7 φιιῖ αἰϊοιεἰς. ἀπιαγῖίην «ἰπιῖσο, οἱ ἀπο ο 

απιανιηιν : ιὶ εἰϊοί εἰς ἴμσθηι ἰοποῦγας, δἰ ἔθη - 
ὕνας ἱιεοηι. 

το. Οποπίδηι ᾿σττ", Πχτα ᾿ρϑιι πὶ Βα] ΟΠ] ΟΠΘΠῚ, 
(ορτίαίϊοτιος 7πιδίονιη ἡπιά τοῖα σιιτιῖ, Ορονὰ δὶ 

ϑοίι]ο ἀαπάα, τ 1Πττι5. ἴῃ ΔΙ σΟρῚ ΓΔ ΠΟ Π 
[ὉγῸ γοοίαᾳ ἀ6 γο)ῖ5. }ἀἴοῖα ΓΟ Ραμητι5, Πα δτητι8 - 
416 πιο η 6 ΠῚ ἔγ ΜΠ Π1160 51.116}, 4τι80 ΟἸΤΡα ΠΟ] ]πὰ- 
το πθ μι} ἉΠΠ}Δηὶ ἀροηάα “πο τι6 ἀρροπά αι. Οὐ η 10 

ραν 5 πηα παῖ οἱ Ορροβι ται Οἱ Ὑ τ πὴ [{|- 

ἀἸοῖο τὸ ῬΘΡΗἢἐτπεπι, (ἃ γ]Ἱοιου πὶ ἰοθοὶ οὶ 

οοηῖνα ρϑοσαίι. ΠΆΡΘΟΙ ἀρροιθη τα. ΠγΆ]0Ὸν οἱ 
ΘΖ 5 {4 ]Ἰοαπῖιν ἢ ΡΡΟπιιπτὰ ἁάνοιϑιβ ἃἸΙ6πὸ- 
ἜΜ] ΟἸρΡΙ ἀἸτα θην, «ἃ σα] ου] τ} ΡΟΙ ΟΡ ΠῚ Ὑ τ}. 
Πιβδι θην ἰπτον 56. οοην]οίτι οἱ Ἰθη 1859 Ριιίο- 

ΤῸ ἰποῖιθ σΟην οῖο ,. δὲ ἀπίθρομθ ᾿Ἰθηϊ αἴθ). 
Οἄϊιπι οὐ. ΕΠ] θοῖο σοπίοπάιμῃι 9 Π]|ῚᾺ ᾿σποιϊ πα 
αἰδοίη, αιιαη ΟΠ ϑϑῖπηθ ἈΡ]οσαῖο, αἸ]δο ΟΠ ΠῚ 

5. 

"ἘΜ 1. ΡανῚ5 στάθμιον μέγα χαὶ μικρὸν, καὶ μέτρα δὶσ. 

σὰ, βδελυχτὰ παρὰ χυρίῳ, ρογάδιι πιὰ πτιτι δἰ ραν νιν, 

δἰ πιθηϑιι τ αἰπιρίϊοος, αϑοπιϊπανῬιὶα ἀρια Τογεϊ ται : 

564 ΠΠπ4| χαὶ μέτρα δισσὰ, ἀδο5ὲ ἴῃ ΘΠ οπο Β51}. οἱ 

ἴῃ ποβιτῖὶβ απο (Ο ἸοΙ 5 ; ὁ Ἰἤάιιο Πὰς. νοοὺβ 

ἀο]ονίπιιβ. Ῥιὸ βδελυχτὰ ἀρὰ ΤΠ ΧΧ Ἰορίταν ἀχάθαρ.- 

τα, ἱπιπιιιπιαία διατὶ : σοὶ Ἰοοιϊϊοπὶ Βα] απο [αγοῖ Ὑ]- 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΟἸΕΒΆΑΠΕΕ σΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΕΘΗΙΕΡ. 

ΠΗ ΤΠ Γ τῇ ΤῸ τον Ἔν ΤΡ 
νατε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. "ἔλεγχος γὰρ τῆς τοῦ 

δικαίου διαθέσεως, ἣ περὶ τὸ χρίνειν ὀρθότης. 

Ὅθεν χαὶ αὐτὸς προϊὼν ἀπαγορεύει λέγων ἢ Σταῦ- 
,ὔ ᾿Ὶ Ἄ. Ν »Υ̓ Ἧ , Ν μῖον μέγα χαὶ μικρὸν, βδελυχτὰ παρὰ Κυρίῳ , τὸ 

περὶ τὴν χρίσιν ἄνισον τῇ τῶν σταθμίων προση- 
γορίᾳ παροιμιαχῶς αἰνισσόμενος. Οὐ μόνον δὲ τοῖς 

δικάζουσι τοῦτο χρήσιμον, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ ἑχά- 
“- Δ ἐν , 5» Ἂν, - -“ ν. 

στου τῶν χατὰ τὸν βίον ἐχλογαῖς. ᾿Επειδή τι ἔχο- 

μὲν παρ᾽ ἑαυτοῖς κριτήριον φυσιχὸν, δι᾿ οὗ τὰ χαλὰ 

τῶν πονηρῶν διαχρίνομεν, ἀναγχαῖον ἡμῖν ἐν τῇ 
τς ὲ τ ἘᾺ 

ἐχλογὴ τῶν πραχτέων ὀρθὰς ποιεῖσθαι τῶν πραγμά- 
᾿ ᾿ 

τῶν τὰς διακρίσεις " χαὶ, οἷόν τινα διχαστὴν ἴση 
ἣ ἢ 

χαὶ δικαιοτάτη ἡνώμη τοῖς ἐναντίοις βραδεύοντα.. 

πείθεσθαι μὲν τῇ ἀρετῇ, χαταδιχάζειν δὲ “ τὴν χα- 
Α γ 

χίαν. Οἷον πορνεία χαὶ σωφροσύνη παρὰ σοὶ χρίνε- 
ται, καὶ ὑψηλὸς προκαθέζεταί σου ὃ νοῦς πεπιστευ- 

Α - 

μένος τὸ διχαστήριον " χαὶ ἣ μὲν ἡδονὴ συνηγορεῖ 
Ξ ἘΝ Εἰ τ τς ἢ 

τῇ πορνείᾳ, ὃ δὲ φόδος τοῦ Θεοῦ τῇ σωφροσύνῃ 
ἥν “ ς 

συνίσταται. ᾿ΕΕὰν μὲν οὖν καταδικάσης τὴν ἅμαρ- 

τίαν, δῷς δὲ νικῆσαι τὴν σωφροσύνην, εὐθεῖαν 
ἐὰν δὲ τῇ 2 ΄ὔ εὖ ᾿ 

ἐποιήσω τὴν χρίσιν τοῦ πράγματος" 
«ν» σα ΑΝ, « , 9 ΄ ὰ 3 

ἡδονῇ δοὺς τὴν ῥοπὴν, προτιμοτέραν ἀποφήνης τὴν 
Ἀέοϑν τα ἪΝ 

ἁμαρτίαν, σχολιὸν ἐποιήσω τὸ χρίμα,, ὑπόδιχος 
τΡΑΣ πο ϑε ᾿ Ὶ 

γενόμενος τῇ ἀρᾷ τοῦ εἰπόντος" Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ 
Ν β ᾿ 

πικρὸν γλυχὺ , καὶ τὸ γλυχὺ πιχρόν᾽ οἱ λέγοντες τὸ 
δ ᾿ ἐς 

φῶς σχότος, καὶ τὸ σχότος φῶς. 

Ἐπεὶ οὖν, κατ᾽ αὐτὸν τὸν Σολομῶντα , Λογισμοὶ 
δικαίων χρίματα, ἔνδον ἐν τῷ χεχρυμμένῳ τῶν 
λογισμῶν χριτηρίῳ σπουδάζειν χρὴ τὰς περὶ τοῦ 

πράγματος χρίσεις ἀπαρατρέπτους ποιεῖσθαι, καὶ 

τὸν νοῦν τρυτάνη ἔχειν προσεοιχότα, ἀχλινῶς ἀξ χα- 

στον τῶν πραχτέων ζυγοστατοῦντα. Ὅταν ἑχάστη 

ἐντολὴ παρὰ σοὶ πρὸς τὴν ἀντιχειμένην αὐτῇ χα- 

χίαν διαδικάζηται, δὸς τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ 

τῆς ἁμαρτίας τὰ νικητήρια. Πλεονασμὸς χαὶ ἰσότης 

χρίνονται; ᾿Ἀπόφηνε χατὰ τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐπι-- 

θυμίας, δὸς τὴν βελτίονα ψῆφον τῇ ἀρετῇ. Λοιδορία 

χαὶ μαχροθυμία ἀλλήλαις ἀντικαθίστανται; Καταί- 

σχυνον τὴν λοιδορίαν, χαὶ προτίμησον τὸ μαχρό- 

θυμον. Γχθρα καὶ ἀγάπη; Τὴν μὲν ἄτιμον ποιή- 

σας, ὑπερόρισον ὡς ποῤῥωτάτω " τὴν δὲ ἀγάπην 

βαΐα, ἴῃ {πᾶ 510 Ἰορίπηιβ, Ῥοηπάϊις εἰ ροπάῖι5, πεθηδις 

γα οἱ πιθπϑισα, τι πιηιε αὐοπεπανῖε ἀρτια 7ειιηι. 

ο ΟΟΙΡον με ἄτι Οοάϊοος. τῆς χαχίας : 4ποχιιπη 

ἀπ τι5 ἈΠ 4 ητο Ροϑὲ ΠΤ χαταδικάσῃς τῆς ἁμαρτίας, 

Δ]ῖον τὴν ἁμαρτίαν. 

ἃ (01}. ρυΐηνις ἕκαστα, Μοχ ἤτιο Μί85. χαχίαν δι- 

χαΐηται. 



ΠΟΜΠΑ 

᾿ πο κον, ἧς ΕΠ 
σεμνύνας, οἰχείαν “ ποίησον σεαυτῷ. Ὑπόχρισις 

ε " ΠῚ ᾿, » ᾽ , ν 2 
χαὶ ἁπλότης, ἀνδρία χαὶ δειλία, φρόνησις καὶ ἀφρο- 

σύνη ; δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, σωφροσύνη καὶ ἀχο- 

λασία, χαὶ 'συνελόντι φῆσαι, πᾶσα ἀρετὴ πρὸς 
α᾽ ΧΆ ΚΣ ἀν τὰν , ΣΡ ΑΓα Ἂς 

πᾶσαν χαχίαν διαδιχάζεται; Τότε δὴ οὖν ἐπίδειξαι 

τὴν εὐθύτητα τῶν χριμάτων, ἐν τῷ κρυπτῷ σου τῆς 

ψυχῆς χριτηρίῳ,, καὶ οἱονεὶ πάρεδρον σεαυτῷ τὴν 

ἐντολὴν ποιησάμενος, δεῖξον τὸ μισοπόνηρον " ἀπο- 
᾿ δ στρεφόμενος μὲν τὰς ἁμαρτίας, ὑπερτιμῶν δὲ τὰς 

3 Ζ, 9 Ἢ "ὰ 11 , 1. -͵ ΩᾺ 

ἀρετάς. ᾿Ἐὰν γὰρ ἐφ᾽ ἑκάστης πράξεως νικᾷν ποιή 
ιν ͵, , - σῆς παρὰ σοὶ τὰ βελτίονα, μαχάριος ἔση ᾿Εν τῇ 

’ “ - 

ἡμέρᾳ ἐκείνη, ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ χρυπτὰ τῶν 
᾿ - ἀνθρώπων χατὰ τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, καὶ μεταξὺ 

΄' .- -Ὁ 

ἀλλήλων τῶν λογισμῶν χατηγορούντων ἢ χαὶ ἀπο- 
Γ , ᾿ λογουμένων,, οὐχ ἀπέρχῃ χαταδεδιχασμένος διὰ 

τὴν πρὸς τὰ φαῦλα ῥοπὴν, ἀλλὰ τοῖς τῆς διχαιοσύ- 
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νῆς τιμιηθήσῃ στεφάνοις, οἷς ὅ παρὰ πάντα σου τὸν κα 
βίον τὴν ἀρετὴν ἐστεφάνωσας. Πηλίχων σοι πρόξε- 

νος ἀγαθῶν γενήσεται ἣ βίόλος τῶν Παροιμιῶν, 

διδάσχουσα τήν τε ἀληθῇ δικαιοσύνην χαὶ χρίμα 

χατευθύνειν: 

Τί οὖν πρὸς τούτοις ἔτι ; Ἵνα δῷ, φησὶν, ἀκά- 

χοις πανουργίαν , παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε χαὶ ἔν- 
νοιαν. Διττῶς νοοῦμεν τὴν ἀχαχίαν. Ἢ γὰρ τὴν 

ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλοτρίωσιν λογισμῷ χατορθου- 
μένην, καὶ διὰ μαχρᾶς προσοχῆς καὶ μελέτης τῶν 
ἀγαθῶν ἢ οἷόν τινα ῥίζαν τῆς χαχίας ἐχτεμόντες, 

κατὰ στέρησιν αὐτῆς παντελῆ, τὴν τοῦ ἀχάχου 

προσηγορίαν δεχόμεθα " ἢ ἀχακία ἐστὶν ἣ μή πω 
τοῦ χαχοῦ ἐμπειρία, διὰ νεότητα πολλάχις ἢ βίου 

τινὸς ἐπιτήδευσιν, ἀπείρως τινῶν πρός τινας καχίας 

διακειμένων. Οἷον ὁ παῖς οὐκ οἶδεν ὑπερηφανίαν, 
οὐχ οἶδε δόλον καὶ ῥαδιουργίαν. Πάλιν εἰσί τινες 
τῶν τὴν ἀγροιχίαν οἰκούντων, οὐχ εἰδότες τὰς ἐμ- 

ποριχὰς χαχουργίας, οὐδὲ τὰς ἐν διχαστηρίῳ δια- 

πλοχάς. Τοὺς τοιούτους ἀχάχους λέγομεν, οὖχ ὡς 

ἐχ προαιρέσεως τῆς χαχίας χεχωρισμένους, ἀλλ᾽ ὡς 

μή πω εἰς πεῖραν τῆς πονηρᾶς ἕξεως ἀφιγμένους. 
Ἄχαχος δὲ χυρίως, ὁποῖος ἦν Δαδὶδ, λέγων' Ἐγὼ 
δὲ ἐν ἀκαχία μου ἐπορεύθην " ὃ πᾶσαν πονηρίαν, 
διὰ τῆς χατ’ ἀρετὴν ἀσχήσεως, τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἃ 
ἀποστήσας, ὃς χαὶ τῆς χληρονομίας τῶν ἀγαθῶν 

ἀξιοῦται. Διότι Κύριος οὐ “ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς 

« Απιϊφαϊ ἀπο ΠΡ] οἰκείαν ποίησαι. 
ΓΉΘρ. ῥυγίπηιβ συνελόντι φάναι. 

8 Οὐάοχ ἰθοπὶ παρ᾽ ἅπαντα, Μοχ ἰπ (Ο]Ρ. ἰογίϊο 
Ρτὸ ἀρετὴν 5ογίρειπι ᾿πγεπίπιιια ψυχήν. ΑἸΙιια πο ροϑὲ 
Θα| γεννήσεται, ΑΙ ἄπο Μ5. γενήσεται. 

ἃ Ἄορ. ἰογίλιιβ τούτοις ἐστίν. ἵνα.. 

»  είονοβ ἄπο ΠΠΡΥῚ οἱονεί. 

 Ἐδστο πἰνάσιιο οἱ Ο01}ν. μυΐμπιιι οὐ στερήσει τὰ ἀγα- 

ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΝ ΡΕΟΝΕΒΡΒΙΌΟΠΟΌΝΔ. 40 

νΘΙῸ ΒΟΠΟΡῸ εἰθοογαΐδι, {{  ΠΠρ51 [ἀοῖτο [ἀπι}ϊὰ-- 
γ6 1. ΘΠ 1] 110 οἱ ϑἰ μη ρ] οὐτα5, [ον εἰ ο δὲ εἰμηὶ- 
ἀἸτα5, ρυ θη τα δὲ 5[Ὰ|{Π1Π8, 1514 ΘΕ ΤΠ] 5114, 
ΡιυάἸοῖ ἴα δὲ ἱπηρι 111, δὲ, πὶ ὈΡΟνῚ ἀἸσαμι, νἱν"- 

ἴπ|5 26 ΠΠ 06 8 οαπι {π0}}06 8 Ὑ1 0 74 Ἰοῖπι πη 5.011 
Τίιηο ἰσίταν Πα ἀἸοϊονιιπ. του π ἀ] πο οϑίθ πα ἰίο 

ἴῃ ΟΟΟΙΠ 0 Δ ΠΪπη85 85. 1Ἰοῖο,. ΡΥ ΘΘΟΘρΡΓαΠ]Π 116 
45] ἀ55Θ55 6 1 Δ ΠῚ ΘΠ 5 110], Οαπιη ἴῃ ΠΘαι1-- 

τἰὰπ ἔπτη} ΘΟΠΙΠΙΟΠ5ΓΓαΪΟ., ΥΟΓΘΆΠ5. ροοοδία,, 
νἱριαίοβ. Ργςίουθπβ. 51. Θηΐπὶ [Δ 0]5 τιῖ ἰπ 51Π51}}15 
ΔοΠΠΟπἶθιι5. νἱποδηΐ ἀριι ἔθ τηθ] ον, ᾿Θαΐι5 ΘυῚ5 
7π ἀϊο ἐ11α, οἰιπὶ ἡμαάϊοανῖε Π)οπιίτιις5 οσοιιτα ἰο - 

παΐπιτι σοι άμπι ὀναπσοίπιπι πιοσίγιιηι, οοδῖ-- 

ἑαιἱοπῖδιι5 ἐπι ετ᾽ 56 οἱ αοοιιδαπϊνια, αἰ δὲ ἀοζοτι-- 

αἰδπίίντς, πθο ἈΌ1Ρ15. σοπαοιηπαΐτϑ ΟΡ αἰϊαπ δὰ 

μλα]α ᾿πο παι οπϑιη : 5641 {15 Ὁ1{120 ΘΟΥΌΠΙ5. Ποπογὰ- 
Ρεγθ {ιῖ]τ5. νἱνετθ πὶ ΓΘ] ΟΠΊΠΘΙΙ {πὰ λη ν ἴα πὶ 
σΟΡΌΠαγ ΟΡ. Οὐοῖ θοπὰ σΟΠΟΙ ΠΑ 1} {01 Ῥγονοι- 
Ῥϊογιιμη. {106}, 41 ἄοοθὲ οἱ υθγᾶπ) ΘΟΪΘΓῸ {|511-- 
τἴαμη, δὲ πα τοῖτιηι αἰ γΊ θυ ἢ 

ταὶ Ἐοααϊα ἰδίαν ἰ5. ΔΉ} ] 15} {71 αοῖ, Ἰπ{1}, 

ἱππιοσθπϊνιις ἀαϑίμ{ἰαπι, οὶ ριι6γῸ ἱινοτιὶ οἱ 561ι- 

διίπι οἱ ἱπίοἰἰἰσοπιΐαπι. Τ)Ὰ ΠΟΙ τον 1Π|6}}Π ] Πλ115 

ἱπποσθη 81. ΔἸ ΘΠ]ΠῚ (ππαπη δ1 ἃ ρΘοοαῖο 4}16- 
ΠΑ ΟΠΘΠῚ, {π|25 ΓΔ ΠΟΠΘ ἢξ, ΘΧοορΊ ἉΠητ5 5 ὙἹΠΙ Π6 

γος φαδάαηι ΓΔ 166 Ρ6Ρ Ιοπ απ αἰ ΓΘ ΠΕ Ι ΟΠ  "Ὸ- 
ΠΟΙ 16. Π] ΕΠ ΠΟ ΠΟ Θχοῖϑα, ΟΡ ᾿πίοσν ΠῚ 

6715 ΡΥ Ϊν Δ ]ΟΠ ΘΠ}, ᾿πΠΠΟΟΘη [85 ἀρρΘΙ] Δ ΠΟ ΠΘηῚ ἃ6- 
οἰ Ρ᾽πηιιβ : ἃ ἸΠΠΟσΘηΤα ἋΠΟΙ ται’, ΟἴμΠ} Π]Ὰ]} ΠΟΗ- 

ἀτιηὶ 6δὲ Θχρθυ θη ἃ, ΟἸ1} 51ΠῈ {|| 52806 0} ριι6-- 
ΤΊ]Θ τὴ φἰαΐθμι αἰ νἱΐαθ Δ] 1οιι}115. 1Π5{1{π|{π|1Π} ὙῚΠὰ 
«ιοραιη. ΠΟῸΠ ΘΧρουΙ πέμ. ἘΧΘΠΊΡΙΙ σΡαΠ18, ΡΟ 
ΠΟΠ ΠΟΥΪξ 51 Πρ 6. ]ληι, ΠΟ πΟΥΪΣ ἐο]τιηι οἱ [Ἁ}1ὰ-- 
οἶαπι. Ἀπιγ5115 51Π0 61] ΓΕΓῚ 4 σθ 65, ΠῸΠ 50 Πιηΐ 
ἀοἱοβ. τηθγοδίουιΠ|, ΠΟΘΙ 6 [ὈΓΘΠ565. 51Π|0{[65. 
Οὐἱ ἰα]65 διιπΐ, 605 Ἱπποοθηΐθθ γΟΟΔΠ1Π15: ΠΟΙ 

4πο4 νοϊαπίαϊθ ἃ πη ]}114 βθοθβϑουϊπί, 56 αιοὰ 

ποπάτιμι Βα ἐπ τη ]πΠῈ {που πὲ ΘΧ ΡΘΗ. 1ππο- 

66 Π5 ΔιΠ6 1 ΡΓΟΡΙΊΘ 6ϑὲ, 4188}15 ογαΐ Πᾶν], εἰ]}15 
1ιεθοο 58πηὶ, ἴσο αἰίθπι ἔτι ἱπιπιοσοηίϊα πιθα ἀπιὶὐτι-- 

ἰανὶ : «αἱ νἀ δ] 1οθὲ οπηπθῖι ΠΟ .Ι Δ ΠῚ Ρ6Ι γἰρει-- 

τἰ5. ΘΧΘΡΟΙ Δ ΓΠΠΟΠΘ ΠῚ ἃ ἀΠΙΠΙὰ 5118 ἁπηον γαῖ, {11 οἱ 

θὰ τοῖς πορευομένοις ἐν ἀκαχίᾳ. Αἱ Βερ. 5εοιηάιι5 εἰ 
(01. τογεϊιι5 ργὸ τοῖς πορευομένοις Βα επί τοὺς πορευο- 

μένους : «πο 5βαπαπὶ εἴ ψογιῖπι Ππἴοο. (ἀγαπηπηαιοῖ 
οηΐπη ἀοσοπῦ ἅπιο5. ἀοοιιδα γ05. οπτὰ ΨΟΥΡΙ5 ρυϊναπαὶ 

πῸπ γαϊτο γορουῖτ!. (01}. βεοιιηάιι5 οὐχ ὑστερήσει τὰ 

ἀγαθὰ τοῖς ποῦ ευομιένοις οἴο,, ποσὶ ρυο]ίδενίε ϑοπα ἀπι- 

Μιιϊανείνιις ἰπ ἱπποοεπίϊα,; ποο αἰτίου Ἰορίξαν ἀρια 

ΤΧΧ, 

ἤομι. 2.1τθ. 
τὸς 

Ριον. τ. ἡ. 

εαὶ. 55. 
1, 
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ριαι. 33. Βοποίιπι Πρ  ΘἸταΐοπι σοηβθααΐι". Ζ7)οηιῖτιι 5 

13. ΘηΪΠῚ δογιῖς τιοτὶ ργὶγαθὶξ 605, φαΐ ἀπιδιϊατι ἐπ 

ἱπιποσοτία. Οὐϊϑηιῖ5. 6] αϑιιοϊ [ἀϑυὶῖ, Πάθηῖον 
Ῥεαὶ.5)5.1. ἀϊοίαγιιθ οϑὲ : ὕμάϊοα πῖ6, 1) οτεῖπο, ιιοτιίατι 650 

δοαὶ. 7. 9. ἵπι ἱπποσοπίία πιθα ἀπιϑιίανὶ. Α΄ ἰϊονιιμ : ὦι- 

εἴσα πιὸ 5δοιιγιάπιι 5 {ἰτὶαπτὶ τθάπι, δὲ βθοιιπ- 

εἶκε ἱτυτιο οδτιϊ τη τι θάτιν δι ιρ γ τι 6. ΜΟΥ αμη ἃὰ- 

ἴθι δ᾽ ΠΡ] οἰ 5, ΤΟ ΠΘΡΟ51[ἃ5). ΘΆΡΘΠ5 ΑΓΕ Ιοῖο ἴπ- 
ἀ0165, Ἑπανδοῖου σι Π0 ἸΠΠΟΟΘΘΠΕΪ5. [116 1Π515Π6. 

ὥεμ. 25. Οὐ] ϑιηοϊ ογὰΐ 1860}0 : Ζέοο οαγθπ5, ᾿π 41}, 

32. Ππανίξατις «ἀἰοπιιγι  ἤοο. Θϑῖ, πῖθη5. Πᾶς ΡΠ 51Π|- 

ΡΙΙοΣταῖθ, Πα] 116 ΘρΘοῖθ πὶ ἃ}0 ἀγΘ ΘΟΠΙ οἴ ΠῚ, 

(αϑὶ {φαδηγά μη ἰαυναπ), ἃ ΟὈν]ο5. ΠΙΙΟ5Π1}06ὲ ἀ6- 
ΟἸΡΙΘπο5 5105] οἰΡο ρΟΠΘη5. ΗΟ ἴαπηθη ἴπ- 
ποοθηῖθπι ἀἸοθγ ν᾽ δίμν ΠΟΠΪΠΘ ΠῚ Π18}1} ἱπΟΧ ρθυ- 

τὰ : ΟαΪ Θιΐαπι αι ι440}}} ἀϑα εἶα ΟΡῚ15 6556 αἷϊ, τ 

Ῥυθοῖθυ Πα ΓΡΆ]Θ ΠῚ 51Π|0} 10] 6 0 σΟΠΙ ράγο ΠΟ 116 

Ῥυπάθητίαπη ᾿π ΘΧΡΘΥΙΠΊΘΠτΟ 5114π|, θΟΠΆ]Ὲ6 ἀδ[ι- 
τἰὰ ιαϑὶ φπο μὰ [610 ΘΟ πνπλιΠ τι15, ΥἿΧ ροβϑὶ! ἰπὶ-- 
ΠΊΪΘΟΓΙΙΠῚ ᾿Π514115. ΟἸγο ΠΟ Πἶ]. Ορογίοι ΘηΪπι ν 
Ῥιιῖο, ρου δοίιηι νἸριι, ρα ἀθηΐθηι 146} 6556 

Δ ΒΟΠιιΠ, 51 ΠΡ] ΘΘ πὴ γ ΘΡῸ δα μηδ] η}. Ππο νοὶ 

δχ [Ὀπίο φαοάδηι Πδιιυα πὶ ̓πΠ ΠΟΟΘΠ 65 5} 8} 6 Π} 
τῷ. δία τα η}. ἢ 1 ΘΠ ἀϑέμξιι5. {Πιγογι5 Θ5ῖ 56Ι 515. 

Ἐπ, “155, πιαἰὶς δι μοῦ νοηοπεϊθιι5, αὐϑδοοτιαϊε 
56. τ, Οιμ ἀμίθηι οανοῖ Τρ δἰιθτιδίοσιθς, αϑίι-- 

“ΟΣ ὁ5ΐ. Ἐδι ᾿ρῖταν' ἀϑίατα 1ἃ {πὸ ἀριιπίιν ΟΠ Πα 
ῬΟΥ ΡΠ ΠΟΙ Οβὰ ΠΣ αἰ πη! ἀπ πα ιιϑεν ἴα πὶ, {πθπια- 

τηοάτιηι ΘΠ οἰ τιη 651 1 {π10 ΤΠ] 11} 50] τη} Ρ6}- 

Ῥοιναταν. ΟΠ ΠῚ 1  τππ] ΔΟΙ]Ο ΟΠ ΠἾδ5. πὶ ἀβ[α [1 ΠῚ 
οδα1:, Π θυ π16 1πὶ ΟΠ ΠῚ 115 τηα]ὰ ΘσοιΡΡιηΐ, ἄτι 

5 σῃἸΠοας ἀϑίι1 πομιθη. ΕῈ ααὶ φαϊάθπι ἴη ἃ]1Ὸ- 
ὙΠ ΡΘΥΠΙΟΙΘ ΠῚ 50] Θυτἶα δὲ ἃ ἘΠ οἷο τ ΕΠ πι}, πα} 115 

651 : 4] νΘγῸ δοιαξι πὶ ἃ ΡΥ ΘΠ θυ 5111ΠῚ ἰρ51115 

Ῥοόπιμι ἀορυ  μοπ 6 η5, ποχὰβ ἀο]056 ἃς ᾿πϑι ἀἴοβο 

510] ἃ}0 ἃ1115 Ῥυθραγαϊα5. ονὶταΐ, Θϑὲ ἀδίατι5. ἰαπιο 
ἀἴθπιι5. Τααιι6 ἃ νοσθη ἀϑ[αϊδ5. ἀη πηι ({1-- 
ΘΘηΓΟν. ἀἰθη 46; ΠΟυθυ 5116. Πηθ αἰ π “θη δ ηι 

6556 Πα ΙΓ Π|, 4110 Ιου θη ἃβίυ τα ΘΧχ 58 Π0Ὸ 
ΘΟΠ51110 ἀι15 111 ΓΘΠῚ 51 15, Θὲ ῬΥΌΧΙΠΗΪ τι5115, [δτι- 
ἀδπάιιβ ὁδὲ : 4116} γΘΓῸ ᾿ρϑᾶπι ἃ ῬΥΟΧ πη ρογηὶ- 

οἷοι Δ ἢ} 6 η5, γΘΡΡ ΘΠ ΘΠ Οηὶ ἢξ ΟΡ Ποχίτι5, τοὶ 
4] ᾿παπιβενϊὰ βιιὰ οθῖὶ φιιδ ἀλη ρου θπαϊὶ οοοαβίοπο 
εἰαταν. 

1. ῬΟΥΓΡῸ Πιιθοθ ἀθχιθυ 115 τιδὶι θ᾿] 6 Πα οϑὶ 

5 5. ΒΛΒΙΠΕ ΟΕΒΑΠΕΕ 

Ῥίον. 

43. 
“νιώ. 27. 

12. 

Τυϊὰ. ι5.5 

ἃ ἘΜ χρῖνόν με, χύριε. ΝοΟΧ υἱεἶπηὰ 1π Ν95, πῃ 

ἀπνομπῖζαν, 

ε (9}"». τογεῖιι5 ὁ ἰαχὼθ ἄπλαστος ἦν, φησί. 
ἢ ἘΔΙ ἐντεῦθεν οὖν ὥσπερ. ΠΙὰ οὖν ἴπ ἀπεϊιιῖς 

ἀροθί, Ἰἀοϊγοοάιιο δὰ πὶ γοσι]απι 46] ον πηι, 

5 ἘΔΜῚ χαὶ τό" ὁ δέ. ΑἹ Μ55. ποβίσὶ ομποβ χαὶ, ὁ δέ. 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 
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ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

, πὴ , « - κ᾿ - 
πορευομένους ἐν ἀχαχία. Ὃ τοιοῦτος πεποιθὼς ἐρεῖ, 

ὩὐΤος ἢν Ψ, ’ Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀχαχία μου ἐπορεύ- ἬΝ εν πον 
θην. Καὶ πάλιν " Κρῖνόν ἅ με χατὰ τὴν δικαιοσύνην 

οὗ Ν γ 

μου καὶ χατὰ τὴν ἀχαχίαν μου ἐπ᾽ ἐμοί. Χαραχτη- 
ΠΩ͂Σ, ΝΑ Ν᾿ “ οςξς ΄ ῳ Ἂν 

ρίζει δὲ τὸν ἄχαχον ἣ ἁπλότης τοῦ ἤθους. 
- Ὁ: , « - Ὗ 

γαῖον, τὸ ἀκατάσχευον. ποῖος ἦν “ Ἰαχώδ' 
᾿ τὸ ΞΞ 

στος, φησὶν, οἰχῶν οἰκίαν - τουτέστι, τῇ 

τὸ γεν- 

ἜἌπλα- 

ἐχ τῆς 
ἥσεως ἁπλότι ὙΟΥένος- Οὐδὲν ΣΝ ΤΩΝ ἐπί- φύσεως ἁπλότητι χεχρημένος, οὐδὲν ἐχ τέχνης ἐπί 

πλαστὸν σχῆμα, οἷον προσωπεῖον, ἑαυτῷ πρὸς τὴν 
τῶν ἐντυγχανόντων ἀπάτην περιτιθείς. Ἐνταῦθα 

μέντοι ἄκαχον ἔοικε λέγειν τὸν ἀπειρόκακον, ὃν χαὶ 
τ τὲ , 

χρείαν ἔχειν φησὶ τῆς ἐπαινετῆς πανουργίας, ἵνα 
τ ᾿" ΕἾ , 5 , Ὁ ΕΝ ον τν ῃ 

προς τῇ εχ φυσεὼς αχεραιοτήτι χαὶ τὸ ἐς ἐμπειριας 

Χ Γ ΤΣ Ἐς 5 [) ᾿ - Ἃ"» συνετὸν ἐπιχτήσηται, καὶ οἷον ὅπλῳ τινὶ τῇ καλῇ 
, , ΑΞ Ὑ Ῥον- πανουργίᾳ πεφραγμένος, δυσάλωτος ἡ ταῖς ἐπιδου- 

ε - - - ΦΡ. »Ἣ»Ἂ 

λαῖς τῶν ὑπεναντίων. Δεῖ γὰρ, οἶμαι, τὸν τέλειον, 
φοροῦν ἂν εἰ οὺς τὸ ἀγαθὸν, ἀχέραιον δὲ φρόνιμον μεν εἰναι προς το αγα ον. ξρ ο: 

Ἅ ᾽ τους ον ᾿ "Ἢ 
πρὸς τὸ χαχόν. ΓΡΕντεῦθεν ὥσπερ ἐκ πηγῆς τινος 

. , ἀρυέσθωσαν οἵ ἄχαχοι τὴν σῴζουσαν πανουργίαν. 
τς , 

᾿Ανὴρ γὰρ πανοῦργος, θρόνος αἰσθήσεως. Καὶ, Παν- 
ἔστε 
ξεπε οὔργος δὲ, χαχῶν ἐπερχομένων, ἀπεχρύδη. δ Καὶ, 

Ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους, πανουργότερος. ἔστιν 

οὖν ἣ πανουργία ἐνέργεια πάντων χατ᾽ ἐπιτήδευσιν 

τεχνικήν ᾿ ὥσπερ ἣ χαχουργία ἣ μόνου ἐστι τοῦ 

χαχοῦ ἐργασία. ᾿Επεὶ οὖν πᾶσαν ἐργασίαν παραδέ-- 

χεται ὃ πανοῦργος, ἐν τοῖς πᾶσι δὲ καὶ τὰ φαῦλά 
ἐστι, δύο σημαίνει ἣ τοῦ πανούργου προσηγορία. 
Καὶ ὃ μὲν ἐπὶ βλάδι, ἑτέρων τῇ ἐπινοίᾳ χρώμενος 

τῶν ἔργων, πονηρός ὃ δὲ ἐπαινετὸς πανοῦργος, ὃ 
2» 7 
ὀξέως καὶ συνετῶς τὸ οἰχεῖον ἀγαθὸν 

ΜΞ ξε ἐζε υρίσχκων, χαὶ 

τὰς δολίως χαὶ ἐπιδούλως παρ᾽ ἑτέρων αὐτῷ βλάδας 

σχευωρουμένας ἀποδιδράσχων.Ποόσεχε οὖν ἀχριδῶς 

τῷ τῆς πανουργίας ὀνόματι - χαὶ γίνωσχε ὅτι μέση 

τις ἕξις ἐστὶ, χαθ᾽ ἣν ὃ μὲν ἐχ " προθέσεως ὑγιοῦς, 
ἐπ᾽ ὠφελεία ἑαυτοῦ χαὶ τῶν πλησίον αὐτῇ χεχρη- 

μένος, ἀποδεχτός" ὃ δὲ ἐπὶ βλάδῃ τῶν πέλας μετα-- 

χειριζόμενος αὐτὴν, χατεγνωσμένος, ἀφορμῇ πρὸς 

ἀπώλειαν τῷ ἐπιτηδεύματι χρώμενος. 

Πλήρης δὲ ἡ ἱστορία τῆς ἐφ᾽ ἑχάτερα χρήσεως 

Ηἰς ΤΧΧ ρῥγὸ ἐλέγχους παβοπὶ ἐντολάς, σιιὶ οιιδιοα τε 

πιαπάϊαία. ΒΑΚ. Π15 βοα αἴτι5. οϑὲ ἈΦΌΊ] πὶ. 

ἃ ἘΔΠῚ ἐκ προαιρέσεως. Αἴ φαΐϊηααε Δ55. ἐκ προθέσεως, 

δαἄοπι ρ᾽απο βοπιοπίϊα, ΠΡΊθ μὰ ΟΟΙΡογίϊεὶ ἄπο ΠΡτὶ 

ὠφελείχ ἑαυτοῦ, ἘΔΙΠ αὐτοῦ. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΜ ῬΕΟΥΝΈΕΒΒΙΟΑΟΜ. 

τοῦ ἐπιτηδεύματος. Καλὴ πανουργία τῶν “Εδραίων 

χατασοφισαμένων τοὺς Αἰγυπτίους, καὶ τόν τε μι- 
σθὸν τῆς ἐργασίας τῶν "ἢ πόλεων ἀπολαδόντων, καὶ 
ὕλας ἑαυτοῖς πρὸς τὴν σχηνὴν συμπορισαμένων. 

᾿Επαινετῶς ἐπανουργεύσαντο αἷ μαῖαι περιποιού- 
μεναι τὰ ἄῤῥενα τῶν “Ἑδραίων. Καλὴ πανουργία 
“Ρεδέκχας τὴν μεγάλην εὐλογίαν τῷ υἱῷ “ προξε- 

νούσης. Καλῶς ἐπανουργεύσατο Ῥαάθδ' χαλῶς Ῥα- 

χήλ᾽ ἢ μὲν τοὺς χατασχόπους περισωσαμένη " ἣ δὲ 
τὸν πατέρα κατασοφισαμένη, καὶ τῆς εἰδωλολα- 

τρίας ἐλευθερώσασα. Πονηρῶς κατεπανουργεύσαντο 

τοὺς ᾿Ισραηλίτας οἱ Γαδαωνῖται. Πονηρὰ πανουργία 

τοῦ ᾿Αὐεσσαλὼμ. ἐν σχήματι ἐπιειχείας ἀὑπαγομέ- 

νου τοὺς ὑπηχόους, χαὶ πλῆθος ἀποστατῶν συνα-- 

θροίσαντος εἰς ἐπιδουλὴν τοῦ πατρός. ᾿γχαλοῦνται α 

ἔ τινες, ὡς χαὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ χαταπαν- 

ουργευσάμενοι γνώμην. ᾿Πνταῦθα μέντοι τὴν ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ παραλαμανομένην πανουργίαν ὃ λόγος ἐγ- 
᾿ ν «, μὴ ᾿ - ΄ ΄ὔ κρίνει, οἱονεὶ ὅπλον οὖσαν πρὸς τὰ τοῦ βίου πρά- 

ματα, καὶ ὀχυροῦσαν δι᾿ ἑαυτῆς τὰς ψυχὰς τῶν 

ἁπλουστέρων. ΕἾ γὰρ εἶχε τὴν πανουργίαν ταύτην 
« Γ ΕἸ μ 5.0" -" , -" ᾽ Ὡ τ ἢ Εὔα, οὖκ ἂν εὐάλωτος ἐγεγόνει ταῖς ἀπάταις τοῦ 

με ν 
ὄφεως, Τὸν οὖν ἄχαχον͵, τὸν διὰ τὸ πιστεύειν παντὶ 

λόγῳ εὔχολον εἰς τὸ φθαρῆναι. τὰ νοήματα, ὀχυροῖ 
ἣ ΡΟΣ ΤΠ αι διδασχαλία, οἷον συμμαχίαν αὐτῷ 

πρὸς τὰ τοῦ βίου πράγματα τὴν ἐκ τῆς πανουργίας 
ὠφέλειαν παρεχομένη. 

Ἑξῆς ἐστιν ἐπισχέψασθαι, πῶς παιδὶ νέῳ δίδωσιν 

αἴσθησιν χαὶ ἔννοιαν. ᾿Επειδὴ διπλοῦς ὃ ἄνθρωπος, 

ὥς φησιν ὃ ἀπόστολος" ὁ μέν τις ἔξωθεν ὧν, ὃ δὲ ἔν- 

δοθεν, κατά τε τὸν ὁρώμενον, καὶ “ χατὰ τὸν ἐν τῷ ᾽ ᾽ ῃ 
πάσαν, ἢ ξ- 

κρυπτῷ νοούμενον, ἀνάγχη ἡμᾶς χαὶ τὰ τῆς ἡλικίας 

ἐφ᾽ ἑχατέρων παραπλησίως λαμδάνειν. Τὸ μὲν οὖν 
λέγειν; τὸν ἀρτιγενῆ παῖδα αἴσθησιν λαμόάνειν σω- 

ματικὴν, οὗ πόῤῥω ἐστὶ τοῦ γελοίου. Ποίαν γὰρ 
τῶν αἰσθήσεων ἣ βίδλος χαρίσασθαι δύναται, χαὶ 

ὄψεως, χαὶ ἀχοῆς, χαὶ ὀσφρήσεως, καὶ γεύσεως, 
«δι ὧν "»Ω ΄ “- Ν 3, 3 χαὶ ἁφῆς εὐθὺς συναπογεννωμένων ἡμῖν, καὶ οὐκ ἐκ 

διδασκαλίας προσγινομένων, ἀλλὰ τῆς φύσεως διὰ 

τούτων ἀπαρτιζούσης τὸ ζῶον; Οὔτε οὖν παῖδα Ε 

σωματικῶς νοητέον, οὔτε αἴσθησιν μίαν τούτων 
- » ᾽’ » 5.5 ἣ “Μ᾿ Μ 

τῶν ἀπηριθμημένων,, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον 

τὰς ἡλικίας μεταληπτέον. ᾿Εδιδάχθημεν γὰρ πολ- 

λαχοῦ τῆς Γραφῆς χαὶ παιδικὴν χατάστασιν τῆς 

υχῆς " καὶ ἄλλην ἀχμαστιχήν - χαὶ ἄλλην ἤδ' χης "" Ἣν ἤδη 

»͵Ω (]}. τουτῖο Ῥυὸ πόλεων 5ογϊρίιπι ἵπν θη πητι5 
πόνων. 

9. (010. ρυίπιιιβ. προξενησάσης. (ΟἹ ΒΟΥ ϊητι5. το ΓΕἶτι5 

προξενισάσης. Μοχ μῖο 1ἤοιη (οὐχ διασωσαμένη. Βα - 

Β Περιφονιπι, 4], ἀθοορε 5 ΠΕ  ρΕ55) αὐ αὐ πηι 

10} 

᾿ιϊδιουΐα πὶ ἈϊνΡΆΠΊστιΘ ρθη. ῬΪΟΝ να δϑὶ ἀβιτα Ἑποὰ, 12. 

ΘΟΠ ἀγα Πὶ ΠΟ  Οθ θη Γθοθρογα πε, [ἃ ΠΙΔ ΓΘ Ϊα5 
δ τἀ ΟΡ Πα ] ΠῚ ΘΟΠ5 ΘΠ 1} 51:01 σοι ραγὰ- 

γιηΐ. ΤΑ ἀ Ὀ}ΠΠτθὺ ἀϑίατ]α τι σαηΐ πε γοθ5, ἔσοί. τ. 

418 πηᾶγο5. ΠΘΌΥ ΘΟ βουνάνθυθ. ῬΌ] ΟΠ γα οϑὲ "7: 

δίαιτα ἈΘΌΘΟΟςΘ, 4188 ΒΘ ΠΟ ἸΘΠΟΠΘ πὶ ΠΙασΠΆΠῚ ἐπ. 27. 
ΠΠΪο φοποιίαντε. ῬαΙνα]ν ῥα] οι γα {τ ἀϑεαία : ρι}}-- ὐος. 2. 4. 

οἰνΘ 1 46πὶ ῬΔΟΙΙΕ]. Π|ὰ, απο ἜΧρΙογ ον ο5 56υ- 7) Ὁ. 
γαν : Πδο, φορά ραίγομι ἀθοθρῖξ, δὲ ἃ 140]0-- 34. 57. 

Ἰαερῖα ΠΠΡορανῖτ. Αἱ νοῦ ΟΔΡδομ 5 Δάνθυβα5 " τος 952: 
Ἰϑγ 6} 5 ὈΡΆΥΘ ἀϑ6ι| Θχϑ τον. Μία]α [αὶὶ ἈΞΙα ΠΑ ὁ 2. Ἧσε: ι5. 

ΑΡϑδ]Οπἰ5, {|| 5᾽ ῃυα] Δ ΠΟ Π 6 δ Πα α 5 ρ  ]οχῖς 58Ὁ- ἴση: 
ἀἴτοβ, ἃς ῥα] Ἰπβ᾽ ἀϊ ταν τι5. τηᾶσηαμπι. ὙΘΡΘ]Π τι πὶ 
ΘοΟρίδπι οοορῖς. ΒΘρΡΡΟθ πα ππ εν δα πὶ Δ] 148], Ῥααὶ. 81 ἡ, 

4αοα ᾿πἰθυῖπε ΘΟ ΠΕ ππ ἀδεαει μι δὲ τ Π στ Πὶ 1Π 

Ροραϊαμ οἱ. (θέον μοο ΙΟοῸ ἀϑιαεϊαπη, 4185 
ἘΠΠΠ ΟΡ Δα Ποίαν, ϑου ρέμα ΡΡΌΡαΓ, οἴαπὶ 511 

451 ἀγπηαΐαναὰ ἃ νἱϊ ποροίϊα, ἀίαπι6 ΡῈ. 56- 
᾿ρϑαμι Δ ΠΙΠ]ὰ5. 50] οἱ ουτιαὶ σομηημηἶαι. Νὰπι 
Ἰιὰ πο ΒΕ 18 Π| δὶ Πα θυιΐϑδθὲ Ενᾶ, βθυΡα π 18. 40]15 
βϑάπιοὶ ποη λοι! ΡΟ ιῖδβθε, Τηποοθηΐθηι ἰσίταν, 
«{|, «πιο οὐδε βθυμηοηὶ ομηηΐ, ἴδοι ]θ πηθηΐθ 

ΘΟΡΡΕΠ θ τι», «ον Ὶ πὰ 6] ϑπηοΪ τηπιηἱξ δὲ σου Ὸ- 
Ῥογδξ : 5 {α! ἄθιη ἀβεεῖαο τ ΠΠΠτα θη σοι πο απὰ 
ἃ νἱτο πϑοροιία Δ Πα πηθητιιηι οἱ πη ρονεῖ. 

19. (ΟΠΒΘ 65 Θϑέ, τὶ ΘΟ Πβ᾽ ἀθυθηῖ5, 41π|0- 

Π0 40 μιι6ιῸ {ιν ϑηὶ ἀδὲ βθηϑιηι οἱ ᾿π 16 ΠΠρϑηείαπη. 

ΤΊ ΡΙΘΧ οὐμπὶ 511 ΠΟΠῚΟ 5, τς 41 ΑΡΟΒΙΟΪΕ5,. τιΠιι5 ἴδ, 
ΘΧΊθυ ον, ᾿πίθυϊουν ἀἰΓΟυ ; ΠΘΟΘ556 ΠΟ Ϊ5. δϑί, εἴδ-- 

16 ΠῚ} Θ ΙΔ 5, [ΠῚ ΘΟ ΠΕ ΠῚ ΘιιΠ} 411 σΟΠ ΒΡ οἶα» 
4118 Π| ΘΘΟΙ ΠΑ 11} Θιιπὰ 4] πη Θοοα! το ̓π|6 ΠΠστ ταν", 

ῬΆΡΙΓΟΣ ἴπ προ 6. Δοοῖρονθ. Τίσθυ ἁπΐθπι ραθ- 

ΤᾺ ΠῚ ΓΘΟΘῊΒ5. ΠΑΓΕΠΠ) ΘΟΥΡΡΟΡΆΪΘΠῚ 5ΘΠ511Π) ΓΘΟΙΡΟΙΘ, 

ῬΓΟΡΘΠ Θά απ υἰϑιιηι πον θὲ. ΟἸΘ ΠῚ ΘΠ]ΠῚ 5ΘΠΒΕΠῚ 

Ἰανσιρὶ ροῖοϑὲ πὸ ΠΠΡ6ν 7 σηὶ δὲ νίϑι5, δ ἀπά 5, 

οἱ οἰ λοιϊιβ, οἱ σιιβέιιβ, δὲ ἔχοῖτ5. 5! η ΠΟ βΟι. ΠῚ 

φάδηίαν; πθῸ δοοράδηε δχ ἀοοίυηα, 56 μθν Πο5 

ΒΔΓ ἀΠῖτΕα] ἀΡβοϊναῖ. ΝΟΖιο. ᾿σῖταν Ριιθ οου- 

ῬΟΡΑΙ ἴθι ᾿π 6] ΘΠ τ|5 Θὲ, ΠΟ] Ὸ6 ὉΠ} 56 Π5115 ΘΧ 

ΘΠΙΙΠΊΘΡΔΠ5 : 564 416 Ἰπίου ον ΠΟΠΉΪΠ6 ἀοοϊρί πα 

δοῖαἴο5 διηξ, ΤΙ ΔἸ οἰ Πλτ15 ΘΠ] 1π| Π]1}}{15 ΒΟΥ Ρ τ 185 

Ἰοοῖβ, «πιθηγάάαπι ΔηΪ πη. δαί πι ριΘ 6 6556, 

ΓΤ ΠῚ 6556. δ] υδάθιη υἰσθηΕ15, Δ] Πππὶ 7 56 15. 

51Ππ|ι5 τὰ Ἰαας πανουργίαν καλὴν, τὲ ὙΠΟ γῚ γροϑϑις οἱ 
ἶρβο, τπορὸ ἀν οοχιιπι, ππθη0115 ΟΠ οΙοβὶϑ5 ἕαγογο, 

ἃ Βάπι ἐπαγομένου. ΑΙ φαΐπααο Μ55. ὑπαγομιένου. 

ΙΝ όσομι κατὰ οχ {10 ιι5 Μ55. ἁ ἀἸἀϊμλιι5, 



152 ὃ. ΒΆΒΙῚΙ ΘΕΒΑΠΚΕΙ ΟΛΡΡΑΡΟΟ, ΑΠΌΠΙΕΡ, 

ι. ὔον.3, ΥΟΥΡῚ σαιδα, αἰ ἃ Ῥάθ]ο {πΐπηῖιι5. ΘάΟοΙ, ριι6- 

ἐτον τὶ δύᾶπὶ (ον πι} 1, ᾿Δοϊγοοαιιθ ἰὰοιθ απο οἱβ 
ΟΡιι5. δγαΐ, θυ ηαυΐα 501Π|66 0 δὲ δἰ πη Οἷον 6 

ΘΥΔΉΘΟΙ ἀοοινῖηα., Οἵα 50] (Ορ ΠΠΔ[1Π} 

ϑϑοδηι ΠΟΠά τη ἀἸσοΓΟν 6 ροβδθηῖ. ΑἀΟ]Θβθ 65 δτι- 
ἴδ πὶ ΔΠΙΠΟ 651, {|| ῬΥΌΥΘι15. ΟΠ 115. ὙἹΡ 15 
ῬΑ Ριι5 Δ 5Ο  αττ15 6ϑὲ, αΐ βρὶνῖτα ἔοννϑε, (αὶ δὰ 
Ρἰοἰδεῖα ἀο 0 Π65 5 ΘΠ τι15. δϑῖ, δὲ δ Ομ πα ΟρΟΡὰ 
Ῥόπὰ [ΟΥὐΕἰτον ρογάσοπα γθρθίιβ : 481 6 ν]ο 6 η-- 

λ1αιελν ταν ἔπ5. ἃ ΕγΑΠΡ ΘΙ Ϊο νοσάταν, νά] 6 Π5 5010 6 ΓΆΡΘΙΘ 

ἰτὲ ὙΘΘΠΙΠΩ ΟΘΘ]ΟΥ ΠῚ : {116 ΠῚ Θὲ ΒΔ ΠΟΙΤ5 ΞΘ ΡΊΓΙΓ5 ν6- 
Ῥιαὶ. τή8. ἴὰὶ αὐ ΠΥ ΠΙΠΟ5 ΘΔ ΠΘΠ 05 ἸἀΟΠΘΈῚ ΒΘ ΠΉ} : υὐ- 
ΤᾺΣ νθπθς Θπῖηι, Ἰπ αὶ}, δὲ υἱνοῖπθ5, ἰαπάθπε ποηῖθπ 

ψοεὶ . .8. 1)οπεῖπῖ. ἘΠ᾿ ἴα ΤΟΕ]6 Ργ Ομ Ἰβϑιιη εβῖ, [Ὁγθ, τ {πι- 

Υ6Π65 ν᾽ϑίοπθϑ ν᾽ θαηΐ. ὅΘΠῸΧ ἀπ 6 ΠῈ ΔΠΙΠ1Ο 6ϑϊ, 

«πἰ ρυιάθητα ρου δοξ5. 68} : {}|8}15. ρα ΠΑ ΠΙΕ], 

{πὶ ἴῃ {πν Π] } ΘΟ ΥΡΟΥῸ 58 0] ΘΠ Δ ΠῚ νὰν ΓΘ Π τ|6 
ΟΠΊΠΐ ΘΠ} 6 ν ΠΟΥ ΙΠΟΡ ΠῚ ΡγῈΡ 56. ἔθγεραῖ, 
Οὐ ρΙΌΡ οι οἱ ἀϊοιπι νἱνὶ 11 Ρ] 6 πὶ ἀἸθυιιηι τηα]ὸ- 

2)αα. 13, Ψαμῃ : 7 δηὶ, 56 ἵτι πιθείϊΐο γιοςίγιεπι, δὲ τειιτιίτα 

ὅ0: γιοῦ δ, φιιοιί ἰδὲ ΤΙ οιι5 ἀοάονὶε πϑπότθπι σθηο- 
εἰμεϊς. Τίααιιθ δὲ ῃἰσ ραιθσιιπι. ΠΟν ΠῚ «(ἰἰοζ Θιι}, 

«αἰ Ρ6Ρ αν δον απ ΓΟ Θ ΠΡ ΓΙ ΟΠΪ5. ΓΘΠΆΓΙ5 6δὲ οἵ 
δ πσαξιϑ, ἀ{π6 αὐ ΡᾶΡν α]τ5 δ δοιτ5, Φα]τ|6 Ρ 6. 

δ] θη] βίατιιμι Ἰἀοπθε5. οϑὲ δ γορηιηὶ 666 0-- 

γαπ. ΡΡΟν θυ ̓ να ἢ ἰσῖ ταν ΠΠΘΡ 1Π Δ ΠΕ 816 ΓΘΟΘἢ5 
παΐο, ΓΛ ΠΆ]6 Ἰὰς δὲ 5᾽ ΠΟΘΙ ΔΡΡΟΙΘ ΠΕ, α] ΡῸν 

56 ΘΧϑΡοϊ[αζιι5 οϑῖ, 56 Π511} δὲ 1π|6}}Π θη τη. ἴη1-- 
ῬΘΡΕΕ : 56 Π51Π} (αἰ 6 ΠῚ Ρ  ΘΘΒΘ ΠΕ 11}, 1Π 16 ]]ΠἸσθη- 

τἴαπν νθΡῸ ἐπα αν }), Ἐν 1 Θῖπὰ πὶ ΓΈ θτ15 [πι-- 
γ)Δ ΠἾδ55. ΕΡῚ Ρ. Ἐ116 ΓΘΥΊΕΏ) ΒΘΘΏΒΙΠΠῚ ; 516 πξ ΠΡΙΠ6 

ἐὰγρί θυ. νοΠ ρτ Π]} 115. 456 πιὰ} ἱπϑουναϊ, πὸ- 
{πὸ πλιπϊ ΠῸ 15. ̓πὰηϊ Θ]ΟνΙο ᾿π|ἶθὲ. Ργ- 
τουθάιιθ {τ} 5650 0}} 1Π|6}ΠσΘητα πὴ οΟΠίορι, 
86. 5ΟΥΙΠΟΠΙθθ 115. 51115 ἃ([ ΡΥΟ 55 τη ἢ θη ργῸ-- 
γ ΘΠ. 

τή. 56] φιιοπίδιη φοία!πιπ «ΓΘ ΘΠ] 5. δ ἰη- 

ΟΡ Πα τη ΠΟΙ ΠΘΠῚ ἐν Π5[}1Π}115.) ΘΟΠ ΒΘ 6 Π5 ΘΕ Δ ΠῚ 
[ἀοΥ τν ταὶ ΒΘ Π5111}} ΠΟΙ ηὰ 841 ΔΗΪΠΙδ ΡΟΙΘ ΠΕ ϊὰ5 

Τιον. 28. {ΓἈΠΒ[ΘΡΔΠ.115. ΓΔ] 116 οαηΔ ἋἸο]Σ, ϑογηοπίντις 

τὴν πιοὶς αὐπιονὸ απγὸπι ἱπμάηι, 506. ΠῸ5. σΟΠΥΘηΪΙ 

4ποα ΟΡΒΘ πο πίθη] Δ ΠΙ ΠΕ Π) ΓΘ ΖαΪγα , παι 56-- 
᾽αίι. 3. ο5. ἃς Ποιηΐηῖ5 : Ομὲ πμαϑοί αἰγὸς ατιαϊοπαϊ, 
9. 

Σ (Ο1}". ἰοτίϊυ5 στερεωτέρας τροφῆς. 

5. ΑΒΕψαὶ ἅτπιο ΠΡτὶ τετελειωμένος, Βεαίεπη ἄτπιο Ν55. 

αἰδεσιμώτερον ἐπιφαίνων. ΑἸττ5 ἀποφαίνων, ἘΔΗΙ ὑπο- 

φαίνων. 

» ΟΡ ἄπο Ν55. δεῦρο χαθίσας. {{πι5 Οοαοχ (]]}ν. 

χάθισον. ΑἸῊ ἀπὸ τ]άοπν (ΟΠ νου πὶ οὐ ΘΠ κάθησον. 

Ὁ Τὰ αϊνάζιο οὐϊιΐοπο Πα5}}, ΟΕ Ῥανῖσ. ἱποουγαίο 

Ἰορσῖῖαν τραφέντα : 504 οογτυρῖς ἴπ νοΓουΊθιι5 «αϊπάτιο 

πρεσδύτου. Οἷον, ὡς παρὰ Παύλου μεμαθήχαμεν ; 
οἵ ἐν Κορίνθῳ νήπιοι ἦσαν ᾿ διόπερ χαὶ γάλαχτος 

ἔτι ἐδέοντο, τῆς εἰσαγωγιχῇς καὶ ἁπλουστέρας τοῦ 

εὐαγγελίου διδασκαλίας, α«ήπω δυνάμενοι περιχρα- 
᾿ στερεᾶς τροφῆς τῆς ἐν δόγμασι. Νεανίσχος δὲ 

τῷ κατὰ ψυχήν ἐστιν ὃ πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς ἀρετῆς 

κατηρτισμένος πρὸς τὸ τέλειον, ὃ τῷ πνεύματι 

ἔων , ὃ σφριγῶν πρὸς τὰς πράξεις τῆς εὐσεύείας, 

καὶ ἀχμάζων πρὸς πᾶσαν εὐτονίαν ἀγαθῶν ἔργων " 

ὃν χαὶ βιαστὴν τὸ Εὐαγγέλιον λέγει, δυνάμενον 

τεῖν 

Ξ , Ἶ Ἀπ τ χ ραν νον πεενος τς 
διαρπάσαι τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν " ὃν χαὶ εἷς 

Ν “ « ΓῚ ΄ὉΝ . ἡ Ὁ 

τοὺς ὕμνους, ὡς ἐπιτήδειον, τὸ ἅγιον Πνεῦμα πα- 
; 

ραλαμθάνει " Νεανίσχοι γὰρ, φησὶ, χαὶ παρθένοι. 
9: , Ν Ν᾽ ᾳ ΄ ΚΞ, οὦ Ὁ) δὶ 

αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου. Καὶ ἐν τῷ ᾿Ιωὴλ 
3 ’ ΓΑ Ι'Ὃ, ἌΡ ς , Δ) ἐπαγγελίας ἔχουσι οἵ νεανίσχοι δράσεις ὄψεσθαι. 

Πρεσδύτερος δὲ χατὰ ψυχὴν, δ᾽ " τετελειωμένος 

χατὰ τὴν φρόνησιν " ὁποῖος ἦν Δανιὴλ, ἐν νεαρῷ τῷ 

σώματι τὸ ἐκ τῆς συνέσεως σεμνὸν πολιᾶς πάσης 

Β αἰδεσιμώτερον ὑποφαίνων. Διό φασι πρὸς αὐτὸν 

ἐκεῖνοι οἱ πλήρεις ἡμερῶν πονηρῶν " Δεῦρο, ἢ χά- 

θισον ἐν μέσῳ ἡμῶν, χαὶ ἀπάγγειλον ἡμῖν͵, ὅτι σοὶ 
εἰ ΑΥ̓ΞΦΊΑΕΣ τὰ ͵ ρον ς 
ἔδωχεν ὁ Θεὸς τὸ πρεσθυτέριον. Οὐχοῦν χαὶ ἐνταῦθα 

παῖδα νέον φησὶ τὸν διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγ- 

γενεσίας ἀναγεννηθέντα, καὶ “ τραφέντα, χαὶ γενό- 

μενον ὡς παιδίον, καὶ διὰ τῆς τοιαύτης χαταστά- 

σεὼς εὔθετον ὄντα τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τῷ 
δὲ) “ » Ἂ -“ ὮΣΙ ΝΥ λ. Ω ὶ ν᾿ λ. 

ἢ οὕτως ἀρτιγενεῖ βρέφει, τὸ λογιχὸν χαὶ ἄδολον 

γάλα ἐπιποθήσαντι, δίδωσιν ἢ βίόλος τῶν Παροι- 
ΘΝ ΑΚ ΕΑ ἐτυτο ΚΥκοϑΣ ΚΘ ἥ 

μιῶν δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένῳ αἴσθησιν καὶ ἔννοιαν 

αἴσθησιν μὲν τῶν παρόντων,, ἔννοιαν δὲ τῶν μελ- 
λόντων. Παιδεύει μὲν γὰρ τὰ ἀνθρώπινα, χαὶ αἰσθη- 

α τιχοὺς ποιεῖ τῶν πραγμάτων, ὡς μήτε ἀτόποις 
Ξ ΣΡ, 

ἡδοναῖς δουλεύειν, μήτε περὶ τὰς ματαίας τοῦ χό- 
- ἘΠῚ ΜΞ 

σμου τούτου δόξας διεπτοῆσθαι. ᾿Εμποιεῖ δὲ χαὶ τοῦ 

μέλλοντος αἰῶνος ἔννοιαν, καὶ “προσδιδάζει δι᾽ ὧν 
“- Ὁ , 

λέγει τῇ πίστει τῶν ἐπηγγελμένων. 
τς “ “ τ ι 

Ἐπειδὴ δὲ τὰς τῶν ἡλικιῶν διαφορὰς ἐπὶ τὸν 
, "ἢ αὶ 

ἔσω ἄνθρωπον μετελάδομεν, ἀχόλουθόν ἐστι χαὶ τὰ 
- 1} 2 σω 

τῶν αἰσθήσεων ὀνόματα ἐπὶ τὰς δυνάμεις τῆς ψυ- 
-“ ε ΞΕ] - , 

χἧἣς μεταφέρειν. “Ὥστε ὅταν λέγη, ὅτι ᾿Εμοῖς λό- 
γοις παράδαλε σὸν οὖς ; εἰδέναι ἡμᾶς χρὴ ὅτι τὸ 
-., ΞΡ τ ΤΟ Ἀγ ΤΡΕν δ ΓΕΥΓΥ . Ὁ ἔ: εὐήχοον τῆς ψυχῆς ἐπιζητεῖ, ὡς ὁ Κύριος: Ὃ ἔχων 

᾿Σ ΕΥῦΡῈ ἦν Ν , Ἂ; ἃ Ἦν Ψ " - ὦτα ἀχούειν, ἀχουέτω. Καὶ τὸ, Λόγος σοφὸς εἰς 

ἨΡτῖβ βουϊρίιπι ἔξ στραφέντα, Μοχ ἀπιῖ5. Ν5. τῷ δὴ 

οὖν οὕτως. 
ἃ Ἐσ1Ὶ ἐγγυμνασομένῳ. Β6ρ. Ῥυΐπιι5 γυμνασαμένῳ. 

Αὐ (Ιου πὶ βοοαπ τι εὐ τ γτπι5 γεγυμνασμιένῳ, τορος, 

ς ἘΔ οἱ Ἄορ. βοοιητι5 προσιθάζει. ΑΙ Μ55. προσ- 

Θιθάζει. 

ΓΔ ὡς καὶ Σ. νοσυ]α χαὶ τπ ποϑίνὶβ Νίϑς, πο ἴῃ- 

ΟΜ Γαγ, 



ΠΟΜΙΓΓΔΘ ΙΝ ΡῬΕΙΝΟΙΡΙΜ ΡΚΟΥΕΒΒΙΟΕΌΜ. Ί 

οὖς εὐήχοον. Διὰ τούτων οὖν καὶ τῶν τοιούτων δί- Ὁ απάϊαι. Τὰν ἩΠπ 4, ϑέγηιο σαρίθης ἐὲ ἀὐ πὶ οὗδ- Ῥίον. «ὅ. 

δωσι τῷ νέῳ παιδὶ τὴν τῆς ἀκοῆς αἴσθησιν ὑγιαί- 

νουσαν. Ὅταν δὲ λέγη, Μὴ πρόσεχε φαύλη γυναικί" 

χαὶ πάλιν, Μὴ ἐρείσης σὸν ὄμμα πρὸς αὐτήν " χαὶ, 

Οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, ὅδῆλός ἐστι 

τὴν οἱονεὶ ὅρασιν τῆς ψυχῆς τῷ παιδὶ χαριζόμενος. 

Καὶ ὅταν παραινῆ, ὅτι Φάγε μέλι, υἱὲ, ἵνα γλυ- 

κανθῇ ὃ φάρυγξ σου ( μέλι τροπιχῶς ὀνομάζων τὴν 

θείαν διδασχαλίαν - Ὥς γλυχέα γὰρ, φησὶ, τῷ λά- 

ρυγγί μου τὰ λόγιά σον, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου)" 

διὰ τῆς παραινέσεως ταύτης τὴν πνευματιχὴν γεῦ-- 

σιν τῆς ψυχῆς καταρτίζει, περὶ ἧς εἴρηται: Γεύ- 

σασῦε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὃ Κύριος. Ἔστι δέ τις 

καὶ ἁφὴ τῆς ψυχῆς, καθ᾽ ἣν ἐφάπτεται αὐτῆς ἢ σο- 

φία,, οἷἵονεὶ περιπτυσσομένη τὴν ἑαυτῆς ἀρετήν. 

Ἐράσθητι γὰρ, φησὶν, αὐτῆς, ἵνα σε περιλάῤῃ. 

Καὶ πάλιν ὁ ̓ Εχκλησιαστὴς, Καιρὸς τοῦ περιλαδεῖν, 

καὶ καιρὸς τοῦ μαχρυνθῆναι ἀπὸ περιλήψεως. ᾿ Σώ- 

ματα μὲν γὰρ περιπλοχαῖς ἀκαθάρτοις χαταμιαίνε-- 

ται" Ψυχὴ δὲ τῇ τῆς σοφίας περιπλοχῇ ὅλη δι᾽ ὅλης 

πρὸς αὐτὴν ἑνωθεῖσα, ἁγιασμοῦ πληροῦται χαὶ χα- 

θαρότητος. Οὕτω μὲν οὖν αἴσθησιν παιδὶ χαρίζεται 

αἰοπίοπι. Ῥον πος ἰστταν οἵ ΘΟΠΒΙ ἃ ϑαηττη 

αι 1 τπ|5 5Θ 5117} ῬιΙΘῸ ΠΟΥῸ εἶδε. (ιπὶ ν6]Ὸ ἋἸοἱ, 

12. 

οῖὶ αἰτοτιάογα ραν πειϊογὶ : ἀὸ γυιῦϑιι5, Δοῖϊ γριω. ἡ 25. 

ἐς ἤροτο ἴπ ἐπι οὐ εΐτιπα τπιπεπὶ Σ ἀϊθην, Ο οι {πὶ 

τοοία υἱάθαπξ; ἰανοῖνὶ 56. ῬΊΘΓΟ ΔΠΪηδ (τᾶϑὶ 
νἴϑιμν ἈΡΘΡ ΓΘ ΟϑΙΘ Π 41. ΤῈ στη Δ πηοποι, (θη θεῖο, Πρια. 51. 
Νὰ, ποῖ, πὰ ἀπιϊοοδοαι σεται" ἐππεπι (ἀ ον ᾿ ΠδΠῚ 13: 

αἰνίπαμη. {ΓΟ ΡΙ 6. Ὠ16] ἈΡΡΘΙΙαη5: Ομάηι εἰμίοία Ῥεαὶ. τ 18. 

ΘηΪπι, ἸΏ. 11, βαποῖθιι5 πιθὶς οἰοηιία {πα : δι} 6. 
ποῖ οὐἱ πιθ0) : ῬῈΡ πᾶπο ΔΕ ΠΠΟΠΙΠΙΟΠΘὴΙ ροΡ οἷς 
ΒΡ᾿ῚΓΙ ΠΙΆ] Θ ἢ ΠῚ Π188. στι5 1 πὴ, 6 40 ἀἸοίτιΠ δϑί : 
Οιιοίαιο οἱ υἱάοίο, φιομίατη 5ιανὶς 65: ])οπιίτιις. 

Ε' ἔξδι διτθηι οἱ ἰδοῖτι5 {πἰΔ 1 ΠῚ Π186, {10 5 Ρ᾽ Θεὰ 
ΘΔ ΑΕΓ ΠῚ, ΠῚ Δ ΟΓΘΙῚ 51Π1η} γ 611} ΔΒ] οἴθ 8. 

“«1πια δπῖπι, ἱπάτῖ, ἔρϑοάπι, τι 16 απιρίθαθφίτι". 

Ετ νπνβιι5 ΕΟ] οϑαϑίθϑ, 7 6πιριι5 65 ἀπιρθοίϊοτιαϊ, 
εἰ {θπιριι5 ἰοπ56 εἰϊσεφἰοπεϊὶ αὖ απιρίοαιι. ΟοΥρονὰ 
«αϊάθμι. ἈΠΊΡΙΘΧΊθτ5. ΡῈ} 15. ΟΘΟΙΠ ΙΕ ΠΑΠΙΝ : 
ΔΠΙΠΙὰ ΨΘΙῸ 5 ΡΙΘΗ 85. ἁηρίθχα ἴοΐὰ οχ ἰοίο οἱ 
οοπ ποῖα, ΒᾺ ΠΟΙ Πα ΘΟΙΠΙ ΡΒ ΘΓα" ἃ ΡιΓΙαΐθ. 

516 ᾿σίταιν ριιΘυῸ {ιν ΘΠ οι} }0. 56 Πβιιπὶ {1} 11. Οο- 

νέῳ. "“Ἕννοιαν δὲ πῶς ἐμποιεῖ; Ὅταν λέγη" Οὐκ 10 [Π040 ν61Ὸ 1π|6}ΠΠἸσ θη ται. 1π61 3 ΝΊ ΠΗ} ΟἸΠΠῚ 
ῃ ᾿ ῃ ον ἐν Ρ 

ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ κακῇ. ᾿Εμδάλλει Δ ἴοι : Δοσι ῥγοάογιτσι {αοιαΐθ5 ἱπὶ εἶθ πιαῖα. Ῥεὸν.εῖ ἡ. 
( ἢ. Εμ 

γὰρ ἐνθύμιον τῇ καρδίᾳ σου περὶ τῆς ἡμέρας ἐχεί-- 
γῆς, ἐν ἣ σοι τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων οὐχ ἐπαρχέ- 

σει, οὐδὲ ἐξαιρήσεταί σε τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ἢ 

ὅταν λέγη" "ἢ Ἄχαχοι δὲ χληρονομιήσουσι γῆν " γὴν γῇ ΕἸ ΕΛ ρΟνΟμη Το γἢ 
ἐχείνην, ἧς χαὶ οἱ πραεῖς εἰσι χληρονόμοι, κατά τε Ἣν, Ί θὲ 
ΝΣ Ν , Ἂν ε Χ - " 

τὸν ψαλμῳδὸν τὸν λέγοντα " Οἱ δὲ πραεῖς χληρονο- 

μήσουσι τὴν γῆν" καὶ χατὰ τὸν μαχαρισμὸν τοῦ 

Κυρίου: Μαχάριοι γὰρ, φησὶν, οἱ πραεῖς, ὅτι αὐὖ- 
, Ἵ Ψ ᾿ “-» , ἊΝ» 

τοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. Καὶ πάλιν, Δόξαν 

σοφοὶ χληρονομήσουσι. Πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ἐν 
ἐπαγγελίαις ἀγαθῶν τὴν ψυχὴν διανίστησι. "Ταύτην 
δίδωσι τῷ παιδὶ τῷ νέῳ τὴν ἔννοιαν, φόῤον μὲν 
- .“ [- ον Ψ ΄ ΕῚ 7 "» 

τῶν τοῖς ἁμαρτωλοῖς ἀπειληθέντων, ἐπιθυμίαν δὲ 

τῶν τοῖς δικαίοις ἡτοιμασμένων. Τῶν δὲ γὰρ ἀχού- 
σας σοφὸς, σοφώτερος ἔσται. Μεγάλην μαρτυρεῖ 

δύναμιν ταῖς Παροιμίαις ὃ λόγος, ὅτι ὑπερύαίνει 

τῶν σοφῶν τὴν σοφίαν, χαὶ τῶν ἐναποχειμένων αὐ- 
- , 7 5 ν 32 Ὁ Υ 

τοῖς παιδευμάτων μείζονά ἐστι τὰ ἐχ τῆς βίόλου 
ἝἍ Ν δό Ὅ - Ἂ. χλ) Γ 

ταύτης παραδιδόμενα. “Ὥστε τῶν μὲν ἄλλων διδα- 
σχάλων οἱ ἄπειροί εἰσι μαθηταί τῆς δὲ βίδλου 

8 Άςρ. 5οοιηάιι δῆλον ἐστι. Πιΐτα ᾿άοπὶ (ὐοάοχ τρο- 

πικῶς ὀνομάζει. 

" (00}}.. Ῥυΐμηιιβ σῶμιαι. 

ἃ ΠΙᾺ, οὖχ ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ κακῇ, πολ 

»ηοεϊογιη [ἀοιϊταίος πὶ εἰΐο τααῖα, ἀφϑυιτῖ ἴῃ ΟΠ ἴοπο 

Βοπιαπα, ἴγορο ΝΌΡΙΠΙ ποίας οἱ Ἠσχαρία 

ΤῊ] 1Οἷ θηΐμ σον ἢ τὸ οορ! απ οπθι 6. ἴθ 1|ἃ, 
ἴῃ {πὰ ΕΠ0Ὶ Ροοιι παν πὰ οορία Δα} ππ]θ πο ΠῸΠ 
ΘυἾτ, πράτ οχίτηθὲ ἴθ βίου πα ρῶπᾷ. Ατι ΟἴΠΠῈ 
ἄἴοῖε : Ζιοσοτος απΐοπι ποτ ε αὐ τιγιῖ ἰΘΥΤαπε ; 

του λαμ ν] 6] 1σθὲ 1118}, Οὐ} τι5. 6 18 ΠῈ ΠΪ[65. δπηΐ 
᾿ιεουθεῖθϑ, πὰ 1πιχία Ῥ5Δ] Ὠηἰδίαπη ἐἸοθηΐθηι : 77ὲ- 

{65 ἀπίοπι που θαϊανιιτιῖ ἐοΥΓατηι, ἔπτη }ιχ ἃ Ργρ- 
αϊσαΐαμη. ἃ Ποιμηΐποὸ ΒοαἢΠ πἀΐποηη; βεαίὶ δπῖτη, 

ἱπααῖε, πεὶίθς, φιιοτπιίαπι ἱρεῖ μοὶ ἀθϑιιτι ΓΘΓΓ πὶ. 
Ἐὶ σαγϑιιβ : σἸογίαηι οαρίθπίος ον θά ανιιτιῖ. Τὰ 

5 δά μοπὰ “τῶ ΡγΓΟΙηἶδϑα δι ηΐ (ἰοϑ᾽ ἀονα πα ὀχϑιῖ- 
πλα1} 41 ἀπ πηᾶπι. Πᾶπο ΤΠ 16} 56 ΠΕ] ΠῚ ῬΊΘΓῸ ΠΟΥῸ 
ἄαι, πηθίμμη απ θη ΠλΪ ΠΑΥ ΠῚ 41ι85 ΡΘΟσΔΙΟΥθι5 
᾿πιθη δ ἢ τι, ἀθϑ θυ πη Ὑ6ΙῸ ΘΟΓΕΠῚ (118 {π|5{15 
ϑιηϊ ραγαία. ἢ θα θπῖπι απεϊθτι5 δαρῖθη5, δαρμίθτι-- 

(ἴον ογ 1. Μασ πα π νἱπὶ ΡΡΟνΘΡθ115 Δ βου}: 5ον1- 
Ῥίιινα, νἱἀθ] οι αιιο δι ρθρδηε 58 ΡΙ ΘΠ ἔπι ΠῈ 58 0 161- 

τἰαπι, δὲ ψιοά ἀσοιιπηοπία ἴπ πος ΠΠΡΡῸ {γα [ὰ, 

τΠΔ]ΟΓὰ ϑι1ΠῈ {π|ᾶη τὲ ἀρι 5 ΡΟ Πἴο5. ΤῈ Ρ6- 

γἰαπίαπγ, Οὐαγο ΔΙ]οὐ πη. “π|! θη. Πη Δ 5[ΓΟΤῚΙΠὶ 

»ΠΠ|ι4, ἄκαχοι δὲ χληρονομήήσουσι γῆν, ἱπποοθηίος. 

«πΐοπι πεονοε ἰταὐιιε ΤΘΡ  απὶν ΤΟΡΟΥΓΟ ποθὴ οϑὲ ἀρυΐ 

ΠΧΧ, «αὶ τα μαροηΐ, ὅτι εὐθεῖς χατοσχηνώσουσι γῆν; 

ψμοπίαπι νοοῖ ἱπ]ιανιία ϑιιπὶ ἐγ απ. ῬΑΒΊ ττ5. ογοὲ 

ῬοΓο5: ΒΘ γ πλπη οἴ τι 5 υπα{π|5 [πἴ550, Τμορο πο[ἃ5 Νο- 

ὉΜΠ|, 

100 

Ῥεαὶ.33.0. 
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1. ον. τ. 
20, 

2. (ο»»..11. 
᾽4. 

Ριον. τ, δ. 

Ῥεαὶ. 17. 
17. 

15. 

αἰδοῖ) .}} ἐπ ἼΘΙ ΘΧϑ βίη: : 6715 νΡῸ ΠῚ ἀτι- 
ἀἰτονο5, δα θ᾽ ΘΠ 65. ϑιηϊ. Οἰοπίαμι. αὐιίθι Δ}}}0 1-- 
σαι} οϑὲ βα ρΙ ΘΠ ΠῚ ΠΟΙΏΊΘΠ (5 ρ᾽ ΘΠἴ65 οπῖηι ἀ1- 
ΘαΠΓΠ} Οαπι ΠῚ Πλε]1|5. Βα ρΊΘη.65, [6 ΠῚ 116 

ΒΔ ΘΠ 65. νΟΟΔΉ ΓΕ}, {1 ΘᾺ ΡΙ ΘΠ 8 ἢ} νΘυὰπι 1)0-- 

ΠλΪ παι} ΟΝ απ 96ϑι ΟΠ σαι. ρ6 Πάθπι ἴῃ 

᾿ρϑῖιηι ΓΘΟΘρΘ 1), 605. 411 ἃ ἀσοίνῖπα ποβίνα 
ΔΠ16 1 διηΐ, ἀθὶ ἃ ϑαπαμῃ Ῥαγομηϊαγιπ. ἀοοΙΥ]-- 

ΠΔΠῚ ΔΟΟΘΒΒΟΥΙΠΐ , 5Δ ΡΘΗ ΠΟΙ Ὸ5. [Ὁγ6 Βουρίιγα 
ῬΟΙ ΠΟΘ αι", 510 ΠΠ ΡΘΡΙΠῚ ᾿ΠᾺΠΙῚ1ΠῚ 5ΡΡΘῖα οοσηὶ - 
τἴο16, ἀπ] ΠΟΠΘΙ 5118}}} ἢπ νου [αἴθπι ἐγ πϑΐθ- 

γαπί, ΑἸ ΖΘ ΏΪ ΠῚ τα} {15 ΠΟ 15. ΘᾺ ΡΊ6 5 ἀἸοῖ [αν 

(δἴθηῖπι. δὲ “αὶ βαρίθπης ἀθϑιἀθυῖο τθηθίαν", οἱ 
4{| 7.ηι ῬγΟ ἴοΙΣ ᾿πὶ Βα ρ᾽ Θη 85. σΟΠΙΘ Πρ] 0 Π6, οἵ 
4 71. πὶ ἴπ 60 Παθῖτιι ρου [θοῖι5. οϑῖ, θοάθη ποὸ- 

Ϊ 6 ΔΡΡΘΙ]απτιι), Πὲθο αὶ ἀν Ἰθυὶς βαρ ΘΠ 5, δῖ ν 6 

4] δα ρ᾽θητῖς Γπϑυὶξ ἃ η δ ἴΟ}, 5ῖνθ 4αΐ 18π| ἴῃ ἰρβὰ 
ΡΡΟΓΘΟΘυ τ, {ταν} ϑιπῈ δα ρθη ονθ5. ΠΕ νΘΙῸ τ 

μα] τὰ ὁ γο)ῖι5. ἀν᾽ η]5 ἀορηιαία ἀἴβοθης : [τὰ 

θλα] 14 6 Ππι πη πὶ ἀοοοθιιπταν, πος ἰδίο ΠΡ 1Ὸ 

ψ ΑΘ νἸΓ1} ΓΟ ΠΙ ἀπ 6, ΘῈ ΤΠ θι15. Π} 1115 ΤΠ 15 
νἰγειτοι Ἰπ ποοηῖθ. Τα πριιᾶπι ἸΠΙ “πιὰ ἔοΠαῦ, 

Θουα τ. Θυι 1 ρυανὰ ΤΠ ΘΠ 61, ΤΠ Πι5. ν]ο]θη-- 

[8 5. ΠΘΠΔΙΠΘΙῚ 51Π|0 ῬΥΙΟΡ ΠῚ ἱΠΙο ΓΘ, οὔϊιπι ἀΡ ̓ ς, 

οϑιἀουῖα τρία γϑρυ τη, ἀοοθὶ ρει θητίαμι, ἀο- 

οδι [ον τιἀἸ θη}, ἐδ ρου ἀπ αι ἀἀονπαῖ. ΟἸαγὸ 

πο «αὶ δά οοίιι5 [που ὶτ, οὐδε !α [ον ετον ἴῃ 56- 
ΘΕ Ρ50. ἀθιθυϊονα, δὲ θοπὶ ἀἰθϑι ἀθυίπιηι. πη ρθιι 

Δ ]ΟγΘ γ᾽ ἀοοϊαπηαῖοπο φαδάαπι. ἔπους αὐ 6- 
Ῥι5, ΒΔ ΘΠ5. ΟἸἸΠ 511 5110 ᾿ρϑῖτι5. Ἰπηρθῖι, [ἀπ] 6 ἢ 

ῬΘι Ρϑυ δοϊοηθηὶ ὃχ ἀσοιγῖπα δοοθάθηίθηι 58- 
Ῥ᾽ θη ον οἰ Ποῖταν. 

15. Ζηι(οἰ ἰροτι5 ἀτιΐθην σι ογτιαἰϊοτιθηι οὗ {ἰτι6-- 

ὑὲι. Οὐ ἃ ἀὐίθπι ΔΙ᾿ 4 18} Δ5ϑιι 6 πε Δ Π} ἀσοθϑϑιι- 

ΔῈ15. 651, ΘΠ ΟΡΟΥΙΘῖ ἃρίδηι ΘΧ ρο Π Δ πλτ16 παῖιι- 
νᾺ ΠῚ). δὶ θὰπι Χο θὰ πὶ ΠάΡΟΓΘ : ᾿ποϊ τ ΠῚ, 

ΘΟΡΡτΙ5 6 Π6. ΘΟΠΒΕ Γαι δὲ ΤΟ υβίιι πὴ τ οἵιγ50- 

γῸ ΠῚ, ΘΟΠΟΙ ΠΗ αἴθ ἢ. ΤΟΙ ὈΡΟΥ ΠῚ ἀἴηαο Ἰονὶτα-- 

16 πὶ : ἃ δυπιάθιηηιιθ τη τιπὶ πα Πα Ο ΠῚ, 
ΔΟΙΠΊΘΠ Π]ΘΠ [15 ἃ0 Βα σΔΟΙ ΓΘ 1. ΟἸια ΠΟ ΘΙ ΠΟΠ 

«αΘΙΉΠΠ]οὲ ἃ βαιθυ μα ΠΟ πο πὶ γοοαΐ ον ρεινα, 
5641 1Π10]ΠἸρΘηθπι. Οὐ ἀιιῖθηι δϑὲ σου παιῖο, ξῆὶ ἢ πάντως ἐπιστήμη ψυχῆς περὶ τὴν ἄστατον φύσιν 
ὨΪϑὶ ΟΠ ΠΪΠῸ ΔΠΪΠηΪ 50] ΘΠ ἶὰ ἀ τιι6 ἃγ5, οἶτοα γὸ- 
ΛᾺΠῚ [πππΠ] ἃ ΠΆΡΕ πὶ ἸΏΒ. Γατοι, ΦΠΟΙΠΟ 0. ραν 
511 δὰπη {ΓΆ]} 106 γ6 9 ΝΠ ἸΟΟΪ5. τλ1} 115 ΤΠ ΘΠ  Πλτ5 
ται Πιὰ πὸ ἈΠιΙὰ5. ΘῈ ΠηΔ 6. ἃ Βουρέινα Δρρο]]1ὰ-- 
ἴδηι» τι 1ῃ ῬΒΆ]Π)Ο : ἡὔίδιε εἴ διίηιπιο, δἰ «οοορὶϊ 
Π16 : ἀϑϑιιηιδῖξ τη 6 ἀρεῖς πιιιἰς. ἘΠΘηΐμ νἱΐο 
ται] τπιπ Δ τ1ὰ5. ἀρουῖθ νοοδῖ. ΝΟ(Θ. ΘΠ") ΓῸ5 

“ ΟὉ]}. τονε ἐπειδὴ δὲ ἐπώνυμον. 

ἃ, ΒΑΘ ΟΕΒΛΑΒΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΛἈΚΟΠΙΕΡ, 

ὉΑ ιδὴ 
, Ν - “- Μ δ Ἶ δὴ . - 

μόν ἐστι τὸ τῶν σοφῶν ὄνομα ( σοφοὶ γὰρ καὶ οἵ τοῦ 
ἘΛΕΣ 

χόσμου τούτου λέγονται, σοφοὶ χαὶ οἵ τὴν ἀληθινὴν 
Ξ ἘΠ εξ τὸς ἶνν ἢ 

σοφίαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐχ τῆς εἰς 

ΤΌΣ ἂν πιε ΤΡΕ 
ταύτης ἀχροαταί εἶσιν οἵ σοφοί. ᾿ὕπειδὴ δὲ “ὅμωνυ 

, ἣν ὟΡ δ ΝΑ, 
αὐτὸν πίστεως ὑποδεξάμενοι), τοὺς ἔξωθεν ὄντας 

τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς λόγου, ἐπειδὰν προσέλθωσι τῇ ὕγιαι- 
τὴ "Μ , ν 

νούσῃ τῶν Παροιμιῶν διδασχαλία,, σοφωτέρους ἔσε- 

θαι ὃ λό) ε ἔλλεται ἀτιμάζοντ ἐν σθαι ὃ λόγος κατεπαγγέλλεται" ἀτιμάζοντας μὲ 
δ, ἘΞ πΡτ ἐ 

τὴν τῶν ματαίων γνῶσιν, μετατιθέντας δὲ τὸ θαῦ-- 
κὸ - γ 

μὰ πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Ἢ ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγε- 
ὃ σοφὺς(ὃ τε γὰρ ἐπιθυμῶν σοφίας, χαὶ ὃ ἐν ται ὃ σοφὸς Ξ γὰρ ἱ φίας, χ 

Νὴ ἘΚΑΤΑ: , ᾿ . 
προχοπὴ ἤδη ὧν τῶν τῆς σοφίας θεωρημάτων , χαὶ 
ς " 
ὃ τετελειωμένος χατὰ τὴν ἕξιν, ὁμοίως “ προσαγο- 

3 : 
ρεύονται), τούτων ἀχούσας ὃ σοφὸς, εἴτε ὃ ἐραστὴς 

π ὐξανσς γ ΣΕΊΩΝ ΕΥ ΕΣ 
τῆς σοφίας, εἴτε χαὶ ὃ ἤδη διαδεξηκὼς ἐν αὐτῇ , 

λὴ - , 

σοφώτεροι ἔσονται, πολλὰ μὲν περὶ τῶν θείων 
« » , Ν , Ν᾿ Χ υν Ἷ - . 

παιδευθέντες δογμάτων, πολλὰ δὲ χαὶ περὶ τῶν ἀν- 
, ἢ ᾿ ΄ 

θρωπίνων ἐχδιδασχόμενοι, ποικίλως μὲν τὴν καχί-- ᾷ ἔ 
ΕῚ - “ ,ὔ Χ ᾽ 

αν ἐξοριζούσης τῆς βίόλου, πολυτρόπως δὲ πάλιν 

ἀντεισαγούσης τὴν ἀρετήν. ᾿Γλῶσσαν ἄδιχον χαλι- 
ξ ᾿ , Ἐν 

νοῖ, ὀφθαλμὸν παιδεύει πονηρὰ βλέποντα, χειρῶν 
- , 

ἀδίκων ἄρχειν οὐχ ἐπιτρέπει" ἀργίαν ἀποδιώχει, 
, 5» Αἷ ο λάξε ΔΝ Εν ΙΝ ὃς 

ἐπιθυμίας ἀτόπους χολᾶζςει; Οιἰόασχει φρονήσιν, ιν 

᾿. - 7 Ψ Ε , « μὴ 
ὁάσχει ἂν ριᾶν, σωφροσυνὴν αποσεανυνει. [ ουν 

᾿ ὃ 
- ἣΝ ᾿ ,ὔ Ν }Ὶ ,ὔ » 

ταῦτα παιδευθεὶς, καὶ τήν τε πρὸς τὰ χείρονα δια- 
ο 5 Εἴ τ 

βολὴν ἰσχυρὰν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ, χαὶ τὴν τοῦ ἀγα- 

θοῦ ἔφεσιν μείζονι τῇ δρμῆϊ, οἷον διά τινος ὕποφω- 
γήσεως, προσχτησάμενος, σοφὸς ὧν διὰ τὴν οἰχείαν ΠΕ ΡΘΣΉΣΕΡ, ἰσαμευθο σον 

ΝΙΝ Υ 
δρυὴν, σοφώτερος γέγονε διὰ τὴν ἐκ τῆς διδασχα- 

λίας τελείωσιν. 

Ὃ δὲ νοήμων χυδέρνησιν χτήσεται. Χρὴ τὸν 

μέλλοντα προσιέ ἔχνης τινὸς ἀναλήψει, τὰς ἐ μέλλοντα προσιέναι τέχνης τινὸς ἀναλήψει, τὰς ἐχ 
τῆς φύσεως ἐπιτηδειότητας ηὐτρεπισμένας ἔχειν " 

τὸν παλαιστὴν, τὴν τοῦ σώματος διάπλασιν χαὶ 
τὴν ἰσχύν᾽ τὸν δρομιχὸν, τὴν εὐαρμοστίαν τῶν με- 
λῶν χαὶ τὴν κουφότητα οὕτω χαὶ τὸν χυδερνήτην ἱ ΕΣ 

Ν - Ν , “ἘΝ λ ΕῚ ; , 

τὸ τῆς διανοίας ὀξὺ χαὶ εὐπαραχολούθητον. Διὰ 
δύ δε έτος, ἜΞ ς ρ, δ 

τοῦτο οὗ τὸν τυχόντα χαλεῖ πρὸς τὴν χυδέρνησιν 
λόγος, ἀλλὰ τὸν νοήμονα. Τί δὲ ἐστὶν ἣ χυδέρνησις, 

τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ὅπως αὐτὴν διαπε- 

ραιοῦσθαι προσήχει; Πολλαχοῦ γὰρ ὕδατα χαὶ θάλασ- 

σαν τὸν βίον τοῦτον εὑρίσχομεν ὑπὸ τῆς Γραφῆς ὦνο- 
ἐξ « ἣν -Ὁ- ! λ ἘΔ ἜΣ ἐς δὲ λ 25 

μασμένον, ὡς ἐν τῷ ψαλμῷ ξαπέστειλεν ἐξ 
“} 

ὕψους, χαὶ ἔλαδέ με’ προσελάδετό με ἐξ ὑδάτων 

πολλῶν. Πρόδηλον γὰρ, ὅτι τὴν ταραχὴν τοῦ βίου, 
ΡΝ , “ Η͂ ν᾽ σι . Ἢ ΄Ν 
ὕδατα λέγει. Οὔτε γὰρ τὰ δεξιὰ χαὶ περισπούδαστα 

ἃ (ἹΒΡον τη ἄτι ΠΠΡιῚ προσαγορεύεται, 



ΠΟΜΙΠΙΔΟΌ ΙΝ 

τοῖς πολλοῖς τὸ ἑστὼς χαὶ μόνιμον ἔχει, οὔτε τὰ 

περιστατικὰ τῶν πραγμάτων χαὶ χατηφῇ παγίως 
ΠῚ . γγλ , , ᾿ . , . 
ἥδρασται" ἀλλὰ πάντα σάλῳ τινὶ χαὶ χλόνῳ χαὶ 
μεταδολαῖς ἀδοκήτοις ὑπόχειται. “Ὥσπερ οὖν θάλασ- 5 

ΕῚ Ψ' λ . ΘΕΑῚ 3ὡἰν δε ὦν ,ὔ σαν ἀμήχανον τὴν αὐτὴν ἐπὶ πολὺ διαρχέσαι( τὴν 
γὰρ νῦν λείαν καὶ σταθερὰν, μιχρὸν ὕστερον " ὄψη 
βίαις ἀνέμων τραχυνομένην, χαὶ μέντοι χαὶ τὴν 

ἀγριαίνουσαν,, χαὶ βρασσομένην τῷ χλύδωνι, βα- 

θεῖα γαλήνη ταχὺ χατεστόρεσεν )" οὕτω χαὶ τὰ τοῦ 
» 7) δ ᾽. , 

βίου πράγματα ῥαδίως λαμόάνει 
ΕΣ ἊΝ ̓  - . δ᾽ Ἁ , ψ ἐφ᾽ ἑχάτερα. Διὰ τοῦτο χυδερνήτου χρεία, ἵνα καὶ 

τὰς περιστροφὰς 

δ᾽ ΄ - , ΄ ϑπ τως ν ἢ κ,“", 
ἐν γαλήνη τοῦ βίου πάντων αὐτῷ χατὰ " δοῦν 

.΄ ὃ } 3... ᾿ ε 
προϊόντων, τὰς μεταδολὰς ἐχξέχηται χαὶ μὴ ὡς 

ἀθανάτοις ἐπαναπαύηται τοῖς παροῦσι, καὶ ἐν τῇ 

σχυθοωποτέρα χαταστάσει μὴ ἀπελπίζη ἑαυτὸν, 
δὲ τω ΄, λύ ὶ « 6, Γ μηδὲ τῇ περισσοτέρᾳ λύπη χαταποθεὶς ὑποδρύχιος Ο 

,ὔ ο “ ὰ ε , ΄ ἂν ,ὔ 

φέρηται. “Οὔτε γὰρ ὑγεία σώματος; οὔτε νεότητος 
Ψ “ » ΄ Ε τ ς "» 7ὔ 

ἄνθος, οὖκ εὐθηνία οἴχου, οὖχ ἣ λοιπὴ τοῦ βίου 

εὐημερία ἐπιπολὺ διαμένει" ἀλλ᾽ ἐν τῇ εὐδίᾳ ταύτη 
τοῦ βίου ὧν, ἐκδέχου ποτὲ χαὶ χειμῶνα πραγμά- 

των. Ἥξει γὰρ νόσος, καὶ ἥξει πενία " οὐχ ἀεὶ χα- 

τὰ πρύμναν ἱσταμένου τοῦ πνεύματος" ἀλλὰ καὶ τὸν 
περίόλεπτον ἐν πᾶσι καὶ ζηλωτὸν ἀδόχητοι πολλά- 

ἀὃ ἘΠ λ 6 “2 ἜΠΟΣ Χ - τι χις ἀδοξίχι χαταλαμύάνουσι" χαὶ πᾶσαν τὴν εὐη- 
μερίαν τοῦ βίου, οἷον σπιλάδες τινὲς, περιστάσεις 
πὶ 7' , ὑπ ΤΑῚ ΄ - - 

ἀδούλητοι συνετάραξαν. Καὶ ἣ συνέχεια τῶν χαχῶν 

ὥσπερ χύματά σοι ἐστιν, ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπεγειρό- 

μενα, τραχύνοντά σοι τὸν βίον, χαὶ περιιστῶντα "ἢ 

φοδερὸν τῆς ζωῆς σοι τὸν χλύδωνα. Ὄψει ποτὲ χαὶ 

ταῦτα παραδραμόντα;,χαὶ πρὸς ἱλαρότητα χαὶ λευκὴν 

ὄντως γαλήνην τὸν βίον μεταύληθέντα. Οὗτος οὖν 

ἐστιν ὃ νοήμων χυύερνήτης, ὃ “ἐστοχασμένως τῆς 

ὑποκειμένης φύσεως μεταχειριζόμενος τὰ συμπί- 

πτοντα, χαὶ ὅμοιος ἀεὶ αὐτὸς ἑαυτῷ διαμένων, 

μήτε ἐπαιρόμενος ἐν ταῖς εὐθυμίαις, μήτε χαταπί- 

πτὼν ἐν ταῖς συμφοραῖς. Πάλιν καὶ πρὸς ἕτερα 

χρήσιμον ἡμῖν ἐστι τὸ ἐχ τῆς χυδερνήσεως ἀγαθόν. 

Οἷδα γὰρ καὶ ἄλλα χύματα χαὶ χλύδωνα φοδερὸν 

ὁ ἘΔ εὐ 001}. τογεῖι5 ὄψη, ΑἸῈ ἄπο Μ55. ὄψει. 
Μοχ Βεορ. Ῥυΐπαιβ δὲ βθοιητ5 ῥαδίας λαμθάνει. 564 
411 ἄπο Μ55. (910. εἰ δά τ ῥαδίως. 

» ρίογεβ {ααίπον ΠἰΡυῚ χατὰ νοῦν, δα ξεπίεπεϊα. 

{}τάχιιὲ οατῖῖο χατὰ δοῦν, δεοισιάο Μιμεῖπε. Οὐ πὰπι- 
4ππ|ᾶπὶ πα ἀτια: Ἰοοίϊοπ 5 ρυϊπια ἔγομία υἱἀθυὶ ροβϑῖπε 
τα] πὶ ἃ 58 ἀϊῆευτε, οοπϑδίαδξ ἰατηθη 615 τππᾶπὶ οὗ δα τη- 

ἄοπὶ ποίίοποπι 8} δοἴαπη 6556, Θοοιη 6 γρά το. 

οτναχας δαϊεῖο οὔτε γάρ. νόοοα]α γὰρ ἴπ ποβίγὶβ 

85, ποτὶ ἱπυοηϊζαν. 

ἃ Ῥερ. ρῥυῖπιιιβ ζωῆς σοὺ τόν. 

ε ΠΙᾺ, ὁ ἐστοχασμιένως τῆς ὑποχειμιένης φύσεως μετα-- 

χειριζόμενος τὰ συμπίπτοντα, πα] γογίογας Υ οἸαΐουγα- 

ΡΕΙΝΟΙΡΙΟΜ ΡΚΟΝΕΒΒΙΟΆΌΝ, 100 

βθοιπθ, δὲ 4πδνιη. δία 1ο Η]θυΊ4ιι6. ἰοποηΐαι", 
51} Π τα 6 ἀὸ ἀπ πρπἰ Γαΐθην μα 6 Πτ, ΠΕ 16 γΓῸ5 

ἀάἀνουδαο ἂς {Γδίθ5 ΘΟ πϑίδ πίοι ρϑυβονοναηΐ : 566 

ἀσΊ ἈΠΟ ΠΙ οὐ] πὶ τη] 4τ|6 δὲ ΠΟ Ρ  ΠΆΕ15. πλαἃ-- 
Ποπῖθιις. ΟΡ ποχία ϑαπὶ οπηπΐα. Οἰθηη τη άπ 

Ἰρῖταν ἤθνῚ ποη ροίοϑί, αὖ ππᾶγο αἴ 46 πὶ ρο Πλὰ- 
πϑὰΐ (φιοά Θπΐπὴ. πιιπο {γα ΠΩ Ἐ}ΠΠπ|ηὶ ἃς 514}01}6 

νά 65, ρᾶθ]ο ροϑὲ οοπϑρίοϊθθ νηπίου ηι νἱ οχας- 

ΒΡΘΡ δ πηι ; {πο νϑΡῸ οἰ δυαίιι πη δϑί, δὲ βοϑίι δῇ- 

[δ ν ϑοθἢ5.. ΠΊΟΧ {γΓΆ ΠΕ 1Π1|Π15. ἃἰϊὰ 5641) : 5ὶσ 

Θἰϊα ΠῚ γῸ5. ΠΗ ΠΟ Δ Π68 1π τ ΠῚ 116. ῬάΓΓΘ ΠΏ. [Δ ο1}6 
ΘΟΠνΘΡ αΠ τ’. Ἐλα πὶ ΟἿ Οατιβᾶ πη σα ΒΘ Πα ΙΌΓΘ Οριι5 
δϑῖ, αὶ δὲ 1π ν [85 {γα 1}ΠΠ αἴ ΟΠ ΠἾ θτ15 ΘΧ ἈΠΊΠΗΪ 

56 ῃῖθΠΠ ἃ ργΡΟΟ 6 η ΠΡ 115, Πητι τ ΠΟ Π 65 Ρ ΘΒ ΓΟ] Θ 1 
ΠΘΟ π᾿ Ῥ ΒΘ ἢ ΓΙ 115 ἴα ΠῚ ]τ18 ΠῈ 56 ΠΡ 61 ΡΟΥΠΊΔΗ - 

5015 ΘΟ] υϊοϑοαῖ, ΠΟ 16 6 56. ἀθβρεύδε ἴῃ βἔαξα 
ΠΊΟ ΒΓ ΟΓΘ, ΠΟΙ Ὲ16 ἀθιιπ Δ ΠΠΟΡΘ {ΥἸ5ΠΠ 14 ἀΡ5ΟΥρίτ5 

ΒΕ ΡΠηουσαΐιν". ΝΘΖΙΘ. ΘΠΪΠῚ ΘΟΡΡΟΥ5. ναϊθιιο, 
ΠΟΩτ6 αν θη τ5. 105, πΘάτι6. ἀπητι5. [Ὁ] 1οἰ 5, Π6 - 
416 ΓΟ τὰ ν τ85 ῬΓΌΒΡΟΙτα5, αἰαὶ ἀπιραΐ : 5664 51 
πη Πὰς νἱἴδ 5ου Θὰ 6 νΟΥΘ8 015. [ΠΕ ΠῚ ΓΘΡΠ ΡΓῸ-- 

ΕΠ] πὶ Ὧ0 το πηροϑίαιθπι ἃ]! 4τιὰ πο οχϑρθοία. γε- 
πἶδὲ θηΐπι ΤΏΟΥΡιι5, νϑηΐθὶ δὲ Ραπροῦίαβ, νθη[Ὸ 
ΠΟΙ 56 ΠΊΡΘΙ" ἃ ΡΠΡΡῚ 5ιγσθηῖο, 564 δὲ ψηιμ [1 
ΟΠΊΠΙ 115 5ΡΘΟΙΔΙ] 6 πὶ ἃ φημ! απ ατη ̓ ηναάιιηϊ [π- 
Θχϑρθοίαξα θ᾽ θυ η 16 ἀθάδοονα, ἀἴαιι6 ἹΠΠ ΡΥ ἰδὲ 
οᾶϑιι5. “αὶ Ζαϊ Δ πὶ ἔπι θ1Π 65. ΟΠ] ΠΟ ΠῚ ν [88 [6]1ο]-- 
ταΐϑη πιθυ ταν θαπε. ΤΠ|0 δἰϊα πη ἀϑϑι πιὰ πηα]ὰ ϑιιπηῖ 
ἰὴ Πιχοΐατι πη Ιοοο, «αονιι ἢ }11 4115 σα οοθ θη το5 

γἰζαπὰ ΠῸΪ ΘΧαϑρογαπῖ, ἃ6 ΠΟΡΡΟΠάἄδπι νὙ]ϊ88 6 πη- 

Ῥοϑίαίθμῃ. ΕΠ] ᾿πάπιοιηῖ. ὙΠΔ 615. Πα παπο οἱ 
1ιᾶθο Ρθου!αρϑα, νἱταπητι6. τη Π]]αγ [ἀΐθηι δὲ ἴῃ 
γ 6.6. Ππουπάδηι {ΓΑ Πα] 1} }Πατ6 πὶ {ΓΑ ΠϑΠλιτα Δ 1. 

Ηἰς ἰρίταν 6ϑὲ 1πΈ6}Π1 5 6 5. σα ΡΟ Παῖον 4] 5110]6-- 
οἴφ παίανϑο μα ἴα γατοπο, θὰ {τ ἀοοϊάπιηξ, [Γὰ- 

οἴαϊ, ΦαΙ416 510] 1056 51Π|1}15 56 ΠΡ 61 ῬΘΙΡΠΔΠΘΠ8, 

ΠΟΩῸ6 τΟθῈ5 16 115. οἰ ογειν, ΠΟΙ. ᾿π ΦΟΥΠΙ ΠῚ ΠΪ5 

ΔηΪΠπ10 ΘΟΠΟΙΪ:. Ἀπ Γ5115 δἰϊαπι δ 4118 ΠΟΡΪ5. π|1|6 

πὰι5 ; {885 οτιϑα [αϊῈ, οἷν (Ομ οἴ 5115 1τὰ ἱπτογρτοῖα- 

ἴι5 5: : 2ἃ ψιιαῦ ϑειδ)εοίω παίων οὐνεπίμπιε, πιθπ εἰς 

δοίογιϊα {αοίαη5. δε ποῖ ἀπὶπηδανοσες νἱν ἀοοιῖθ- 

5. πηιι5, 56 1ἴα γογ 1556, 4 ιιαϑ5ὶ βου ρίτιπι οϑϑθῖ, ὁ ἐστοχα 

σμένως μιεταχειριζόμενος τὰ συμπίπτοντα τῇ ὑὕποχει μιένῃ 

φύσει, οἴιπὶ [α πη 6 ἢ βουϊρίτπι 810, τῆς ὑποχείμιενης φύ- 

σεως, ἐχ 410 πὲ αἱ Δα Γαγὶ ποῦ Ροββῖς, 4αΐπ μ1ο 

σοπϊείνιιβ, τῆς ὑποκειμένης φύσεως, τεραΐα γο0 6 ἐστο- 

χασμένως, οοποίογαία παΐιγα “πα διε) ἰοίτιι": πος ἐδῖ, 

γαΐϊοπε Πιαδίια εἾτι5 χιια σε) οίτιυ" παζιυνο, ὅῖο ἰρὶ-- 

τὰν ᾿πιογργοίατὶ Ποοῦ, ψεΐ ψμ ἀοοίαιμιί, ἴα ἐν αοίαί, 

πὶ διιδ)οίαπι παίιαπι οοποίεγεῖ. 



Ἰδὺ 5. ΒΑΘΙΠῚῚ ΘΟΕΒΑΝΕΙΕ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

51 ραν παι ηΐἷβ θοποοιαμν. Νονὶ δηΐηι οἱ 1105 
Πιιοῖτι5, δὲ πουυθ Δ} ἰθ ροϑίαίθηιν ἀν βι5 ἃ πὶ- 
Ὠ]Δ 1) ᾿Π51} 5 ΘΠ ΓΘ}, [ΘΠ ρΘϑία θη). ν 6] 1661, “πῶ 

ΘΧ Ὑἱ τ] δῖ. σαΓ 5. [ΓΘ ΕΠ] τι5. οὐἱτιν. Ναπι 1080, Οἱ 

ΕἸΠΊΟΡῸ5., Θὲ νο]ιιρίαϊο5,, δὲ ῃἸΟ] οϑυϊο ΘΧ ΘΑΡΠΪ5 

56 ηϑι στ: δΧχ ν᾽ ϊθητο “ἀπ. {π  }Π 6. Θυλιη}- 
ΡΘηΐ65, 5, ρθη. 6] Ὸ ΔηΪΠηΔ ΠῚ. ΘΠ ΟΡ ΠΆΓΟΙ οὰ- 
γΘΠ ΘΠ 5116 56. 1π|. ΟΡΟΥΓΟΙ ᾿σΊ τ" ΠΠΘΠΓΘΩ, 
ἀτιαϑὶ φαθιηαμ σα ΟΠ ΓΟΡΟῚ. ἉΓΓΘΟΕ] 115. 00} 6651-- 
«θη θη}, σα ΠΟΠΊ 10 ΠΥ ΟῚ ᾿Πδ[δι᾽ ΘΟΠΒΟΘΠ6Π- 

ἴθι, δὲ σΟΡΙ ΓΔ ΠΟΠ65 (π|ᾶ51 οανο5. ΡΘΡ 16. ΟἹ οιιη- ἡ 
νου θηΐθπι, ΠπιΟἴτ5 ΘΓ ΓΘ Πι16. ΘΟ ΠΟΙ] ΟΔΓΘ : ΠΘΠ] 4116 

ἴπ ΔΙ ΕΠ ἀϊπ6 ΡΠ ΘΠ 011, οἱ [ΘΟ 115. ΡΟ 
ἸΠΔΟΟΟβ58 1, ΠΟ ΠΙᾺ ]Π1Δ ΠῚ ΘΟΥ 1 ΔΠΙΑΡ Π{1ΠῸ νὸ- 

Τὰ] δα ]βιιρῖπθ αι μη. ΘΟΙΏ Ιου, 50 56 ΠΊρ6}" 
Ῥραὶ. 68. ΟΥ̓ΔΠΓΘ ἢ) «ἰἰσ0})Ὸ : Εγαγ αὖ τὶς φιιὶ οὐογιεπὶ τη, 
πο ΠΣ ΤΩΣ ΡῈ ΡῬγοϊιιάϊς ἀφμάγιση. Νοπ πιὸ απιογοαὶ 

ἐοπιροσίας ἀφ : πϑῴιιθ αὐδογθοαὶ πιὸ ρμιῸ- 

“ιπάιπιι. 

τθ. Ὑ͵5. ΠΑΡ ΘΙ ΕΠῸῚ δὲ Δ]18 1 Πᾶν σα [Ὁ Π6Π], 

ἃ αιιὰμ) ΠΘΟΘβϑαν ἢ Θϑὲ ΠΟ] 5. σα ΟΡ ΔΓ ΟΠ 5 
λΠααεμι. τ3. ἀοππηι ἢ Ποσηπῖίη οἰρἰοσιιτι δἰηγεῖἰθ 65. ᾿οπιϊπϊ πὸ- 

5. δοιίαίοτί. Οτιοΐψαοι ᾿σίτι" Θν ΠΟΙ ΟᾺ ΠῚ γ]δ] 

ΔΙ] ΕΠ] Πητι5.,. ΤΠΘΡΟΔΙΟΥΟ5. 51ΠΠΏ1Π5.. ΟὈΒΟΙ Δ Ϊ5 

ῬΥΘΟΘρ 5. ΟΠ ρα  Πἴ65. ΠΟΙῚ5. ΘΙ στα μΌ5565- 
5'ΟΠ6 1. Ορονίοι ᾿στταν ΠῸ5. Τηλ{5 οἱ νὰν ῖὰ5. 41- 

ὙἸΠἃ5. ο]οϑίθϑ ΘΟ] ΠΠσ ΓΘ, δὶ ΠΟΙ πλτι5. [οἱ ριιογο 
1π ᾿πουῸ ΟΧ ΘΠ, ΡΟΡῚ πθ ἁἰάτι 11 {|| τα] η- 

δίαιαν «5. ἃ Δοσορογαπί, ΠΟΙ Π ΙΒ 116 διά ἶγο : ϑόσρθ παῖ 
26. δἰ Ρέβϑι τ ᾿τθυη τι ΠΙ ΓΘ ΠΑ 111}, τι ἸΠ Πρ 5115 τη 6 ν- 

ΟἾριι5 μᾶπο ν]ΐαμι ἔπιῖο γα πβθαιηῖι5. ΝΑΙ ΤΠ} 1ὶ 

Δ ]1ὰ ἃ Ππνθπίιθ ΘΟ] ΠΠ ΘΠ 65, 1 ἃ τη θ ἴὰ πὶ 
(δ γ6 δοίαϊθι") θΓΟΘ  ϑϑὶ 51Π|, ΠΟΙ Εἰδ0. ΒΡ ΥἹ ΕἸ] 15 
Δάνθυβιιβ Θ05 [θη τ 0 Π 05 ΘΧΟΙΓἈΠΈΙ}115, ἰΘηηροϑία-- 

τἰ5. ΟΠ, ἀϊροῖο σα ΟΡ ΠΑΓΙΟΠ 6. ἐἰδϑεϊ αι, ΠῸΠ 
5115{ΠΠῚΊΘΓΊΙ ΠΣ : 561 ΟΠ ΠΪΠ1ΠῚ ΠΠᾺ ΤῈ} ΓΘ πὶ 7αοἴτ-- 

1. Τίνα. Τἅπη, ἔδοθνο. Τπ646 ΠῚ Οἰσοα {θην παι ἤσαν 6- 
19: τιαιτιΐ, ΑἸϊϊ, Ῥυάγὰ νοϊρίαϊθ ᾿π πιοάτιπὶ ἱποχϑρο- 

οἴατοο οὐ] δ απλ ΡΡΟΘΘΙ]85 ΠΡ Πἴθ, ΘΟΠΙΡ ΑΓ ΑΓΔ ΠῚ 
0 Τιιγθητα Θαβ ΕἸ Γἀ 611 ἈΠῈ ἸΒΘΓΙΠΓ. ΜΠ]56ΡᾺ}}}16 50 6- 

ϑροοίαοα- “ἰΔΟΌ]αΠῚ ἈΠΟ Ροϑδὲ 76] απΐτιπ, Ροϑὲ 4} ΠῚ 

Τὰπὶς παῖδας Ψ 86 ΘΟ ΠῈ15, ΡΟϑὲ ΡΓΟΙΙΧα5 ΡΓΘΟ65, ῬΟϑὲ ΙΔΟΓΥ ΠΠ85 
ταῦ ῖος Ἰαῦθο ΡγΟ τι5ὰ5, Ῥοϑὲ σΟ ΠΕ Π ἢ ὰ ΠῚ ἁΠΠΟΡΙμ νὶ- 

δἰπ πα, ἀπε ΓΟγῖο {υἸ σῖπία ΘΕ] 8 ῃ}. ΡΘΡ ΔΠΊΠηΪ ᾿ποοη51-- 

ἀθγδη απ ἃ ἱΠΟυ ΙΔ ΠῚ}... Πυι τιπὴ δὲ ΘΟ] αίιι) 

ΟΠ θιι5 ᾿Πγ ΘΠΙ ΓΙ. ΤΕ], ΘΙ1Π}, τ ΡΥΘΘΟΘΡΙΟΥΊΙΠῚ 

[(οάϊοο5 (οιμθο βία χαὶ ἡδοναί. οσια χαὶ ἃ 
να σα 15 ἁΡοναῖ. 

Ξ ΠΙιιά, ἄνω χαθήμιεν Οὐ τῶν παθῶν, ΟΠΊΠΟΒ., ΟΡΊΠοΥς 

510. ἀρσοϊριοπάθμη νἱάοπι, χιαρὶ ἐὰ αἰζο ἴοοο υἱιϊοσὶς 

ἐπανιστάμενον τῇ ψυχῆ, τὸν ἐκ τῶν παθῶν τῆς 
Ε σαρχός. Θυμοὶ γὰρ χαὶ φόδοι, ᾿χαὶ ἡδοναὶ χαὶ λὺ- 

παι, οἷον ἔχ τινος ζάλης βιαίας τοῦ τῆς σαρχὸς 

φρονήματος προσπεσόντες, πολλάχις τὴν ἀχυδέρ- 

γητον ψυχὴν χατεπόντισαν. Δεῖ τοίνυν τὸν νοῦν 

ὥσπερ τινὰ χυδερνήτην ἄνω καθήμενον τῶν πα- 

θῶν, χαὶ οἷονεὶ πλοίου τῆς σαρχὸς ἐπιδάντα, χαὶ 

ἐμπείρως τοὺς λογισμοὺς οἷον οἴαχας περιστρέφον- 

τα, χαταπατεῖν μὲν γενναίως τὰ χύματα, ὑψηλὸν 

12 δὲ διαμένοντα, καὶ δυσπρόσιτον ὄντα τοῖς πάθεσι, 

μηδαμῶς τῆς ἀπ’ αὐτῶν πικρίας ὥσπερ ἅλμης 

τινὸς ἀναπίμπλασθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ προσευχόμενον λέ- 

γειν" Ῥυσθείην ἐχ τῶν μισούντων με; καὶ ἐχ τῶν 

βαθέων ὑδάτων. Μή με χαταποντισάτω χαταιγὶς 
κχς ἂν , 8έ 
ὕδατος, μηδὲ χαταπιέτω με βυθός. 

; τ ΟΡ σεν ᾿ 
Βούλει σοι χαὶ ἕτερον πλοῦν διηγήσομαι, πρὸς 

᾿ τ τ ἘΞ τὰ ρδαας 
ὃν ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστι τὸ δῶρον τῆς χυδερνήσεως:; 
ξ ἐἐ νερπ νοῦιτεὶ τ δ ὃ 
Η βασιλεία τῶν οὐρανῶν δμοία ἐστὶν ἀνδρὶ ἐμπό- 

, ΕΥ̓ φιδὰν ᾿ εν ταν μ᾽ νας 
ρῳ. Πάντες οὖν οἱ τὴν εὐαγγελιχὴν ὁδὸν πορευόμε 

᾿ ΕΝ ΟΕ ΈΡΡ ἘΝ -. “- 
νοι, ἔμποροί ἐσμεν, διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, 

τ: πα τος , ; 
τὴν χτῆσιν ἑαυτοῖς τῶν οὐρανίων πραγματευόμενοι. 

- ἊΨ ᾿ο-Ὡὔ ἀν Ἂ - 

Β Δεῖ οὖν ἡμᾶς πολὺν χαὶ ποικίλον τὸν οὐράνιον πλοῦ- 
- ΓῚ Γὰν ΒΞ. ἡ 

τον συναγαγεῖν, εἰ μὴ μέλλοιμεν χαταισχύνεσθαι 

ἐνθεμένους δὲ τὰ ἀγώγιμα, ἀσφαλῶς πειρᾶσθαι τὴν 

ζωὴν ταύτην διαπερᾶν. Πολλοὶ γὰρ πολλὰ συν- 
, ΕἸ ΟΕ ΞΘ ἢ δ ὌΝ , , 

αθροίσαντες ἐκ νεότητος, περὶ τὰ μέσα τοῦ βίου 
5 ἘΝ Αιςς 

γενόμενοι, ἐπαναστάντων αὐτοῖς πειρασμῶν ἐχ τῶν 
, “Ὁ ͵ ΕΣ Ὑ πο δ -ὉὉ 

πνευμάτων τῆς πονηρίας, οὐχ ἤνεγκαν τοῦ χειμῶ- 
; δ, 

νος τὸ βάρος, διὰ τὸ τὴν χυδέρνησιν αὐτοῖς μὴ 
- 9 δὴ ΄ ΡῚ , ͵ ε ᾿ παρεῖναι, ἀλλὰ πάντων ἐχείνων τὴν ζημίαν ὅπέ- 

λ , μειναν. Ὅθεν χαὶ οἱ μὲν Περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγη- 

« ἄλλοι δὲ σωφροσύνην, ἣν συνήγαγον ἐχ νεό-- σαν" ἄλλοι δὲ σωφροσύνην, ἣ ἤγαγ 

α τητος, ὥσπερ χαταιγίδος τινὸς ἥ“ ἀδοχήτου τῆς 

ρἃς ἡδονῆς ἐπιδραμούσης, ἀπώλεσαν. ᾽ἔλε- πονηρᾶς ἡδονῆς ἐπιδραμούσης, ἀπώλεσαν. ᾿Ελε 

εινότατον θέαμα μετὰ νηστείαν, μετὰ σχληραγω- 

γίαν, μετὰ προσευχὴν ἐχτενῆ, μετὰ δάχρυον 

δαψιλὲς, μετὰ ἐγχράτειαν ἐτῶν εἴχοσί που " ἢ χαὶ 
με: ᾿ ΝΟ» 9, ερί ἤ ἃς Ὁ " - ἐλ. 

τριάχοντα, δι᾿ ἀπροσεξίαν ψυχῆς καὶ ἀμέλειαν, 
ν ΠΣ πΞν μνδ ΡΟΣ ᾿ ΄ 

γυμνὸν ἁπάντων αἀποῤειχύηναι, χαι παραπλήσιον 

αξεοιῖδντις ρυαϑϊἀςπίοηπι ας ἱπιρεγαμπίοπε. 

ἃ 81ς τὸ. Μίςς, (οι θουεπὶ, οχ ἀδοκήτου ἴῃ οαἸ εἰς 

οβι ἀογαθαίαν, 

"ἜΜ ἢ τριζχοντα. Δὲ Μϑ85, ἔγε5 ἢ καὶ τριᾶχ. 



ΠΟΜΙΠΙΔΧ ΙΝ 

ΘΕ ΕΜΕΕΣΣ ΠΣ ΕΟ ες 
γενέσθαι τὸν “ τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν εὐθυνούμε 

ΕῚ , ᾿ ΄ -Ὁ 7 -- 

νον ἐμπόρῳ τινὶ μεγαλοπλούτῳ, ὃς τῷ πλήθει τῶν 

ἀγωγίμων ἐπαγγελλόμενος, ἐξουρίας αὐτῷ τῆς νεὼς 

φερομένης, τὰ φούερὰ πελάγη διαδραμὼν, πρὸς 

αὐτοῖς τοῖς λιμέσι διαῤῥαγέντος τοῦ πλοίου, πάντων 
5ὴ,“, Ε Ἄν ἢ Ε᾿Ὶ αὐ πκτν " , 
ἀθρόως ἔρημος ἀπεδείχθη " ἐὰν χαὶ οὗτος τὰ μυρί- 

οἷς πόνοις χαὶ ἱδρῶσι κτηθέντα μιᾷ προσδολῇ δαί- 

μόνος ἀπολέσῃ, ὥσπερ τινὶ ἀγρία λαίλαπι, τῇ 
ἃ ᾳ τί 0 0 , Π ΄, ἐδ ἃ - - 

μαρτίᾳ βυθισθείς. Πρέπουσα φωνὴ “ἧ τῷ πᾶσαν 
ὁμοῦ τὴν ἀρετὴν ναυχγήσαντι- Ἢλθον 

βάθη τῆς θαλάσσης, χαὶ καταιγὶς κατεπόντισέ 
με. 

Ύ - - -“ -Ὁ 
Ἐχε οὖν ἀσφαλῶς τῆς ζωῆς τὰ πηδάλια" χυδέρ- 

να τὸν ὀφθαλμόν σου; μὴ ποτέ σοι δι᾿ ὀφθαλμῶν 
λάδρον ἐμπέσῃ τῆς ἐπιθυμίας τὸ χῦμα᾽ τὴν ἀκοὴν, 

τὴν γλῶσσαν, μὴ παραδέξῃ τι βλαδερὸν, μηδὲ 

φθέγξη τι τῶν ἀπηγορευμένων. Μή σε ἀνατρέψη 

τοῦ θυμοῦ ἣ ζάλη" μή που σε ἐπιχλύσωσι τῶν φό- 

ων αἱ “χαταπλήξεις, μή σε χαταδαπτίση τῆς λύ- 

πης τὸ βάρος. Κύματά ἐστι τὰ πάθη, ὧν ὑψηλότε- 

ρον σεαυτὸν ἀνέχων, ἀσφαλὴς ἔση κυύδερνήτης τοῦ 
, 1." Α ΕῚ , ᾿ τι “Ὁ [2 βίου. ᾿Εὰν δὲ μὴ ἐπιστημόνως χαὶ εὐσταθῶς ἕχα-- 

στον τούτων ἐχκλίνης, ὥσπερ τι πλοῖον ἀνερμάτι- 
στον ὑπὸ τῶν ἀεὶ προσπιπτόντων περιφερόμενος, 
ἐναφανισθή ᾧ πελά ἧς ἁ ίας. Ἂ φανισθήσῃ τῷ πελάγει τῆς ἁμαρτίας. Ἄχουε 
τοίνυν πῶς ἄν σοι χαὶ ἣ τῆς χυδερνήσεως ἐπιστήμη 

᾿ προσγένηται. Ἔθος τοῖς ναυτιλλοιλένοις πρὸς οὖ- 

ρανὸν ἀναθλέπειν, κἀχεῖθεν λαμθάνειν τὴν δδηγίαν 
τοῦ πλοῦ, ἐν ἡμέρᾳ μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, ἐν νυχτὶ δὲ 

-" } 
εἰς τὰ 

Ε 

Ῥ 1 τω -Ὁ -Ὁ- 

ἀπὸ τῆς ἄρχτου, ἤ τινος ἄλλου τῶν ἀειφανῶν ἀστέ- 
ρων" χαὶ τούτοις ἀεὶ τεχμαίρεσθαι τὴν εὐθύτητα. 

Ν Καὶ σὺ τοίνυν πρὸς οὐρανὸν “ἔχε τὸ ὄμμα, χατὰ 
ν ΠΈΣ, ᾿ Η “Ψ ᾿ 2 , 

τὸν εἰπόντα" Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, 

τὸν χατοιχοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. ᾿Απόδλεπε πρὸς τὸν 
ἥλ -Ὁ ὃ , π᾿ ὶ τ; “ Ρ 

ἰον τῆς δικαιοσύνης " καὶ οἷόν τισιν ἄστροις ἢπε- 
ριφανέσι ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου χατευθυνόμενος, 

Ὑ “- ἀχοίμητον ἔχε τὸ ὄμμα, μὴ διδοὺς ὕπνον τοῖς 
ὀφθαλμοῖς σου, μιηδὲ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμὸν, 

ΕΣ - -- “- 
ἵν’ ἔχης διαρχῇ τὴν ἐχ τῶν ἐντολῶν δδηγίαν. Λύ- 

Χ ΝΥ “ἢ χνος γὰρ, φησὶ, τοῖς ποσί ἀρὺ ὃ νόμος σου, χαὶ 

φῶς ταῖς τρίόοις βου. ᾿Ἐὰν γὰρ μηδέποτε ἐπινυ-- 
στάξης τοῖς οἴαξιν, ἕως εἰ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ἐν τῇ 

ἀστάτῳ φύσε: τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, χαὶ τὴν 
ι 

“ (ΟΟΙΡΟΡ ΠῚ ἄϊιο Οὐοαΐοο5 τῆς ἐργασίας. Νοο 1(ὰ 
πλιὸ Ῥοδὲ ΘΠ οὐ (ΟΠ ον εἶπιις. 5 

091}. τευ εῖτι5 νηώς, Π6ρ. βοσιιη εἶτ 
δοιπι5 τῆς νηύς. 

νεὼς, Α(σΟ ποχο. 

ἃ Τιροριταν σοττιρίς ἴῃ συ]ρσαι5 τῶν πᾶσαν : αἱ ἴπ- 
οονγιρίο ἴῃ Νίβ5. τῷ πᾶσαν. 

6 Ηϊΐο ἴῃ νυ]ραι5 Ἰορίτιν χαταιπλήξεις. ΑἹ Μος 

τα! ΠαΡοπ  χαταπλήξεις. (Ομ θοἤϑ᾽ιι5. ψοῖαΐ Ῥοτιι5 

καταγίδες, ργοσεῖίία : Ξοἃ πᾶτο ΦΟΠ] οἴ γ Δ π ΤαΔτ]1- 

ΡΕΑΙΝΟΙΡΙΌΜ ῬΝΟΥΕΆΡΙΟΝ 
»» 
“9, ΜΝ. 

ἀὐοοϑῖτι ΟΡ. Θ ἢ ἴτ15 Θϑῖ, ΘΟ Πβ ] 6 ον ρνϑρἰν 

ΟΠ ΡΙ πὶ τη θΡοὰ ΟΡ, 41] Ὁ] ΘΟΡίΔπη ΠΙΘΡΟ πὶ 180- 
5, 5θοῖιπο νοπίο παν]ραπίθ πάνθ, ΠοΟυΡΘ Πα 

ΤΑ] ΘΠΊΘΠ5115, (ΕἸ [ΠΡΔοἴο ἃ] ᾿Ρ505 ΡΟΥΡ 15 ΠΑν]ΡΊΟ, 
ἀουθρθηῖθ {τ|556ὲ πιά αἴτι5 ΟΠ] ΗΠ 115 : 5. 4116 Π| οἱ 
ἰδίθ. Ἰᾷ ον θτι5. 0. 5 ΠΟΥ} 15. μανία θΟΠὰ τηῖοῸ 
ἀπο ΠἾ5. Ἀ55.ππ ρ γ 1 1:, ροοοαίο [ΠῚ τι πὶ 1Π1|-- 

πὰ πὶ “αἀἀπὶ ῬΓΌΘΟΙ]ἃ. ΤΠ] ΠΊΘΙ 5115. (ΟΠ ΘΠ]ΘΙ5 

νΟΧ οἷ, 4ὶ ΟἸΠΠΘ ΠῚ 51Π}1] νὶγ θη Πα γασΙΟ 

ΔΙΉΪΒΙ : 
εἰοπιοτϑὶ! τη. 

17. Τόπο ἰρίταν απιαπὶ ἀΠΠσοπίον. γἱτα σαι θοι"- 
ποία ; σαι θοῦ πα Οοτ]τιηλ ἔπτη, πὸ Πα πῈ10 {0 
ἱπηρθιιιοϑιιβ ΠΡ] 41 Π|5 Πιιοίτιθ θ 6. Οοιι]05 ΠΠᾺ] Δ Πιν : 
ΔΌΓΘ ΠῚ» ΠΠπρτια πη, π6 4] Θχοϊρίαι ποχὶϊ, πὸ αὶ 
ΘΟΥΠῚ Πτι86. ν ἃ σα πὶ Ἰοσιιδίιν : ὕανο ονονίαὶ 

16 ᾿γ8 δϑϑίτιϑ : σᾶνϑ ΟΡ. ΠΕ [6 Ἰοἴτι5 [ΟΥΠΠ]ΠΠπ1ΠῈ : 
οάγ6 ᾿πηπηοῦραΐ [6 ΟΠτι5 {ΓΙ 5Ε1 165. ΕἸ ποἴτι5. αἰ ίδοιο- 
Π65 5:1ηἴ Δ] 1}, 4ΈΉ] 115. ΔΙ ΠΟΘ. [6 51] σοπϑ[{π|ᾶ8, 

ΘΥῚ5 56ου 1115. γ᾽ σα ΡΟ  παῖου.. 564 51] ΠῸΠ 8016 ἃο 
οοπϑίαπίον. πουιπὶ αΟ 6 ὲ ἀἰθο πᾶν θυ }5, γϑ]ῖ 
Πᾶν στη ΠΟ 481} ΠῸΠ 58] ΓΔ Π1Π|, ΘΟΠΕΙΠ 5 

νἱτδ5. σα ϑ 115 ΟἰΡΟ ΠΟ ἔτι5. 1π ΡΘοσαΕ ρ6] Ὁ 511}0-- 

ἸΘΡσοιΘ. ΑἸ] Ἰσίταν 41] ΠΘΡῚ ΡΟσ5511, ΠῚ τὶ δο- 
σϑάδι σα μου πα πα ΐ ρουῖἴα, ΔΙῸ5. 651 Πᾶν] ρα ΠΕ τι5 
ἴπ| ΘΟ ΠῚ διιβρίοθνο : ᾿πάἄθάιθ Πᾶν] ΠΟ Π15. ΟΓ- 
511} 1Π5{Π{π|6Υ6, ΤΡ πὶ «υϊάθηι οΡ6 5015, ποσῖτι 

113 γ61]Ὸ ΟΡΘ. τιγϑ85, ἅ1π| ΔΙ ΤΟΥ 15. ΘΙ] 5 Υ15. ΘΧ 115 “τι80 
ΔΛ 5ΘΠΊΡΟΙ Ππσοπὶ 516}}15,. ΠΌΡΕ 416 ἀπιοῖι 5ΘΙΉΡΟΙ" 

γϑοῖαμη σοπ]θοίαγο. ἘΠ τὰ Ἰσίτιιν ΟΟι1]05. 1Π| σρο τ 1 

Δ.10116, Σαχία θαιηὶ 4] αἰχὶε : «7616 ἰονανὶ οοιῖος 
πῖθο5, ψιιὶ ᾿ιαὐίίας ἵτι οι ΐδ. Ῥιοβρῖοθ αὶ βο]θηι 

7056 |60, το 4π6 Τ)ΟμΉΪΠΙ τη 8115, ᾿Π5[8}" 50] 6 η 4 1- 

ἀἰβϑίππουιτη «ΠΟΥ 18} ἈΒΓΓΟΥΊΙΠ, ΟΠ] ΘΠ Ε10115, 

106 Θου τη} ᾿ ΠΟΙ ΠΘΠ1, ΟΟΕ1}15 {π||5. ΠΟῚ Ῥ ΓΘ ΘΠ5 

ΒΟΠΊΠΙ1ΠῚ, ΠΟΙῸΘ ΡΑΙΡΟΌΡΙ5. {5. «ΟΥ̓ ΓΔ ΠΌΠΟΙ; 

αἴ 16 ρϑρρθῖιο ἀθάτιοαπε πιδηεϊαία. ΠΟ ΤΠ ΘΠ} 

παι, ροάϊϑιις πιοὶς ἰθὺ πα, δὲ {πιηιθη θη ὶς 

πιοὶς. ἘϊΘηΪΠ) δὶ οἷανο ΠΠΊ  ΠΠ8 1} ἹΠΕ ΟΡ] ΘΥ]5, 

ἄτη ἴπ πὰς νἱΐα νουϑαθογο, π᾿ ᾿Πϑ[α 11 50 Πδοὲ 

ΓΘΡῚΙΠῚ Τα ΠΕ ΠΆΤ ΤῚ 5ἴαία:, Θ᾽ ΡΙΡ [5 ΟΡ ΠῚ σΟη50- 

4π|6γθ, 4αἰ [6 α]τουῖτ5. ἐθάϊισοι, δὲ Ἰθηῖιι5. 1015 

Βεῖ θοπαᾶμ, «πιο πα}}}0 γίουιηι ΤΙΡτοσιι πὶ ἰοϑἐπηοηΐο 

ἩΪχὰ 511, 5641 πο] ] πηῖι5. 

ΓΒΟΡΙ ἄϊτιο Μβ5. 

ΟΟἸΡου πὶ 

τοῦ πλοῦ, τοσία. 

« Θῖς ἄπο (ο] ουίϊηὶ δὲ Βθρ. βθοιπάιι5, ἘΜΊΕ ἔχων 

τὸ βλέμμα. (01}». τογεϊιι5. ἔχων τὸ ὄμμα. 

» ἘδΙεὶ προφσν Μοἴογος αἰϊαιιοι ΠΡ τὶ περιφανέσι 

. Βαρθιπῆς ἄπο Μ55. 

ΠΑΝῚ ἄϊτο Μϑ85. εἱ δαὶ ὁδιγίαν τοῦ ἴου. 

"ἔσι 

7 ἐπὶ ἐπε αἰεἰξιιάπιοπι πιαγὶ 5, οἱ ἐεπιροδίαϑ 5 Ῥεαὶ. 68. 

Οριΐη5 
πυθογηαπει 
πιοάτι5, 

Ῥεαὶ. 

τοῦ. 
τιϑ. 



Ἑδεῖε. 3.1. 
2 

Πεμὶ, 32. 

39. 

Ἰορι. 8. 7. 

108 9. 

αἴάτι6 Ῥδοῖ οἶς τὰ10 ἐπα πϑνόθοῖ, ἀόπθο ἱποο] τ]}}5 

ὀνδαβ αὐ {ρα π αι. ]]}τιπὴ 1ΠΠπ|Π} ἃ 5ΘΥΘΠ ΤΠ ῬΟΥ ΠῚ 

νο]α πη αι5 Τὶ, οὐ σ]ονία 6 ᾿πη ρου απ [ἢ Φο θυ μὰ 

5ὅθου]ἃ 585] ΟὙ 111. ΑἸΏΘΗ. 

ς Ἀορ. Ρῥυίπηις παρὰ τοῦ σωτῆρος 

διαίναίογῖς. ΑἸ Φααπῖο μΡοβὲ ᾿ἄθπι οάοχ ἕως ἄν. οχ 

συνεργίαν, ΟΡεπι 

ΒΑΘΠΙΙ ΟΕΒΑΚΕΕ σΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Ὡ ’, δ 7ὔ παρὰ τοῦ “ Πνεύματος συνέργειχν λήψη», προπέμ- 
,’ ν Ἷ 

ποντος εἰς τὸ ἔμπροσθεν, χαὶ πραείαις αὔραις χαὶ 
- -Ὁ , 

εἰρηνιχαῖς ἀσφαλῶς σε διοχομίζοντος, ἕως ἀπο- 
τ Ξ ΟΡ 

σωθῇς πρὸς τὸν ἀχύμονα ἐχεῖνον χαὶ εὔδιον λι- 
" Ξ, , ΕΝ ΠΝ ΤΣ ὡς ὅτ 

μένα τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ" ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ 
Ἄ, “- - - "7 

κράτος εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
ἢ 
Ἀμήν. 

ἀτελευτήτους, 4ιιδδ πιοχ 56 τ, ἄδοβὶ ἴπ ΔἸ’ θ5 

(ΟΟαΙοΙΡι5. 

ΠΟΜΊΠΙΑ ΧΠΙ. 

Ἐσλιογιαίοτία αὐ σαποίπιπι ᾿αρίίδηια. 

τ. ΒαΡΊ6Π5 1116 ΘΆ]ΟΠΊΟΠ, ΤΟΥ ΠῚ ἴπ νὰ σογοηα- 

ΥἼ1ΠῚ [ΘΠ ΡΟΥὰ αἸ5{1Π σι Θ 5, ΘΓ 51 Πρ .}}}5 {πιο ἤιιπὶ 

ἸἀοΠθιιη Ἀ55] 5 ΠΔΠ5., 11 : Οπιτῖνιι5 ἐδηιριις 65ΐ,, 

εἰ ἰθηιριι5. Οπιτιὶ τοὶ 65: : ἰδηιριις ραγίοπιαϊ, οἱ 

δηλρτι5 πιο ηεἶῖϊ. ἙσῸ νΘΡῸ πη πλαΐαία ΠΡ} 1} ΠῚ 

ΒΔ ΡΙΘΠΓ15. θη θητα., αἰ ΧΟ πὶ γ  ἷ5. ἸΠ ΟῚ Δ ΠΠΙΙΠ-- 

τὰ πά τιπὶ 58} 1} 6 ῬΓΘΘΟΟΠΊΙΠῚ., [Ὁ ΠΊρΡτ15. ΠΊΟΥ ΘΠ ΑΙ 
6556. Θὲ [θη θ115. ΠΆΒΟΘΠα]. Οἰιουϑιι πὶ ΠΪσ ΒΟΥ ΠΊΟ 

τη αϊαῖιι5.} Οὐα 116 χαϊάθηη ἀ6 οὔτι ᾿πιθυ 116 

αἸββου 5, σΟΥΡΟΥ ΘΔ ΤΠ. ΠΕ [ΠΡᾺ ΠῚ 5ΘΩ{{11{Π15.,. ΟΥ̓ΤΙΓΠῚ 
ΠΊΟΥΤῚ ῬΥΘΘΡΟΒ11 (ΠἸ6Υ] ΘΠ] ΠΟ ροΙοΘϑι, τ ΠΙΟΙ- 

ἴθ} ΘΧ ΡΟΪΔ 4] ὈΥ 5. Παίιι5. ΠῸΠ 511) : 65Ὸ 
νΟΙῸ 46 σο που ΤΟ Π 6. ΒΡ. ππᾺ}} νου ]ὰ [ΔΟΓΓιΙ5., 
ΠΠΟΡΙΘ ΠῚ ν το. ῬΓΘΡΟΠΟ. (ἴλη ΘηΪΠῚ σὰν Π6 τπ0}]-- 
τηπιι, σΟΠΠ ησὶς ΠΟΡΪ5. τ ΘΡΙΡΙΓὰς ἢ ΑΒΘ ΤΊ), Ὁ] 

'ρ56. Φυοαιιθ Τομλΐ παι αἷς : ἔσο οοσοίάαπι., οἱ 

ἱροῦ [αοίαηι. ΔΙΟΥἸ πηι ἸσῚ τα, π᾿ ὙἹν δ ηΊι5. 

ῬΟΥῚ ΠΠΔΉ1115 ΔΙ ΘΟ τι πὶ σαν Πἶβ., 4] Τὶ Ἰοσὶ β Ὀ]1οὶ 
ΠΟη Ροϊίοβε , πὶ να] τα 5 ρ᾽ ΓἸπι5. [ΓΟ ΤΟ ̓ π ΠΟ] 5 

δἰβπαῖαν : ἀπά να ράχάτιθ 5016. οὐ. ΒΘ ρο]ϊα- 
λιν) ἀ Πὰ Οἴτῃ] ΟΠ ΡΙσῖο., 4 ρΡῸ ΠΟΙΪ5. ΠΟΥ 1115 

δϑ 9 τ δι η πὰ οὐτπ ΟΠ υἸδῖο, {αὶ ΠΟΡΪ5. γόσαι- 

ΓΟΟΙΟἢἾ5 Δ ΟΤΟΥ [ἘΠῚ 2 ΛΓ ΘΒ ΙΓ Π1115. ΤΟΙ ρῖι5 ἃἸ 

}115 α] ἀ6 ΠῚ ΛΠ τι5 ΟΠ Θιι ΠῚ οδΕ : ΡΟ τι ΠῚ ΒΟΙΠΪν 
ῬΙΟΡΥ πὰ νἹβῚΠαριιμ , ῬΡΌΡΥ ται [)6}}}.. ῬΡΟΡΥ ται 

τ ΓΑΠΟΟΥῚ {γα πϑ]αττοποπὶ Τ αἰἰπᾶτη νοίπβίοο σὸὺ- 

5᾽οπῖ5. Αὐτηθηΐϊασςο, {πὸ πάππος Ποιά ϑενθυϊαπο 

ΠΡ , πα θο5 ἱπῆνα, ἴῃ οο το]. 3, ροβὲ ΒυΠπὶ ἰγὰπ5- 

Ἰαιοπο5. 7 

ἃ (οάϊοος. φιμάαπη (Ομ ΡΟ κίαπῖ ρτὸ λόγος ΠαΡοπὶ 

τρόπος. Τιοσῖταν Φυϊ πὶ εἰ ἴπ ποβῖγο ἤθε. ρῥυΐπιο τίς 

δὲ ὁ τρύπος : 564. Δα] ἀἴταπη {π| ἴῃ οτὰ ΠΡ τὶ γρ. ὁ λόγος. 

ὁ ΠΙὰα, ἀποχτείνωμιον τὸ φρόνημα εἴς. 5. τὴ Ψ]- 

ΟΜΊΙΔΙΑ 1Γ΄. 

ἵν " Προτρεπτιχὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. 

ΓΕ ἣν Ἐπ ὉΠ ᾿ 
Ὁ μὲν σοφὸς Σολομῶν, τῶν χατὰ τὸν βίον πρά 

ἣ 7; ἘΥΞΡΣ π 
γμάτων τοὺς χαιροὺς διαιρῶν, καὶ ἐχάστῳ τῶν γι- 

, Α 3 ΞΞ Ν ΕῚ “2 Ε7 - Ἵἢ “ - 

νομένων τὸν ἐπιτήδειον ἀφορίζων, ἔφη - Τοῖς πᾶσιν 
ἐααεζον τος Σὰ . 

ὅ χρόνος, καὶ χαιρὸς τῷ παντὶ πράγματι" χαιρὸς 
Ὡ - ᾿ ᾿ --φ» - 5. οἱ 

τοῦ τεχεῖν, χαὶ καιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν. ᾿Εγὼ δὲ μι- 
μ᾿ -ν Ἔρδ ἈΠΕΞ 

χρὸν τοῦ σοφοῦ τὴν ἀπόφασιν ὑπαλλάξας, εἴποιμι 
΄ - , , , « Ν 

ἂν χηρύσσων ὑμῖν τὸ σωτήριον χήρυγμα, ὅτι χαιρὸς 
Ε-- τ Ν κέναι τ " ἈᾺ 

τοῦ ἀποθανεῖν, χαὶ χαιρὸς τοῦ γεννηθῆναι. Τίς δὲ 
τ Ὁ σ - 

ὃ ἁλόγος τῆς ἐναλλαγῆς; “Ὅτι δ μὲν περὶ τῶν ἐν 
τ τι ἘΡΤΣῈ 

γενέσει καὶ φθορᾷ διαλεγόμενος, τῇ σωματικῇ ἕπό- 
πα κίε ᾿ 

μένος φύσει, τὴν γένεσιν προέταξε τοῦ θανάτου 
τὸν μὴ πρό- 
πνευματικῆς 

ὟΝη ᾿ , τ (εῖ 

( ἀδύνατον γὰρ θανάτου πεῖραν λαύεῖν 
Ὁ πέδον, εὐνηθευ.  δὲ ΠΣ τερον γεννηθέντα )" ἐγὼ δὲ περὶ τῆς Ι 

᾿ ; Ξ Σ ι 
ἀναγεννήσεως τὸν λόγον ποιεῖσθαι μέλλων, τὸν θά- 

ἘΠΑς όντα οὐ δας φῶτα Ξ 
νατον προτίθημι τῆς ζωῆς. Διὰ γὰρ τοῦ ἀποθανεῖν 
τῇ τ ἊΣ δι ͵ 
τῇ σαρχὶ περιγίνεται ἡμῖν τὸ γεννηθῆναι τῷ πνεύ- 

ξ 3 τὶ 
ματι, χαθά φησι χαὶ ὃ Κύριος " ᾿Εγὼ ἀποχτενῷ, 

- τῇ ΄ 
χαὶ ζῆν ποιήσω. ᾿Ἀποθάνωμεν οὖν, ἵνα ζήσωμεν. 

ἊΝ ΤΕ 
“᾿ΑἈποχτείνωμεν τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς, τὸ μὴ δυ- 

-- - "Ὁ "Ὁ σ΄ ὑδι 

νάμενον ὑποταγῆναι τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὸ 
- - , φρόνημα τοῦ πνεύματος ' ἰσχυρὸν ἡμῖν ἐγγένηται, 

ἊΝ ν᾿ ᾿ 

δι’ οὗ ζωὴ χαὶ εἰρήνη περιγίνεσθαι πέφυχεν. Συντα- 
Η͂ πξοβτοεν, δ τε νι μόστς τ ἐξ , 

φῶμεν τῷ Χριστῷ τῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντι, ἵνα 
“- - - [ » ΄ 

χαὶ συναναστῶμεν τῷ ἡμῖν τὴν ἀνάστασιν προξενή- 

σαντι. Καιρὸς μὲν οὖν ἄλλοις ἄλλος ἐπιτήδειος" 

βαΐα σοπνθυϑιπὶ Ἰοσίπιιβ, (εοίήαπεις ργεαεηίαπε 

φανεῖ, τι μυαεπέϊα δρίγ {τις ξεπογϑίμ)" ἱπ ποϑὶδ : 

4πατη ᾿π ον ρτο  αἔἸοπ πὶ Δ ΞΟ ρβίτπητιβ.. αξ 4υΐβιδ 56- 

Ἰῖσοσα Ῥοββϑιῖ φαοα 510] πηαρὶβ Ὀ] οἰ τὰσιιπ 518. 

ΓΟΟΙΡ. Ῥυίπιις χαθαρὸν ἐν ἧμῖν. Ἐ4ῚΠ ἰσχυρὸν ἐν ἡμῖν 

ἐγγένηται, Ἀερ. τοΥΕιι5 ἐν ἡμῖν νένηται. ΑΙ ἀπο Μ5. 

ἰσχυρὸν ἡμῖν ἐγγένηται. 

υ 



ἩΟΜΙΠΙ͂ΛΟ ΙΝ ΒΑΝΟΤΌΜ ΒΑΡΤΙΒΜΑ. 

ἴδιος ὕπνου, χαὶ ἴδιος ἐγρηγόρσεως" ἴδιος πολέμου, Ε 

καὶ ἴδιος εἰρήνης " χαιρὸς δὲ βαπτίσματος ἅπας ὃ 

τῶν ἀνθρώπων βίος. Οὔτε γὰρ σώματι ζῆν μὴ ἀνα- 

πνέοντι δυνατόν " οὔτε ψυχῇ συνεστάναι, μὴ γνω- 

ριζούση τὸν χτίσαντα. Θεοῦ γὰρ ἄγνοια θάνατός ἐστι 

ψυχῆς. Ὃ δὲ μὴ βαπτισθεὶς, οὐ πεφώτισται. Ἄνευ 

δὲ φωτὸς, οὔτε ὀφθαλμὸς τὰ ἑαυτοῦ καθορᾷ, οὔτε 

Ψυχὴ Θεοῦ δέξασθαι: δύναται θεωρίαν. Πᾶς μὲν οὖν 

χρόνος εὐκαιρίαν ἔχει πρὸς τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος 
σωτηρίαν : ἘΞ χἂν νύχτα Εὐπτῆθν χἂν ἡμέραν, χἂν 

ὥραν, χἂν στιγμὴν χρόνου, ἃχᾶάν τι βραχύτατον. 

Πολλῷ δὲ δή που εἰχὸς ἐπι τηϑεἰστερον εἰναι τὸν οἷ- 

χειότερον. 'Ῥί δ᾽ ἂν γένοιτο τῆς ἡμέρας τοῦ πάσχα 

συγγενέστερον πρὸς τὸ βάπτισμα; Ἢ μὲν γὰρ ἣμέ- 
ρὰ μνημόσυνόν ἐστιν ἀναστάσεως ᾿ τὸ δὲ βάπτισμα 
δύναμίς ἐστι πρὸς τὴν ἀνάστασιν. Ἴδν τοίνυν τῇ ἀνα- 
στασίμῳ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως τὴν χάριν ὑποδε- 

ξώμεθα. Διὰ τοῦτο πόῤῥωθεν ἣ ᾿Εχχλησία τοὺς 

ἑαυτῆς τροφίμους ὑψηλῷ κηρύγματι συγχαλεῖ, ἵν᾽ 
οὃς πάλαι " ὥδινεν, ἀποχυήσγ, τότε, χαὶ ἀπογαλα- 

χτίσασα αὐτοὺς τῶν λόγων τῆς κατηχήσεως, γεύσῃ 

τῆς στερεᾶς τῶν δογμάτων τροφῆς. ᾿Ιωάννης ἐχή-- 

ρυσσε βάπτισμα μετανοίας, καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς 

αὐτὸν πᾶσα ἣ ᾿Ιουδαία" Κύριος χηρύσσει βάπτισμα 

Ρ 

, ͵ - 5 ΓΎΞΑῚ ΕῚ , ΞΙ 

υἱοθεσίας " χαὶ τίς τῶν εἰς αὐτὸν ἠλπιχότων οὐχ, 

ὑπαχούσεται;: ᾿Κχεῖνο εἰσαγωγικὸν τὸ βάπτισμα " 
τοῦτο τελειωτιχόν. ᾿ἔχεῖνο ἁμαρτίας ἀναχώρησις᾽ 

“- 5» , ᾿ ᾿ ε ι νξς ὃ τὴ 5 , 
τοῦτο οἰχείωσις πρὸς Θεόν. ᾿Πὐνὸς ἀνδρὸς ἦν Ἴωάν- 

νου τὸ χήρυγυα, χαὶ πάντας εἶλχε πρὸς τὴν μετά- 
ας ον ἢ δ "-ὉὉ νυ , , 

νοιαν " σὺ δὲ, διὰ προφητῶν διδασχόμενος " Λούσα- 
σθε, χαθαροὶ γίνεσθε" διὰ ψαλμῶν νουθετούμενος" 
Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν, χαὶ φωτίσθητε: δι᾽ ἀπο-- 
στόλων εὐαγγελιζόμενος " Μετανοήσατε, χαὶ βα- 
πτισθήτω ἕχαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ “ Κυ- 

, ἐξ τὰ τὰ 
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λή- 

ψεσθε τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος " ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου προσλαμἝανόμενος, λέγοντος " 

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ χοπιῶντες καὶ πεφορτι- 

σμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς (ταῦτα γὰρ πάντα 
,ὔ 7 ν ΝῚ "» , ΕῚ - 

σήμερον συνέδραμε πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν)" ὀχνεῖς 
ν , νὰν » 39}, , Ν , 

χαὶ βουλεύη καὶ διαμέλλεις ; ᾿Ιχ νηπίου τὸν λόγον 

χατηχούμενος, οὕπω συνέθου τῇ ἀληθεία ; Πάντοτε 
, ΕΥΣ Ψ ᾿ ΝΟΥ Ὁ ΑΡῸΣ 

μανθάνων. οὐδέπω ἦλθες πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν ; Πει- 

ραστὴς διὰ βίου, κατάσχοπος μέχρι γήρως, πότε 

γενήση Χριστιανός; πότε Ἱνωρίσομέν σε ὡς ἡμέτε- 
ρον ; Πέρυσι τὸν παρόντα καιρὸν ἐξεδέχου, νῦν πά- 

4 Ἐ61Ὲ χἄν τι. Νεἴογος. φυΐπαιιο ΠΙΡΥῚ χἂν τό, ΑἸ1- 

4αδηΐο ροϑβὲ (91. Ῥυϊπιιβ δὲ οατ τω Ῥανὶβ. τῇ ἄναστα- 
σίμιω ἡμέρα. Νοχ τἡτπιὰ ἰπ 1115 «πατοῦν Ν΄55. εἴ ἴῃ οήϊ- 

τἴομο Β8511. ποῖ ἱμυοηϊίιν. 
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Ῥδοῖϑ : 564 Παρ ΕἸ5Π18 15 [ΟΡ 115 ἰοΐα ᾿ουηϊ Πιιη} νἱἰτὰ 
651. Νϑήιιθ ΘηΪ ΠῚ ΘΟΡΡι5 {04 ΠΟΠ ΓΟβρίναῖ, νῖνο- 
ΤῸ 7 Πράτι6. ΔΠΙΠηἃ {1886 (ΟΠ Οὐ Ὸ πὶ ΠΟ οορπο- 

8011.) σΟΠϑἰϑίου ροίθϑι, Τ)6ὶ ΘΠ]ΠῚ Ἰβ ΠΟ ΆΓ10 ΔηΪ-- 

ΠΊ88 ΠΊΟΥ 5 6ϑῖ. Οὐ αὐιθ η}] ΠῸΠ οϑὲ θα ριϊΖαιιι5., 1116 

πθο {ΠΠπ|π||Πα1π|5 6ϑι. Ἀπ γϑι15 51Ππ6 [π|ιο6. πθῸ ΟΟα] 5 

410 δῖ1ἃ δ1πὲ σου μἰξ, πθο ἃηἰπηὰ ΠθιιΠῚ ΘΟΠίθπη-- 
ῬΙΑνὶ μοῖοϑε. Τα ιι6 ἔθη ριι5 ΟΠ]Π6 ἃ 58} }6 1} ΡῈ 
Ῥαρ θα ἃ ρ᾽βοθπάαπι ΟΡΡΟΥιΠιμ Θϑι : δῖν 6 
ποοίθηι ϊοὰθ., δῖν ἀἴθπη., 5ῖν 6 ΠΟΙ ΠῚ, 51. 6 [6η1- 

ῬΟΥῚ5 ῬΠοίτιΠῚ 7 5ῖν 6 Φυϊν 15 ΠῊ ΠΕ 551 Ππλπ1πῈ. Ογὸ- 

ἄθυθ [ΠῚ ἢ Ρ δ} Θὲ, 14 το ΠΊρτι5 ΟΡ ΟΡ Πα Πΐτι5 6556, 

4ποα ἔπους. πὰρ 5. ῬΓΟΡΥμ.. πη σΊβ4ιι6. ΔΠ πο. 
Ουἱά δῖοι πιΔ]ορθι Πα θθυ 6 ροίοϑε οὐιπὶ Παρ ῖ-- 
5Π|8 16 ΘΟ ΠΔΠΠΟΠΘΙῺῚ 5 4181 4165 ῬΆΒΟ 1153 Πθο 
ΘηΪπῚ ἐἶδ65. ΠΙΟΠΠΠΘ ἢ πππ Θϑ ΚΘΘΕΡΓΘΟΙΙΟΠΪ5 : θὰ-- 

Ῥ[βηια γΘΓῸ νἱὶβ δδὲ δἴψιθ [δου ! 5. ΓΘΘαγ ΘΠ]. 

Τα 16 ἴπ γΘΘΕΡΓΘΟΙΙΟἢΪ5 416 5.50] ΓΔ Πλ115 ΓΟΒΈΓΓΟ- 

οἰϊοπῖβ σναιίαπι. ΘΟ ργΟρίον 6 Ἰοπρίπαιο ἘοοΙοδῖα 
ΔΙ᾿ Π)ΠῸ5. 51105. ὈΡΈΘΘΟΟΠΙΟ Αἰτ0 σοηνοσδξ 7 τ {1105 
ΡυΪάδπι Ῥαγεαν, ἔα πὶ ἀθηλιπὶ ρᾶγὶαΐ , οἰδαιιθ ἃ 

ΡυΪπιθ ᾿πϑεϊ απο πὶ5 ἀοοίνῖπα ἰλπαιιὰπι ἃ ἰδοῖο 
ΒῈ ΠΟΙ 5. 50] 144 πὶ ἀοσηηαίπιπη δϑοὰπὶ ΡγΘθθαὶ 
ἀοραδίαπάδηι. ΤολΠπ65 ΡΡΘἀἸοαθραςῦ θαρεϑη)α μρῶ- 

πἰτοη τα, δὰ ἰάσχιιθ ϑρυθάϊοραιαν {ιιάεθα ἰοίὰ : 
Ριδάϊοαι Πομλῖπιιδ5 θα ρἴδπια Δ4Ορ ΟΠ ἶ5. ΠΠΙΟΥ ΠῚ: 
Θο΄ιι5 δουιηι 4 ἴπ ἴΡ50 5061) ΓΒΡΟΒΙΙΘΙΘ, "ΠΟΙ ἘΠῚ 
ποη σοῦοι ὃ Βαριϊσπια {Ππ|4 νἱπὶ ΠΆΡοραι ἱπινὸ- 

ἀποοπαϊ : πος, ρου Ποῖθπαϊ. ΠΠ| ΘᾺ: βθοθβδιι5 ἃ 

Ροοοαίο : Ποο ΘΟΠ] αΠοιῖο 6ϑὲ οιιπὶ Π 60. Τ]ηῖτ5 ν 

δρας Ῥγ Ἰοαῖϊο ΤΟ ΠΠΪ5., δὲ ΟΠΠΠ65 δα ροπίίθη- 

τἴαπα {γαχὶς - τὰ νϑρο, {αἰ ρου ΡΥΟΡοἴα5 ΦΟΟΘΡΙ5 : 

Ταναπεϊτιὶ,, πειπιϊ ὁδοί : (αὶ μοι ῥβα]πιοϑ δα- 

ΠΟ ΠΟΙ 5, «“οοϑαϊι6 αὐ διιππ.. δὲ ἐἰ{ιιηυϊτιαπιϊτῖ: 

«ἰ Ροι' ἃροβίοἱοβ [αιιβέιιπι ΠΠ]Πππὶ παι απ απ δι 15 : 

υἵριιο μαπιιοπίίαπι,, δὲ ϑαριζπθίιι" τἰνι5η τεσ τ6 

φοσίγιιν πὶ ποιιΐπε Ποπιϊτιὶ «765 (ἰΠιγισιῖ ἐπ τ6- 

πιϊδϑίοτοηι ρθοοαϊογιηι., Θέ αοοίρθι 5 Ρεγπιϊδ5ῖο-- 

πόπι ϑρίτι{τπι5 δατιοιὶ : ἀαὶ ἃ] ἴρβο Τομηἶπο ἰην τὰ- 

εἶθ, ἀἸοθηΐ : ̓ οπῖίο αὐ πὸ οπιτιθ5 ηιιὶ ἰανογαιῖς οἵ 

οπογαίὶ ἐπἰἰς, δὲ 650 το οίαηι Ὁο5 (Ἰιδο Θηῖπη οι πὰ 

πούϊθ ἴῃ πε τες σΟποιγγθυι πη) ; αἰ {6 γ5. τ πη6Π 

(ΟΠ ΠΡ νάϑάιι οἱ οἰιποίανὶβ ἢ Τὰν απ] ἃ ριον Πάοὶ νὰ- 

ἀἰϊπιθπεῖϑ ἐπι υιτι15. 65.) ΠΟΠ ΠῚ Ἀ55Θ η51511 υ θυ 819 

Τιι αι 5θπιρον δα ἰβοῖβ., ποηάτιπι ρον ΘΠ ἰδ δ 

οορηἰοπθμι ὃ ΡΟ ΟΠΊΠΘΠῚ ΨἸ ΓΔ ΠῚ ΘΧΡΟΥΪ πο Πίπι πὰ 

» ἘΔ εὐ Βοος. ἴονίῖιθ ὥδινεν, ΑἸΠῚ ΓΡῸ5 Μ55. ὠδί- 

νει. 

ὁ Βορὶὶ ἅτιο Μ5. τοῦ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ. 

ΤἸρποταῖιο 
ει ποι 

δὲ δμϊ πᾶ", 

δα. τ. τ6. 

Ρεαὶ.33.6. 

εἰ. 5. 38. 

αι. χα. 

28. 
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ΘΔΡἰ5., (ὦ 50 Ποοι 161} τιδάτιο ΘΧΡΙΟΓΔΒ5 ; απᾶ πο 
τὰ 6} [165 ΟΠ} βιὰ Πι15 ἢ «πᾶ π10. ἃ  ΠΟΒΟΘΠτΙ5 [6 
αι ποϑίσιιη! 7 ΔΉΠΟ 5ῈΡ ΘΟ ΠΟ [ΘΠΊριι5 Ρ186- 
510] ] 16 5 ΠΕΠῸ ΤΙ Β115 ΘΧΘΡΘΟΙα5. νη τ... (ὰ- 
ν6 ἀδργομοπ αν 5 ΡΡΟΠΪδϑὰ ἴασορα νἱΐα ἸΟΠΡΊΟν ἃ. 
ἸβΠοΓα5. Ζυϊὰ 56 π16 5. αἴ65. ῬΑ ΓΙΡῚΙ5 510 5. π6 ΕΠ] 
ῬΤΟΒΉΙ ΓΘ α1ι88 ἔππὰ ΠΟΗ 5ιπ1. Δα νἰΐαπι ἴθ, ΠΟΠΟ, 

ψΟΟΔΙΊΙ5 ; ΠΗ] [πρ]5 νοσα!Π]οηοιη ἢ Αὰ ΡΟΠΟυΙΠῚ 

Ῥαν οἰ ραῦοπθιι ; {1 ἀοπιιηῖ ῬγεΘ θυ 152 Α- 
ῬΟΥΓ ΠῚ δϑι Ὁδ]ΟΥ Ἰ1 ΠῚ ΡΘΡΘ ΠῚ : γΘΡᾺΧ 6ϑὲ 48] νο-- 
οαΐ : νὰ [Δ0}}15; ΠΟΙ [ΘΠ ΡΟΓΘ , ΠΟ 5:Πη 1, ΠΟῚ 

ἸΑ]ΟΥ6 ΟΡτι5 δὲ ; α]α αἰ γ5 Ὁ {1 ΓΟ ΟῚ νΟΡβα 59 
«υὰ Ἰαραμ βου ΠΟΥ Γ65015, γ ]υ Ππγϑποα (τιοθ 1 

Δία. ατν σα ΠΟΠ πη) Θχρογία ὃ ϑάνθ 65, ἴεν δεῖ : 
ἕξ ΘΟἸΠατ πο ΟΡ τονε, 5οὰ σοπάθοογαϊ. ΝΘ τ6 ΘΠ] ΠῚ 

ΤἸσπαμι 1Ππ|4 «θα ἃ Πρὸ ργοροηήθε,, οἰγοὰ οο]- 

Τατι σαι, 564 αΠγῸ ἀο ΠΠ06 16 ἰγὰ Π θη ΓΘ ΠῚ ΡΟϑ01Π. 

Οϑοὸ ἡ. δ, ὙΊ465. Ἱποιιδα}ν! ἘΡΠΓΑΤ ΠῚ ΤΠ τι 1 ὙἹ Γι] 1 5 .}0 

ῬοΓοϊίαι., αιιοι Ἰορῖ5. σοπίθηντο πο, ἱπου Ἰπὰ- 
16 ομνϑύγοι. ϑυ δ ποι 1 ΘΟΥΥΊΘΘ ΠῚ {πᾺ}} : 

Ομυῖβυὶ ἤα5. ΤΠ ἢ ται... τ Π6 ἤπ|5Ὸ 501 {π|5. Π|06-- 
γΆΠΊΩΙΘ για ἰθρθηβ5, οαθὶ ἃ 6 5[115 (Δ 0116 μοϑ515. 

. Οιιδίαῖο οἱ υἱάδίς ψιιουίαπι διιανὶς δε 1)0- 
πεΐπιι5. Οὐ ΠοΡῚ ῬοΙοΡΙ, τι Π16}}15 ἀπ] ΠῚ 

5. 

Ῥεαὶ 33.0. 

ΒΑΒΠῚΙ ΟΑΒΆΆΕ πὶ ΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΠΟΙΠΙΕΡ, 

λιν ἀναμένεις τὸν 

τέρας τῆς ζωῆς 

οἶδας τί τέξεται ἢ ἐπιοῦσχα᾽ μὴ ἐπαγγέλλου τὰ 

ἐπιόντα. Ὅρα μὴ εὑρεθῇς μαχρο- 

τὰς ὑποσχέσεις ποιούμενος. Οὐχ 

ἤτα Σ; Ξ 
μὴ σά. ᾿Επὶ ζωήν σε καλοῦμεν, ἀνθρωπε- τί ἀπο- 

φεύγεις τὴν χλῆσιν; Ἔπ᾽ ἀγαθῶν μετουσίαν " τί 
ς δαΐνε ἄνύνο καὶ ἌΣ , - -“, 
ὑπερ αἰνεις τὴν οὠρξᾶν: βασιλεία ουρᾶνων Ὥνοι- 

χται " ὃ χαλῶν ἀψευδής" ἢ δδὸς ῥαδία, οὗ χρό ευδής ἢ δδὸς ῥαδία, οὗ χρόνου, 

οὐ δαπάνης; οὗ πραγματείας χρεία" τί μέλλεις ; τί 
- » , γε Ἀ ἈΝ « δι, , 

ἀναδύῃ ; τί φοδῇ τὸν ζυγὸν, ὥσπερ δάμαλίς τις 

ἀπειρόζυγος ; Χρηστός ἐστιν, ἐλαφρός ἐστιν" οὗ τρί- 

ὅει τὸν αὐχένα, ἀλλὰ δοξάζει. Οὐ γὰρ δεσμεῖται ἣ 
, Ἂν ᾽ 9 να τ ἢ ΕῚ - αἵ 

ζεύγλη περὶ τὸν τράχηλον, αὐτεξούσιον ἐπιζητεῖ τὸν 

ὑφέλχοντα. Ὁρᾷς ὅτι κατηγορεῖται “᾿Εφραΐμ, ὡς 

παροιστρῶσα δάμαλις, ὅτι ἄταχτα περιπλανᾶται 
τὸν τοῦ νόμου ζυγὸν ἀτιμάζων; Ὑπόθες σου τὸν 

ἀδάμαστον αὐχένα " γενοῦ ὑποζύγιον τοῦ Χριστοῦ, 

ἵνα μὴ ἀφειμένος τῆς ζεύγλης, μηδὲ ἐλευθεριάζων 
“-“ , » , ΕΥ - ᾿, 
τῷ βίῳ, εὐεπιχείρητος ἧς τοῖς θηρίοις. 

ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὃ Κύριος. Γλυ- 
ἐράδονς ς , ἐπ ὐεέος τὺ 
ὡς “ ἀναγγείλω τοῖς ἀγνοοῦσι; 

Γεύσασθε χαὶ 

χύτητα μέλιτος π 

ΘΧ ΠΡ Θά μ σ᾽ ΠΟΥ ΠΕΡιι5 7 Οτιδίαὶο εἰ υἱάθίο. 560-115 Γεύσασθε χαὶ ἴδετε. Αἴσθησις, λόγου παντὸς ἔναρ- 
5115. ΤΑΓΠΌΠΟ ΟὨΙΠῚ Θν] θη τον ὁδὶ ἃ Θχρουϊπηθη- 
τὰ}. {πι8θτ15. ΟἸΡΟΙΙ ΠΟ Ἰ5] ΟΠ θη} πὸ αἰ δ νὶ ρΡΌ ρον 

Θοη. 17. ΘΟΙΠΠΙΠΑΠΌΠΘΠῚ {Π|Δη} : Οηιγιὶς ἀπίηια τ ποτὶ 
τή: οἰκου οἰ ἀοίιι" ἰδ οοίανο, ρογὶϑίϊ ὁ ροριεῖο σιιο: 
Σοὶ. ««τι. [ἃ ὙΘΡῸ ΟἹ ΡΟ] Οἰδ᾽ ΟΠ. ΠΟ Πηᾶπιι [ἀοΐαιη, 566 

4185 Ρ6} Ῥαρτβηγὰ ᾿π ΘΧΘΡΟ] Δ ΟΠ ΟαΡ 5 ρου ἢ- 
οἶταν, αἰ Πους, μοβιοαιιαπι ΠΟ Πιι ΠῚ} ̓ρϑιιη ἃιι- 

ϑοαπ. 3.5. ΑἸνΊΒΕΙ : “1 ηῖθη ἀπιθηὶ εἰἶοο υοὐῖς, τιϊδὶ ιιὶς τιαῖτι5 

{πιογῖϊ μον ἀπτίατη οἱ δρι τ την. ποτὶ ἱπείσαν τ ἐπὶ 
τοβηιηι 1) 6. Τὰν 1Π1Ὸ αὶ θη ἀο]ον δϑί δὲ π]οιιβ : 
564 ἴσο Ὸ5 ΔηΪΠ186., δΓ ΟΡ ἰ5. τ] οογαι τηράοϊαὰ. 

Δάν θ Θιιη} {|| ΡΓῸ ἴθ που ίττι5 651} 51πὸ ἰσίταν 
ὑπ 8 ΟἸΠ1}} 1050. 5000 }1}} [6 μοι βαρ ϊδηλα. 51 οἱ ΠῸῚ 

οῖ. 4. τα, [ΠΘΡΙ5. ᾿Π5ΘΥ 5. ΡΟΥ 5101 || ]ῚΠ 6} ΤΟ ΕΪ5. 6115. 

ἮΝ ΕΣ, «ποι 0 γΟβιι ΘΟ ΟΠ 5. ΟΥἿ5 50 ΟἾτι5 ἢ 15 γ8 0] 116 ἴῃ 
ι. (ον. το, ΝΙοΒοη. ΒαριΖαιϊι5. 651 ἴῃ πὰι}6 οἱ 1Π ΤΑ} Ϊ 5 ΟἸΠΠῚ 

5: {101 ΘΟ Πα ΠΟ ΘΙ ΡΆΡΟΙ ΓΥ̓ΡΟΒ, 6 γι Γα το Π} {τι ἴῃ 

ΘΧΕΘΙῚ15 [ΘΙ ΡΟΣ] τ15 οϑίθπ θη α ογαϊ, ἐπ τιαϑὶ 51-- 
8110 6ὲ ΟΠ αγ οί ἱΠΠ} 6550.) ΘΟσ ΠΟβοοπδπὶ ργδ0- 

Βογθῖ : τπι γϑιῸ ἔπρὶθ. θαριϊϑηϊα, {0 πΟὴ ἴπ τπαγὶ 

Πραγαίαν,, 566 ἴμ νϑυϊταίο μϑυΠ οἰ ται" : ΠῚ ἴπ πιι- 

0ὲ, 564 ἴῃ ΒΡ᾿Ριτα : ΟΠ ἴῃ ΜΌΟΘΘΠ ΘΟΠΒΟΥΨΊΠ, 

ἃ Αριιὰ Οβραμι 4, 16, ριὸ Ἐφραΐμ. Ἰοσίταν ἰσραήλ. 

84 ταΐγιιπι γἱ ον} ποῖ ἀοθοῖ, κἱ τ ἄπο τόσος πα! - 

βου παι Δ] οαμττνσ, οὐτπὶ αἰτάζτις ργὸ ἀοοοπὶ 

ὲ Ἧ ᾿ ἀπατν ΘΞ τ εξ ᾿ 
γεστέρα πρὸς πεῖραν. Ὃ Ἰουδαῖος τὴν περιτομὴν 
οὐχ ὑπερτίθεται διὰ τὴν ἀπειλὴν, ὅτι Πᾶσα ψυχὴ, 

ἥτις οὐ περιτμηθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη, ἐξολο- 

θρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς ᾿ σὺ δὲ τὴν ἀχειρο- 

ποίητον περιτομὴν ἀναδάλλη ἐν τῇ ἀπεχδύσει τῆς 

σαρχὸς, ἐν τῷ βαπτίσματι τελειουμένην, αὐτοῦ 
ἄξτοςς , 3 Ξ 

τοῦ Κυρίου ἀκούσας" Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν 
, “ΝΡ σα Η , ΝΜ 

μή τις γεννηθῇ δι’ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ μὴ 

εἰσέλθη εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Κἀχεῖ μὲν ὀδύνη 

χαὶ ἕλκος ἐνταῦθα “δὲ δρόσος ψυχῆς, καὶ ἕλχους 

χαρδίας ἴαμα. Προσχυνεῖς τὸν ὑπὲρ σοῦ ἀποθα-- 

νόντα; Οὐχοῦν χατάδεξα! αὐτῷ συνταφῆναι διὰ τοῦ 
; , ἐϑρμόνον 

βαπτίσματος. ᾿Εὰν μὴ σύμφυτος γένη τῷ ὁμοιώμα- 

τι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, πῶς χοινωνὸς γενήσῃ τῆς 
Η , ΕΝ ἘΦ ΞΞΕΞ βτΣΝ Ὑ ΕΣ 
ἀναστάσεως: Ὃ Ἰσραὴλ ἐχεῖνος εἰς τὸν ΜΙωῦσῆν 

ἐδαπτίσθη ἐν τῇ νεφέλη χαὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, σοὶ 
Ν ,ὔ ΓΣ οἷ , 

τοὺς τύπους παραδιδοὺς, χαὶ χαραχτηρίζων τὴν 

ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χαιρῶν δειχθησομένην ἀλήθειαν " 
Ἂ; μ ὅ , ᾿ Ω , ΚΝ 5, Ψ 

σὺ δὲ περιφεύγεις τὸ βάπτισμα, οὐχ ἐν θαλάσσῃ 
ΣΜΣΣ 5 Σ ἡληθεί λ , π ΕΣ 

τυπούμενον, ἀλλ᾽ ἐν ἀληθεία τελειούμενον - οὐκ 

ἐν νεφέλη, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Πνεύματι - οὐχ εἰς Νωὺυ- 
σὴν τὸν δμόδουλον , ἀλλ᾽ εἰς Χριστὸν τὸν ποιή - 

ἀαὶ Βα υ5 βατηὶ βοῖθαι. Ηὶς ἴρβο ῥυορϊιεία γόος Ἐφραΐμ, 

τϑι15 ὁδί, 10, 11. Τίερο Ἰθοοιμπι. 

ὁ 1πι5 Οοάοχ (0]}». ἀναγγελῶ, αγιπείίαδο, 



ἨΗΟΜΙΠΜΠΕΙΔΟΌΙΝ 

σαντα. Ὁ Ἰσραὴλ εἰ μὴ παρῆλθε τὴν θάλασσαν, 

ΒΑΝΟΤΌΝ ΒΑΡΊΤΙΒΜΑ. 10] 

564 ἴπ ΟΠ νἰϑίσ σο πα ΟΓΘΠ]. [5Γ86] Πἰϑὶ {γ8515-- 

οὐκ ἂν ἐχωρίσθη τοῦ Φαραώ χαὶ σὺ ἐὰν μὴ πα- Ο 561 ΠΙΔΓΟ., ἃ ῬΠΔΓΔΟΠΘ 56] ποῖτι8. ΠῸΠ [εἰδϑ5οΐ : 

ρέλθης διὰ τοῦ ὕδατος, οὐ χωρισθήσῃ τῆς πι- 

χρᾶς τυραννίδος τοῦ διαδόλου. Οὐχ ἂν ἔπιεν ἐχεῖ- 

νος ἐχ τῆς πνευματιχῇς πέτρας, εἰ μὴ τυπιχῶς 
ἐδαπτίσθη " οὐδέ σοί τις δώσει τὴν ἀληθινὴν πόσιν, 

ἐὰν μὴ ἀληθινῶς βαπτισθῆς. Γφαγεν ἄρτον ἀγγέ- 
λῶν ἐχεῖνος μετὰ τὸ βάπτισμα " σὺ δὲ πῶς βρώση 

τὸν ζῶντα ἄρτον," ἂνμὴ πρότερον ποδέξη τὸ βάπτι-- 

σμα; Εἰσῆλθεν ἐχεῖνος εἰς τὴν γὴν τῆς ἐπαγγελίας 

διὰ τὸ βάπτισμα - σὺ δὲ πῶς ἐπανέλθης εἰς τὸν πα- 

ράδεισον., μὴ σφραγισθεὶς τῷ βαπτίσματι; Ἢ οὐχ 
οἶδας ὅτι φλογίνη ῥομφαία τέταχται φυλάσσειν τὴν 

τὰ «ποάτι6 ηἰἶδὶ ΡΥ ἃ ᾶ ΠῚ ἔλα 51 6.15.» ἃ]0 ἈΠΠΔγὰ 

ἀἸΑ0}} ὑγνγαπηϊάθ πὸπ ΘΘραΡΆΡογθ. Νὸπ θὶ- 
Ῥίδδοῦ. αὔθ 116 6χ ϑρ νυ τ 8}} ροίγα,, 51] ΠῸἢ 
[5568 Ρον ἤσιιγαμη θα ρεϊζαία5 : πΘάπ6 ΠῚ ἀδθὶ 
ἀυϊβιια πῇ ΡΟ ΠῚ ὙΘΙΊΙΠῚ , Πἰδὶ Πιθυῖβ νοῦ Ὀαριῖ- 

ζαῖιι5. Οομηθάϊε 116 ράπθπὶ ἈΠροίογιπι ροϑὶ Ρᾶ- 
Ρ[διηᾶ : ἴπὰ γ6γῸ 4αθπηοάο Ἐπ ἘΣ νἴνιιπ ρὲ - 
ΠΘΠῚ 5 ΠἰδῚ ΡΥΙτ5. ὈΔΡ Ἰ5ΠΠηἃ 511506 Ρ6 115 ἢ ΤΠρΎΘϑ5ιι 

681 116 δὰ ἔθυγαπι Ρ ΟΠ, 5510 ηἿβ ΡΡΟρΡίον Ραριϑιηᾶ : 
τι νΘΙῸ Φιοι 0. γϑυθυίουῖβ ἵπ Ῥαγα ἴϑιιηι., Πἰδὶ 
515. θαρΕβπιαῖθ ο ϑσπδίιιβ ἢ πὶ ποὸπ ποϑίὶ ἤδηι- 

Ν -Ὡ “- - - . - 5 5 . 

ὁδὸν τοῦ ξύλου ζωῆς, τοῖς μὲν ἀπίστοις φοδερὰ καὶ δ᾽ πιθῖι σ᾽ Δ τι δ οπϑιοα θη απ νἱᾶπι Πρ ηΐ νἱ 85 

φλογίζουσα, τοῖς δὲ πεπιστευχόσιν εὐπρόσιτος " χαὶ 

ἵμερον ἐπιλάμπουσα ; Καὶ στρέφεσθαι αὐτὴν ἐποίη- 
σεν ὃ Δεσπότης" ὅταν μὲν γὰρ ἴδη πιστὸν, τὰ νῶτα 
δίδωσιν, ὅταν δέ τινα τῶν ἀσφραγίστων, κατὰ στό- 
μα προσαπαντᾷ. 

Ἠλίας ἅρμα πυρὸς χαὶ ἵππους πυρίνους “ πρὸς 

αὐτὸν ἐλθόντας οὗ χατεπλάγη, ἀλλ᾽ ἐπιθυμία τῆς 

ἄνω πορείας τῶν φοδερῶν χατετόλμησε, χαὶ μετὰ 

περιχαρείας ἐπέδη τῶν “ φλογίνων ὀχημάτων, ὃ ἐν 
σαρχὶ ζῶν ἔτι" σὺ δὲ οὐ πυρίνων ἁρμάτων ἐπιδήσε- 

σθαι μέλλων, ἀλλὰ δι’ ὕδατος χαὶ Πνεύματος ἄνα- 

ΔΡΡοβί τη [1556 ᾿πογ  411115 φαϊάθπι Πογγοπάϊπιμι 
δὲ Παιηπιαηίθμη, ογθ θη τ θιι5. νΘγῸ ἀοοθϑϑι [Δ 6 ]-- 

Ἰθπ 5, δὲ Ππιοπἄθ σου αϑολπίθμῃ ὃ ΤΠ10 ὙΘ ΘΠ] 6 1Ὶ 

1ΠΠπτ ἔδοϊε Του Ἶ Ππ5 : Οἵα πὶ 6 πη] πὶ Π 6] 6 ὴὶ ν]  θυῖς, 

δῦσα (Δι ; ΟΠ] ΨΘΡῸ 4 ΙΘ Πα ΠΊ ΠΟΠ ΟΠ 5 πᾶ - 

ἔπτη, δοίθιη ΟΌνουΠε. 

3. ΕἘΠΙὰ5. σαγγιιπι ἰσηἶβ., ᾿σΠΘΟβ116 Θήϊιο5 δ 56 
ψϑηϊθηίθϑ ΠῸΠ ΘΧΡΑΥ]Σ : 564 δά βιιροῦπᾶ ΡΓΟΠοΙβοὶ 
ῬδΡοιρίθηϑ,, [οὐ πα πα διιϑιιθ οί, αἴσιιβ ἰφῖθ 
αὐπηοάιτιπι, οὐπὰ δά πιιο 1Π ΘΓ ΠΘ. ψΙν ΓΘ , ΟΕ Ὶ5 

Παπηπιθοθ. ἀϑοθηάϊε. Τὶ νΘῸ ΠΟΙ ἴσπθοϑ ΘὈΡΙ 5 

ΠΟΘ ΒΕΓ 5, 56 ροι ἀσιιδπι οἱ Βρ᾽ υἴ τι πὶ δὰ σϑ πὶ 
, 5» δ ᾿-᾿ Ἂν . ῚἹ ΄ - - . -- 

βαίνειν εἷς τὸν οὐρανὸν, οὐχ ἐπιτρέχεις τῇ χλήσει; ΒΕ ἀ5ΟΘΏΒΕΓΙ5, ΠΟΠ ΔΟΟΙῚ5 Δ γοσδίίοποπι ὃ Ε]1ὰ5 
Ὕ , -Ὁ - 

ἔδειξεν ἮἬλίας τοῦ βαπτίσματος τὴν ἰσχὺν ἐπὶ τοῦ 

βωμοῦ τῶν “δλοχαυτωμάτων, οὐ διὰ πυρὸς, ἀλλὰ 
ν.ὦ 5» δι’ ὕδατος τὴν θυσίαν δλοκαυτώσας. Ἄλλως μὲν οὖν 

ἜΣ ἩΣ ἢ ς 
ἢ τοῦ πυρὸς φύσις τῷ ὕδατι μάχεται" ἐπειδὴ δὲ 

Ὁ δι ν - Ὡ 

μυστιχῶς τὸ ὕδωρ τρίτον τότε τοῦ βωμοῦ χατεχέθη, 

ψὶπὶ ῬΑ ρΓ 5 μη 15. ἴπ ἅγὰ ΠΟΙΟΟΔιΙΒ[ΟΥ 1 ΠῈ Οϑβίθη εἶ: 
ΠΗ ἰβηΐ, 564 ἀ{ιιἃ νἹο πη 8 Π| [ΟἴΔ ΠῚ ΘΧΊΙΓΘῊΒ 5 ΟἸἹΠῚ 

ΔΙΊ οψαϊ ᾿σπὶθ δίαιτα ἃ τι85. δ νουβθίιν", ῬΟΒΓ ΙΔ ΠῚ 
δπΐπι ἀΉτιὰ ἴθι ΠΥ 5Ε166 ἔππΠῸ 5106} ἈΡᾺΠῚ Θ[τιϑὰ 
[αἴϑ56:, ᾿ἰσηῖβ Θχϑε!{Ὲ ΟΥ͂σῸ., Δί π|6 ἴπ πηοάτπιμ Οἰ 

Ῥεαὶ. 77- 
25. 

ὅεη 3 τῆ. 

ά. Ἐερ. 2. 

εἰ. 

-» δὲ... καὶ -Ὁ ΧΩ 

ἀρχὴ ἐγένετο τῷ πυρὶ, καὶ ἐξῆψε τὴν Ὁ ὥσπερ 
ἔλαιον. Λάδετέ μοι, φησὶν, ὑδρίας, καὶ ἐπιχέετε 
ἐπὶ τὸ δλοχαύτωμα χαὶ ἐπὶ τὰς Ὀλ στας Καὶ εἶπε: 

Παπιπιδπι Δοοθ πα ξ. ΕΣ ΗΕ πεϊλῖ, ἴα, ἢ ιγάγϊας, Ξ Περ. ι8. 

δἐτι [ισι{ {6 5ιιρ τ οἰοσατεπίιηι, Θξ στρ 6 σοβηιθπίᾳ Ξῦ 

τἰρπογιιπι. Ετ ἀϊαῖξ: ϑοοιιπάο ἔαοῖῖθ, οἱ σθοισιο 

δευτερώσατε, χαὶ ἐδευτέρωσαν - ἦ τρισσώσατε, καὶ 
ἐτρίσσωσαν " δειχνύντος τοῦ λόγου, ὅτι διὰ τοῦ βα- 
πτίσιλατος τῷ Θεῷ οἰχειοῦται ὃ προσαγόμενος, χαὶ 

ὅτι φῶς χαθαρὸν χαὶ οὐράνιον δἐν ταῖς τῶν προσιόν- 

τῶν ψυχαῖς διὰ τῆς εἰς τὴν Τριάδα πίστεως ἀνα-- 

λάμπει. Εἰ χρυσὸν τῇ ἐχχλησίᾳ διένεμον, οὐχ ἄν μοι 
εἶπες" αὔριον ἥξω, καὶ αὔριον δώσεις " ἀλλ᾽ ἀπήτεις 
ἂν ἤδη τὴν διανομὴν χατεπείγων, χαὶ ἐδυσφόρεις 

5. (0]Ρ. τογεῖαβ ἐὰν μή. 
»Έ ΔΕ καὶ ἵμερον. Ὗ' εἴογοβ «αΐπααε ΠΡτῚ καὶ ἥμερον, 

60 ἴαπηθη ἴοϊ (ὐοήϊοιτη αὐοίου ας ππροάϊε, 4ιοπιῖ- 

Ὡτι5. ῬΥΪΌΓΘΙ βοσΙρεαγαπι ΠλΘ]ΟΓο τ ἀρ ̓ ]ΟΓ ΘΙ 4116 711- 
ἄϊοεπι. Μοχ ΟἹ}. Ῥυϊταῦι ἀλλὰ χαὶ στρέφεσθαι. 

ς (οάδεχ τππ5 (0]}». ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλθόντας. 
ἃ Ἑατεῖ φλογίνων ἁρμάτων. Αἴ 5Ξὸχ ΝΜ. φλογίγων 

ὀχημάτων. 

ΤΟΝ. 11. 

εοοτιιπί: Τογιῖο [αοῖίο, οἱ τογιἴο ἤεοογιιπε. Οὐ] ιι5 
Βουὶρίαγα οϑίθ θη: μι Ραριδπια Τ)60 ΘΟ Π] ΠΡ ἃο 
φΟποΙΠἰασὶ {αὶ ΘΠ ἐν Ρα Ρἃ ΠΏ ΖΙ16 ἃ 0 Οδ] Θβίθμη Ππ Θὰ 
ἴῃ δοσθθηειιη ΔηΪΠη15 ρον ἤθη ἴῃ ΤΡΙΠἸΓ8 16 πὴ γ-- 

δ Ἂν α]ρογο. Οἰιοί 51 απιγιι] Θοο  6ϑῖδο ἀἸ5{} 1 ΘΓ ἢ; ΠΟΠ 

αἰ4116 65565 ΠΏ] ΠΕ] ἀἸοίτσιιθ : ΟΓὰ5 νΘΠΗΪΆΠῚ 7 οἱ ΟΥ̓ ἃ5 
ἀλΡ]5 : 56 [8 π| ΘΧ ροβοθυ 53) 5 6Π5 αἸ5.ΓΠ ΠΟ Π ΘΙ, 

δὲ ἀΠΠ Δ] οπθη ΔΠΪΠ1Ο ΠΙ4π|0 [ὉΡΡῈ5. ΟΠ ΟΠΙΔ ΠῚ 6 1Ὸ 

6 Ἄδρ. ογεϊι5 δὲ πέγασιιο τ 10 τῶν ὁλοκαυτωμάτων. 

Βερ. βθοιητ5 δὲ 4111 ἴτὸ5 Μ55, (οΙβθγεῖηὶ τῶν ὅλος 

χαρπωμάτων. θ᾽ άοπι Ἀδρ. βεοιπάιι5 δὲ δα 1 τὴν θυ- 

σίαν. ΑἸΔῚ φαΐπαιιο Μ55. τὰς θυσίας. 

{(οἄοχ Μεάΐσαιι τρισδεύσατε, καὶ ἐτρίσσευσαν. 
8. Λάαττα οϑὲ γόοοα!α ἐν ὁχ ΠΡ νῖ5. ἀπε αἴ5. ΠΡ ἤοὴι 

ΟΟΙΡ. του ϊπ5 ταῖς ἡυιῶν προσιόντων. 



ΔΙαι}. ᾿8. 
34. 5φη.- 

102 8. 

Μῖο 1116 πιασπουῖηι «Ὁ ΠΟγῖιπ Ἰανσ ΤΡ. ΠΟῚ τηαο- 
Υἴδηι ῬΌΪ]ΟΠ το οΟ]Ον ΙΔ Π., 56 ἀΠῚπη88. θυ τἀ 16 1 

ἘΠῚ οἴουε., σΟΠΊΠΉ] ὨἸ5Ο ΘΟ. 5. ΘΧΟΙΒΑ ΠΟΠΘΒ ; [6116 

οδιιβὰ5 οἵ ἐπ ρο Ἰπηθη [ἃ ΚΘΟΘΠ565 5 ΘΟ} ἃ 1 ΟΠ} 

ἀοθογὸ5 ἀσοινγοῦο. Ο ΥῸ ΠῚ ΠΪΡΑΠῚ  ΓΘΠΟΥ ΓΒ.» ΠΘῸ 

σΟΠΠΥ5. : ΓΘ Πγἶ5., ΠΘῸ ΘΟΠΙΟΥΙΘΙΪΒ : ΟΠΡΆΡΒ » 

ΠΘΟ 5615 Φο]ογθη,, οἵ ταπηθιι 14 ΒΟΠΘΙΙΟΙ ΓΘΟΙΙ ΠῚ 

ποη γΓΘριΐα5. ΒΟΥ 115 ΟΠ ΕΠ 51 65565 5 ΒΡ 5716 
Γαΐϑδου. ρυοροϑίτα ΠΟΥ Γ5.,. ΠΟΠΠΘ ΟΟΟΙ 5565 δ 

ἰδία πη αἴθ Π}., ΘΟΠ πἸοῸΠ5. ΡΑΓΓΌΠΟΒ 5» {π᾿ ||Ο65 6116 
γΌΘΔΠ5 5 τιλ ΟἽ ΠΪ ΟΡΟΙ ἃ ἈΘΘΟΓΟΡῚ5. [π΄ ΠΟΥ α Θ) ὃ 
Οὐΐη οὐ δ᾽ὰρᾷῃι, ΡΟ ΘΠ] ΠῚ 5ΘΡΨΟΡΙΠ ΟΡ ΠΔΠῚ 
ῬΘΥΓΟΕΓΘ5. 5 ὉΠ 1Π ᾿ΟΒΙΘΡ ΠῚ ἃ γΘΥ ΟΥΊΠΡῖ15 ΠΡ ν᾿ {16- 
γ65 δ ᾿πη πη 15. ΟἸἸΟΠἸ Δ. ἃιι 6} [6 ΘΘΡΨ ΤΠ), ΠῸΠ 

ΠΟΠΙΪ Π ΠῚ 5, 564] ρθοσὰτι., δα ΠΠΡοΡτατθ ἢ} θΡθθοΟ νὸ- 
οδὲ 7 τ [6 σαρΕνΊταῖθ δ] εἴπ ΘΧ ΘΟ τ10. οἴτπὴ Δ η-- 
8615 οἰν!ταῖθ ἀοποῖ , 6116 οἰ οῖα! ρον ΔἀοριοΠὶ5 
σνδιδηι {ΠΠππ Π)6ὶ., οἱ θοπουῖιπὶ ΟΠ 511 που θη: 

ΠΟΠα ΠῚ) [6 Π1}}115 6556 90 ἄοπα Θχοϊριοηαϊ ἐἸοῖ5. 
ΟἸπηροάϊπηθπία ργᾶνα Ὁ τ ΘΟ ᾿Π ΟΥ ΠΪ Πα ΓΔ ΠῚ 
οσοπραποποηι ᾿ Οὐοιβάιθ τὰ πο πὴ νοἰρίαϊοϑ Ὁ 
516 ιι0 46] 1οα5 2 ΨΊΧ ΤΠλ115. Π. 1] 11} ΓΘ ΠῚ Ρ 15 ἡ 11Π- 

ἀὁ 5 γϑΠΠαπππ πὶ ν ναιητι5 δὲ ΠΟ 51 0515. σα ἀπὶ- 
τ)8" ΣΟ αα ραν 116 ὃ Οὐ γόρπο ΘΘ ΟΠ} σΟΙρα- 
γα πάπιπη 7 Οὐδ {Π01 ΘΟ 1 ΠἸαυἴτι5 {16 αἰ τ αϊον ιιὰ πὴ 
Τοῖι5 ὃ Οὐ5 θυ. ΔΘ ΠΟΥ δα ρίοπῖθ, δαΐ (15. πΠ 10 
Ῥοπο 3 Οὐ ΟΠ ΠΓΟγ σοπ ποῖον ἢ Νοο Εν 860- 
ῬΘπεῖβ ΘΟ Π51110 οὐ Θ ἰ 1556 πηδ δῖ {πὰ} ΠΟ Ϊ Πὶ ̓ΓῸ- 
[ττ. Ο ἱπορία νθῦβθα ΓΝΟῚ νοι βα πανὶ, ποπάιηι 

οβίθηεαβ ΠΉ1}}1 ΠΟΘ ΠῚ], ΠΟΠ ΠῚ ΘΟ Πα 5 Τη6 γ6- 
51. ΝΟΠΠ6 ᾿χεθο ἀρθῦῖθ Ἰο]ιιθυῖς ὃ Τπη0 οἰα πη [Ϊ5 

ἀΡϑιανἴονα. Τὰν ΘΠ ΠῚ 51 65565. {Ὁ} ] 0115. ΡΠ] 1οΪ5. 9}0- 
ΠΟΧΙῈΒ. 5. ΠΙΙΠΙΠΔΡΘ ΙΓ] 16. πη 6] }}6ὲ ἀΘ του τι5 

ΤΘΒΟἾ5510. ΟΓῚ5 ΔΙ16 1 : (οἰ π6. οβ56ὲ αὶ ρον πη] 1ι- 

ΤᾺ ΠῚ θΥνᾶΓ ἴθ πὰς σΟΠ ΟΠ διΪοπΠ6. ΠΟΠΔΓΘΙ : 

ΒΠΟΟΘΉΒΘΙῸ5. ΕΠ 16. Θὲ ΟἸΔΠΙΆΓΘΒ 5 τ 411 Θὰ οοη1- 
ΠΏ} Π15. ΒΘΠΘΙ͂ΟΙΪ ρου ΠΟ Π6, τι ἃ (6. ΔΕ προ ι, 

ΒΡΟΙΙΆΡΟΡ5. ῬΟΒΙΖ ΙΔ) νΘΙῸ ΠΟῸῚ ῬΥΘΟ ΘΙ Ἰ ΤΟΥ ΠῚ 

Ἰη00 οΘοποηλῈ1|0., 566] {ἸΠπ|ΡΟ 11 ΠῚ διΐαηι Ἰγοῖτο- 

Π65 ῬΥΘΠαΙ Πα [28 51 Π| ; [6 1056 Ἰῃ]ανα [Ποῖ 5., 

αδητιμ. Π6 ΜΠ}π8 4] 6} ἸπἸ πη οιι5. {01 πόροι 5- 
561... Ριιϊαθηθ ἴ6 {Π0Ὶ σοηνθηϊθηῖοι" ΘΟΠΒ.] 556, 

ὉΠ ΠΟΛ 16. ῬΡον 556... {πὶ 50 Π1οθὲ ποπ Δ πὰ 5 
ΘΟΠαΟΠαΓ ΟΠ ΘΠ, 5644 ἴῃ ΦΡ6. Δ]ΘΠῸ ᾿πη]ΠΟΥἿα 157 

Π]ὰ ΧῚ 16. ΟἸΙΠῚ 5015, {πο 6] ἰδοῖθϑ τ} 1116 Γα] δι [ΟΥ̓ ἹΠ] 

ἀθλίου σοπβοατι5 [τ55οῖ σο πο Πδ Ομ ΠῚ, ηἰϑὶ 

4. Ο(0]Ρ. ρυΐπγιις ἰσοπολίτην δέ σε τοῖς. ΑἸ φασηο 

Ῥοβὲ (9]}. τογεῖι5 δέξασθαί σε. 

ΡΌΟΙΡ. Ῥυΐπιιβ ἢ τίς τοῦ. διαϊίη Μ55, ποπαα}}} τῇ 

τοῦ ὄφεως συμβουλία. Νοο τὰ πλα]το Ἰηΐνα (0}}». Γογ ἴὰς 
ῬΙῸ λύγων Παβο λογισιυκῶν. 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΆΠΕΜ ΘΟΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΛΔΕΟΘΗΙΕΡ. 

πρὸς τὴν ὑπέρθεσιν ἐπειδὴ δὲ οὐχ, ὕλης εὔχροιαν, 
ΕῚ Ν - ἐᾷ , ͵ὔ] , 

ἀλλὰ ψυχῆς καθαρότητα προτείνεταί σοι ὃ μεγαλό- 

δωρος ») προφάσεις πλάττῃ χαὶ αἰτίας ἀπαριθμῇ, 
Ν, Ξ -- ΦᾺ ΄« ὦ ἢ ᾿ ΣΣ Ὁ ͵ Ι 3 Ἄς δέον ἐπιτρέχειν τῷ δώρῳ. Ὦ τοῦ θαύματος ! ἀνα 
χαινίζη, μιὴ χωνευόμενος " ἀναπλάττη, μὴ συντρι- 
όμενος " θεραπεύῃ, μὴ ὀδυνώμενος, χαὶ οὐ λογίζῃ 

τὴν χάριν. [ἰ δοῦλος ἀνθρώπων ἦσθα, προεγράφη 
.» δὲ δούλοις ἐλευθερία. οὐχ ἂν ἐπὶ τὴν χυρίαν ἀπήν- 

τησας, συνηγόρους μισθούμενος, χαὶ δικαστὰς πα- 
παν δας Ἂ Ε ΤΜΣΩΣ 

ραχαλῶν, ὥστε πάσῃ μηχανὴ πρὸς ἐλευθερίαν ἐξαι- 
ηΥ ω τόσον τ ἘΓΥΥΞ κα. “- ρεθῆναι; Ἤ που χαὶ ῥάπισμα, τὴν τελευταίαν τῶν 

δούλων πληγὴν, ὑπὲρ τῆς μετὰ ταῦτα τῶν αἰχισμῶν 
" " Β᾿ .7 5» ΓΟ Το ν 
ἀπαλλαγῆς χατεδέχου. ᾿πειδὴ δὲ δοῦλον ὄντα σε, 

ΡΤ ΣΕ ΡΕ ἐξ ΚΣ ΠΌ, ᾿ ἘΝ ΚΣ ἧς 
οὐχ ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῆς ἁμαρτίας, χαλεῖ πρὸς 
Ξ ; ἘΑΑ ΤΑ͂Σ 
ἐλευθερίαν ὃ κήρυξ, ἵνα λύση μέν σε τῆς αἰχμαλω- 

ἢ » " ἃ δὰ ΞᾺΣ ἌΓ. ΤῊΤΡΣ ὁ. ἃ ΠΕΣ 
οίας, ἰσοπολίτην ἃ δὲ τοῖς ἀγγέλοις ποιήσῃ, χαὶ υἱὸν 

- ᾿ς ἘΉΜΦΙΞ ΣΟ 
μὲν ἀποδείξῃ τοῦ Θεοῦ εἰσποιηθέντα διὰ τῆς χάρι- ς 

, ὯΙ -Ὁ- Ε -Ὁ - Υ΄ χσὶ “, 

τὸς, χληρονόμον δὲ τῶν ἀγαθῶν τοῦ Χριστοῦ " οὕπω 
ἜΝ ᾿ Ὃ τῷ λέγεις εἰναί σοι καιρὸν δέξασθαι τὰ διδόμενα. Ὦ τῶν 

ΕΒ: Ξ ΞΕ ΟΣ 
πονηρῶν ἐμποδίων ! ὦ τῆς αἰσχρᾶς καὶ ἀτελέστου 

5 πες τ ΘΗΟΣΣ 
( ἀσχολίας ! Ἵξως πότε ἡδοναί; ἕως πότε ἡδυπάθειαι: 

ἐμ τς ᾿ 
Πολὺν ἐζήσαμεν χρόνον τῷ κόσμῳ, ζήσωμεν λοιπὸν 

ὙΠ ΤῊ ἐξα Ἀ ΈΣΊ ανΣ ἮΣ ᾿ - 
χαὶ ἑαυτοῖς. Τἰ ψυχῆς ἀντάξιον: Τί ἰσοστάσιον τῆς βα- 

Ἐν ἄξονες ἀρ : ὙΣῊΣ 
σιλείας τῶν οὐρανῶν; Τίς ἀξιοπιστότερός σοι σὐμόου- 

πὸ αν ποτ ἘΣ ΕΥ ΡΡΟΣ 
λος τοῦ Θεοῦ; Ἡ ἰς φρονιμώτερος τοῦ σοφοῦ, ἢ τίς ὦφε- 

ΟᾺΨ ΟΣ ΤΟΥ Ἂ 5 
λιμώτερος τοῦ ἀγαθοῦ; Τ ς Ῥτοῦ χτίσαντος οἰκειότερος; 

Οὐδὲ τῇ Εὔα συνήνεγχε τῇ τοῦ ὄφεως συμόουλῇ πει- 
ΞΕ ἄν “ῳ τῷ , Ε κατ ΘῈΣ 

σθῆναι μᾶλλον ἢ τῇ τοῦ Δεσπότου. .Ὧ) τῆς ἀτο- 
- , Η ε- «.:2 

πίας τῶν λόγων ! Οὐχ ἄγω σχολὴν ὑγιᾶναι " μήπω 
Μ ἘΣ ἈΠΥΡῸΝ 

μοι δείξης τὸ φῶς " μήπω συνάψης τῷ βασιλεῖ. Οὐ 
-- " “ σον εὖ Ν , » 

ταῦτα λέγεις ἄντικρυς ; Μᾶλλον δὲ τὰ τούτων ἀλο- 
" 5 ΝΣ ͵ - 

γιστότερα. Σὺ δὲ, εἰ μὲν ἧς ἐγγεγραμυένος τοῖς δη-- 
ἘΝ Αἱ : Ξ ; 

μοσίοις ὀφλήυασι, χρεῶν δὲ ἀποχοπαὶ τοῖς ὑπευθύ- 
τ Ψ νὴ Ὁ, ϑὸδν 

νοις περιηγγέλθησαν, εἰταί τις ἦν ὃ πρὸς ἐπήρειαν 
- Ἔ ᾿ 

ἄμοιρόν σε ποιῆσαι τῆς συγχωρήσεως ταύτης 
» -Ὁ 3 μ᾿ ᾿ Ἀ 5 

ἐπιχειρῶν " ἠγανάχτεις ἂν χαὶ ἐθόας, ὡς τὸ ἐπι- 
ς τὐναν χὴν ; 

ῥάλλον σοι μέρος τῆς χοινῆς χάριτος ἀφαιρούμενος. 
5, ΓΟ ΕἸ , Ψ - , ΕΣ Ἀ 

1ἱπειδὴ δὲ οὐ μόνον ἄφεσις τῶν παρελθόντων, ἀλλὰ 
ῃ Τ 2 

“- Ν 

χαὶ δωρεαὶ τῶν μελλόντων προεχηρύχθησαν,, αὐτὸς 

σεχυτὸν ἀδιχῶν, ἃ μηδ᾽ ἂν τῶν ἐχθρῶν σοί τις 
ε2 , ν , -» ᾿ 
ἐπηρεάσατο, οἴει προσηχόντως βεθουλεῦσθαι, χαὶ 

ἜυΞΣ ᾿Ξ πευυ πα τὸ 
λυσιτελῶς ἐντεθυμῆσθαι περὶ σεαυτοῦ, ὅς γε οὐ δέ- 

χη τὴν ἄφε ἀλλ᾽ ἐναποθνήσχεις τοῖς ὀφλήμασι ; χη τὴν ἄφεσιν, ἀλλ᾽ ἐν γήσχεις τοῖς ὀφλή! 5 
Ἂν ἐς Σ ᾿ 

χαὶ ταῦτα εἰδὼς, ὅτι: ὃ τῶν μυρίων ταλάντων χρεω- 
; ΓΕΡΒΕΣ ΣΈ Σ ΕΟΝΣ πεν ς σδι γς 

Ε φειλέτης ἔτυχεν ἂν τῆς ἀφέσεως, εἰ μὴ αὐτὸς ἑαυ-- 
- Δ ν᾿ ΧΡ) - τ “τς ΤᾺ. ΣΝ (ὰ » 

τῷ τὴν εἰσπρᾶςιν ἐχ τῆς προς τὸν δμόδουλον απαν- 

“ ΑΒΕΖαὶ {τὸ5 ΠΡυὶ ἐπηράσατο, ἘΔ εἰ Ἀδρ. ἴον- 
αἶὰς ἐπυρεάσατο, τορος. [θ᾽ ἄοπιὶ αἰνάψας οἀτἴο οἴει 

προσυηχόντως. ΑἹ ποβιτὶ 5εὸχ Νῖββ. προσήκοντα, 56η51 το τὶ 

αἰπϑίπη]ῖ. 



ΠΟΜΙΠΙΑΘ ΙΝ ΒΑΝΟΤΌΜ ΒΑΡΤΙΒΜΑ. 

θρωπίας ἀνενεώσατο. ἃ Ὃ χαὶ ἡμῖν φυλαχτέον μὴ 

πάθωμεν , ἐπειδὰν τῆς χάριτος τύχωμεν, μὴ 
ΟΣ ΞΡ Το το τον ον βὐδὸ μα Ὑ ΩΣ 
ἀφιέντες τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, ἵνα βέῤδαιον ἡυῖν 

παραμείνη τὸ δῶρον. 

Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου τῆς ψυχῆς, ἀναχίνη- 
, -ς 

σόν σου τῶν πεπραγμένων τὴν ἀνήμην. Εἰ μὲν 
Ἂ ΕἾ - 

πολλὰ σου ἐστὶ τὰ ἁμαρτήματα, μὴ ἀθυμήσης τῷ 
Ζ } 

πλήθει. “Ὅπου γὰρ ἐπλεόνασεν ἣ ἁμαρτία, ὑπερε- 
Ψ, 7} 5ΔΛ ͵2 τῷ " Ὕ τω κ᾿ 

περίσσευσεν ἣ χάρις, ἐὰν δέχῃ τὴν χάριν. Τῷ γὰρ 
, εἰ 

ὀφείλοντι πολὺ, πολὺ καὶ ἀφεθήσεται, ἵνα περισ- "7 
3 “ - 

σότερον ἀγαπήσῃ. 1ἰ δὲ μικρὰ χαὶ εὐτελῆ, χαὶ οὐ 
πρὸς θάνατόν σου τὰ ἁμαρτήματα, τί ἀγωνιᾶς τὸ 

ἢ - 

μέλλον, ὅς γε οὐκ ἀγεννῶς τὰ παρελθόντα διήνεγχας, 

καὶ ταῦτα οὕπω τῷ νόμῳ παιδαγωγούμενος; Νῦν, 
ῳ ἈΠΟ Ὶ , « ᾿, , ’ δ᾽ ᾿ ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης, ἑστάναι νόμιζέ σου τὴν ψυχὴν, 
ἔνθεν ὕπ᾽ ἀγγέλων, κἀκεῖθεν ὑπὸ δαιμόνων διελχο- 

ἐκ σ΄." “Μ , Ἀν ἣ ΝῊ 7 

μένην. Τίσιν ἄρα δώσεις τὴν ῥοπὴν τὴν καρδίας; 
Ὑί " δὴ ἐξ, Ν ἣι Ν Ἄ ς » ἴ παρὰ σοὶ νικήσει; ἡδονὴ σαρχὸς, ἢ ἁγιασμὸς 
Ψυχῆς; ἀπόλαυσις τῶν παρόντων, ἢ τῶν μελλόντων 

, Ν᾽ 

ἐπιθυμία ; Ἄγγελοί σε παραλήψονται, ἢ καθέξουσιν 

οἵ κατέχοντες: ᾿Επὶ παρατάξεως οἵ στρατηγοὶ τὸ 
, - 

σύνθημα τοῖς ἃ ὕπ᾽ αὐτοὺς διανέμουσιν, ἵνα χαὶ οἵ Β 
: βάτο ἮΝ 

φίλοι ῥαδίως ἀλλήλους ἀναχαλῶνται,, χαὶ πρὸς τοὺς 

ἐναντίους, ἐὰν ἐν ταῖς συμπλοχαῖς ἀναμιχθῶσιν, 

εὐχρινὴς δύνηται ὑπάρχειν ὃ χωρισμός. Οὐδεὶς ἐπι- 
, , : -- 

γνώσεταί σε, εἰ ἡμέτερος εἰ,ἢ τῶν ὑπεναντίων, ἐὰν μὴ 

τοῖς μυστιχκοῖς συμδόλοις παράσχη τὴν οἰκειότητα, 
ἐὰχ ὧν ἙΝ ἐι λὴ "ἢ - - , ΄ 

ἐὰν μὴ σημειωθῇ ἐπὶ σὲ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Κυ- 
, - ΩΣ - - ΧᾺ 

ρίου. Πῶς ἀντιποιηθῇ σου ὃ ἄγγελος ; πῶς δὲ ἀφέλη- 

ται τῶν ἐχθρῶν, ἐὰν μὴ ἐπιγνῷ τὴν σφραγῖδα: Πῶ πο ν μον ΘΟ ἐς γνῷ τὴν σφραγιοα; ὼς 
Α 5 “- Ὡν ΓΝ ἌΡ , 

δὲ σὺ ἐρεῖς, τοῦ Θεοῦ εἰμὶ, μὴ ἐπιφερόμενος τὰ 

γνωρίσματα; Ἢ ἀγνοεῖς, ὅτι τὰς ἐσφραγισμένας 

οἰκίας ὃ ὀλοθρευτὴς ὑπερέδαινεν, ἐν δὲ ταῖς ἄσφρα- 
[ , Ν 5 

γίστοις χατεφόνευε τὰ πρωτότοχα: Ἀσφράγιστος 
Ν ΓῚ ᾿ » 

θησαυρὸς εὐεπιχείρητος χλέπταις᾽ πρόθατον ἀση- 

μείωτον ἀχινδύνως ἐπιδουλεύεται. 
, Θρτοἃ Ὁ Ὁ 

Νέος εἰ; ᾿Ασφάλισαι τὴν νεότητα τῷ τοῦ βαπτί- 
Η - ΄-Ν ς ΓῚ 7, 

σματος χαλινῷ. Παρέδραμεν ἢ ἀχμή; Νὴ ζημιω- 
-Ὁ- 5» ΩΣ 5 

θῆς τὰ ἐφόδια, μὴ " ἀπολέσῃς τὸ φυλαχτήριον, μὴ 

Ω 

4 ΠΙαὰ, ὃ καὶ ἡμῖν φυλαχτέον μιὴ πάθωμεν, ἐπειδὰν 
τῆς χάριτος τύχωμεν, μιὴ ἀφιέντες οἴο., 55 ψ ΡῈ Ἰηΐον- 
Ῥτο5 γϑίιιβ, Θιεοὰ πὸ μαϊίαπιι", [γαίγ"ες εἰϊϊδοιοοπεῖ, 
πιά })6} 6 απἱπεα νον! θηείιεηε ροσίοαχιίαπι Ἰκαλιο 5. 7ὰ- 
ἐΐαπε αὐἰερεὶ σεις, 56εἰ ἀεδικογ δι ποσίνὶς γϑηιί(ία- 
πμι5..). τεῦ 7ἰλπειιπι, οἷς. [τὰ αὐτο πὰ ἱπτογργοία πὶ πος 
οἷ, ορίπου., σάτα ἔαϊ, 4πο4 πος ἰοοο ψοοσι] απ μὴ 
Θοτη μος ΟΧΡΥΪ ΠΟΙ ΠῸΠ Ῥοδβοθῖ, Μοχ ἥτιο 55. ἡμῖν 
παραμιένῃ. 

ἃ Βα το Ῥανὶβ, ὑπ᾽ αὐτοῖς. Αἱ 4αΐπαας Μ95, ὑπ᾽ αὐ- 
οὖς. Θοα ΤΡ  ἄο μι Ἰορσίταν, ἵνα χαὶ οἱ φίλοι ῥαδίως ἀλ- 

109 

056 Ρ61 51 1 ΘΟΠΒΘ ται ἢ τΠΠπηὰ πὶ [α 61 6 Χ-- 

ΔΟΙΟΠΘΙῚ ἴῃ 56 Γθποναϑϑοῖ, Οτιο Π6 ΠΟ ]5 ο΄ τι6 
ἀσοίάα! ροϑὲ δοσορίιηι ΠΟ Πλι1Π1|5.7) 51 46] του] ιι5 

ΠΟΒ[15. ΠΟῚ αἰ} Γαι 115.., σαν οππιη} : τὰ “οπιιηὶ 

{ΡΠ} π᾿ ΠΟΡῚ5. ἃ6 518}}1}6 ρϑυιηᾶπραΐῖ, 

ἡ. Τησγδάθνθ ἴῃ ΘΟ ΠΟΙαγ 6 ἈΠ] Πη85 ἔπι88., ΤΘν οἾἶν 6 

ΘΘΒΓΟΥῚΙΠῚ ΠΟΥ ΠῚ Π]ΘΙΠΏΟΝ ΔΗ}. 5] τ]ὰ σαηΐ ρ60- 

οαἴὰ ἴτιἃ 7) Π6 ΘΒ ΡΟ ΓῸ5 ΟἿὉ πα] πιά] Π θη. Ζγδὶ Θγιΐι ἤσουν. 5.320, 

αὐιιπάανιε ἐοἴϊοιιηι, σιεροτ αὐτάν! ογαΐϊα; 5ὶ 

τ] 0 σ ΔΙᾺ ΠῚ 5150] ρῖα5. ΜΙ] πη ΘΠ] πὰ ἀΘθθηι, 

ΤΠ] τπιΠῈ ΓΘ  ΕΓΘ τ, τὰΐ ΠΡ] 1π|5 ἀΠΠσ Ὁ : 51Π ἃ 8 ΠῚ 
Ρᾶννὰ ἂς Ἰονὶα, πθο δ πιουΐθηι {[πϑυὶπὶ ρϑοσαΐα 
ἴπᾶ ; Οἵα ΔΏΧΙΙ5 65 46 [πε , 41 Παὰ Ἰσπᾶνο 

ΡΥ ον τὰ ΡΟ τα] υ]5 ; [Δα π|6.,. οὐτπ) ΠπΘοά τι} 65505 
Ιθ 6 ᾿πϑίμιοιπι5 ἢ ΝῸ πο ρα νθ]ι: 1π ἐπα πὰ Δη1- 
Π]ΔΠ) {πιὰ Δ ΔΡΡΟΠΑΙ , πο 410 ΔΠ5 6115. Πἰπο ἃ 

ἀδιποηῖθιι5 αἰἐγδοίαμη. {Π{0|58., 1850... ἀἀ 15 οοΥ-- 

415. πιοπηθηπιη ὃ Οὐ ἀρια τὸ νἱποοὶ ἢ νο]ι  ὰ5 
ΘΔΡΠΪ5. 7 ΔΠ ΔΠΙΠη86 58 ΠΟΙΠΏΟΠἰὰ ὃ ΘΒ ΘΠ τι] Ο]}- 

Ἰθοίαδτϊο,, ἢ ἐπτανονῖπὴ ἀδϑιἀθυϊαπὶ ὃ ΑἸ ΡΟ] η6 
[6 51150] 016 ηὉ., ἃη ἀθε πο θιιπὲ 4] 14Π| [Θπθηΐ 3 [ἢ 

ΔοΙΘ ἀτιο65 [Θϑϑθυαμῃ ΓΙ ΠῚ 511} 56. τ} ἀπ 1} 115. 

τ δὲ ΔΠΊ]ΟΙ ἴο1] 6. 56. Ἰην ]σθ ἸΠο]αμηθηΐ,, οἱ 5] 

ἴῃ. οομΠ οί. [ΘΠ οὐιπὴ ΠΟΒΙιι5. σοΟμλ χε, 

ααθαπε οἷα ΟΠ [ἸΒΙ ΟΠ Ὶ. δο] ποσὶ. Αρποϑοθὶ [6 

ΠΘΙΟ., ΠΟΒίθυΠΘ 515. ἃ ΠΟϑίΠιΠ, Πἰδὶ Ἰηγϑ.1οἷ5 

5515 ΠΘΟΘϑϑι ἸΠπ θη ἃ[ΠἸ ΠΙ ας ΘΠ] 4116 οϑίθ πε οι 5.» 
ΠΪ5] δ Πα 1 511 5110 6} [6 ᾿ππηθ η ψα]τι15 ΠΏ ΠΪ. 
Οποιηοάο νἱ πα σα} ῖ τ6 ἈΠ Έκ6] 115 3 ΦΟΠ]060 οὐ ρὶθὶ 
ΟΧ ΠΟΒΕΠΠιι5., ΠΙδῚ Ὡσπονουῖξ βἰσπδσιλιπηι ἢ Οτο- 
ἤ0 0 ἀϊοίινιιθ. 65. ἴπι, Π6ὶ 511Π1}., δὶ ποίαϑ ἃο ἰπ- 

β' σηΐα ΠΟ ΘΧΠΙθΘὰ5} ΑΠ ΙσΠΟΡᾺ5.), ΘΧΙΘΥΙΪΠαίο-- 
6ΠῚ (ἀ0Π105 5᾽σΠαἴαϑ Ρ ΘΟ 6. 11556., [ἢ [15 ΨΘΙῸ {{π|88 
55 Πα ἴο5 ΠῸΠ ΘΡΆΠτ, ΡΥ Οσϑηϊα ΟΟΟΙ {1556 3 ΤΠ6- 
5 Ὁ1Ὶ15 ΠΟΠ Οὔ 5 σΠδῖτι5. αἰ ΡῚ ἃ {1115 [Δ 0116 Ρὸ- 
τοϑὲ : οΥἱ δῖσπο σαΡΘ ΠΕ ἔπ 0 5ΓΓ 1} 1Π5] 618. 

ὅ. Τανθηΐβ 65} ΒΘΕΪΠ6 {πιν θη θη] ΒΔΡ Ἰϑπ)8 {15 
ἴγθπο. Ὑυδηβιῖ: ΠῸ5 φιαι 5" ὥανο [Θοουὶ5 νἰδεῖοὶ 

Ἰδοιπ να" 7, ον 6 ἈΠῚΪΒΘΥ]5 τ Π] ΘΠ ἔτι}, ον 6 οο- 

λύήλους ἀναχαλῶνται, ἴᾷ τὰ νοις Πιισεοιι5, ΒΙΠΔα πὶ 

βθεμααξιβ, τὰ δὲ ἀπιϊοὶ 5656 ἱπυΐοοηι Καοῖίε γενοσοηί : 

«πὶ νἱγογαπι ἀοο  Ἰβϑι πη οσιι πὶ πίον Γο ἃ ]οπ πὰ [λ16 

Δα ἀοπάδμι 1] ον τπηιβ,, πα δὲ οαϊρίδπι τη δῖ5 ΡΙΌΡα- 
γοίμν, δὰ τ ἸΙοογοῖ. 

» (μη θοἤβῖι5, οὐ ᾿π του ργοία το νοι ποῖ Ὀ] δον, 

Ἰιθο γουρα, μὴ ἀπολέσῃς τὸ φυλακτήριον, ἴϊὰ ᾿πίογρτο- 
αΐιι5. ἐδ, )γ)6 σαϊιμιῖ5 ρίϑ'πιιδ ἀπείδευῖδ : 8 ᾿πίογριο- 

τη] ταῖῖο υἱ Δ ον ροΐοβί αιιοάαμη 6558 ἀθο]αναίίο γοὺ- 

Ἰνοσιιπι Βα51Π1, πομ 5 0] ὸχ οογιιπηάοπι ᾿πτουργοίαιϊο, 

ΤῈ Ἰοπσο νόοοιη ὥρας οχ (9}}, ῥγίπιο αὐ τ ἰμηιι5, 
Ττὰς-Ἠ 

Γ:αί. ἧ. 7. 

αυώ. 
23. 

12. 



Ἐρ)ιες, ἡ 
22. 

101 ΞῚ 

σῖῖοθ. ἀδυπάθοϊπια πονὰ νο]αῖ 46 ρυϊηια : σαδη-- 
ἀοαυ θη) δὲ θὰὰπὴ αὶ 7.1} ΡΥ πλῖιπὴ Θ᾿ τιν ἴῃ. 1ὰ- 
Π6 1, ΠΊΟΥΘΙῚ. ΟΡ Οοιοθ. ΠάθοΡΘ σοηνθηϊξ, 851 

4115 πιράἴοιιβ ῬΡο ΟΡ ὲ Ε0], 56 ΡΠ ΠΡτι5 {αΊθῖι5- 
ἄδμ ἃς ᾿παπιβευ]α 1 ΘΠ 61 ἴδ ΘΧ 5676 [ΔΟΓΕῚΙΠῚ 

6556, ΠΟΠΠΟ (ἰοϑ᾽ ἀθυα γε. ΠΠ|4πὶ αθϑθθ. ἀἸθ6η), [ἢ 

ἅπιᾷ το ρθη ν]Ἰβιῖ5. 65565 Δ] φοία 8. ν]ΘΌΓΘΠῚ 
γουθύβα πη ἢ 564. οἰπὶ Ὀαρτϑημι8. [ΔΟΓΙΓΕ ΠῚ. 56 

ΒΡΟΠάδι δὸ ροΠ]Π]σθῖπιν, αἰ ἀπίπηα πᾶ “π8 1 νθῖπι- 
βίαίθ δοῃ θοῖβεϊ, ἃο ΠῚ ΕΠ ΔΕ ]]}0115. ΤΡ ΟΘ Δ ΠῚ Τηδοιι- 

Ἰοβατησιιθ γρ ἀ 1 ἀ 1511, αὐ θυ Ἰβί παι πὴ ἤόνγθπ γα θαΐ ; 
ἈΒΡΘΡΠΑΡΙ5. ΠΟ ΠΟΙ ΟΙ θη 6 ΠῚ, ΠΘῸ ΔΟΟΙΡΓ 8. δ] Ρ]Ὸ- 
550 Π6Π}. ΤΙ Π6 ΨΘΙῸ ΠΙΔΟΠΙΠ ΡΟ] ΠΟΙ [ἃ ΠΟ ΠῚ5 

ΤΩ] οι] τ} νἸ 6.6 ΠΟ ΟἸ]5 ἢ ΠΟΘΙ 60 51Π6 π]ὰ- 

{06 ΔΟσΘΠΘΡΘΙαν ΠΟΙηΟ ἢ ΦΙΟΠΙΟ 0 ̓ ἱπνθίθγα 5. οἱ 
ΘΡΡΟΓ5 (65 46 }}15 ΠΟΥ ι15,, ὙἸθθα ΓΠΙΓβιι5, γδ- 
Ῥυβοϑοδίαιιο δὲ δὰ νϑυιιτ [νη τα |5. ΠΟΘ ΠῚ γῸ- 
νοΐ} ΒΑΡ 5ηλ115. σα ρΕν 18. ΘΓ ΡΘΕ] 15 

Ῥυδεα πηι, ἠδ} του ΘΟΠΟΠ[10, ΠΟ} 5. ΡΘΟΟΔΙΪ, 

ΤΟ ΠΘΡ ἴΟ ἀΠΙΠ180, ἱΠα πιπηθη τα ΠΟ ἄτι}, 5151}-- 

Τιπὶ φιοά σοπδίι π1}}10 ἔλα ποσὶ ροῖθϑί, νϑῃ]σα] τη 

Δ σΩ] 11, ΓΟΘῊΪ ΘΟΠΟΙΠαἴον, ΔἀΟρΓ ΟΠ 5. ἀοπιιη]. 
Τοῦ ἃς ἴλπ115 ΠΟΠΪ5, Ὁ ΠΊΪ5ΘΡ, ψΟ]ρίατοιη ἄτιοῖὶβ 

ΡοιονθηῚ ἢ ΝΟΥ ΘηΪ ἢ} ῬΓΟΟΓΑΒΓ ΠΔΕΪΟΠΘΠῚ {Δ}, 
ΠΑ ΠῚ τ ΠΔ Θὰ ΠῚ Ψ 6.15 σΟΠΙΘΟΙ5 : οἰ πηα πὶ ΤῸΝ 
ἸΡ585, ἰἀπηοῖδὶ νοοθ ἴδοθϑ. 51π6. αἴ} ΘΟΡΡΟΡ δά 

[ρθη 5 τ 065 ΠΡΙἀἸπ65, ναοῦ ἰπ οῶπο νο- 

Τυιρ τἀ τπ 1}, ΟΥἹΙΘ ΘΠ] ΤΠ Δ 1155, αἰ] ρ᾽ ἢ} Π 6 πὰ, (10- 115 σω,Ψ 

Ἰοβϑθ ῃ}}.] 6 Π}, Ρ 6] ΓΘ, πη ΘΠ ας; της οἴη ἃ 
ταη θη Δ] Φα π 0 ἃ Π1Ὰ}15. “65 ΠΟ ΓΟ, 5150 0 18 ΠῚ 
Ῥαρεἴϑηια. Οὐοῖ δὶ ρϑοσαίαιη ΡΟ πιιπὶ οϑὶ δὲ Ππὸ-- 

τοϑίπι ἢ}, {Ππ|| Δ πο πὴ τπιβη 116 5ο νὰ : δ᾽ Π ΠΟΧΊ ΠῚ 

οϑὲ ραιῖγαπε, Ζαϊἃ π᾿ ΘΧ ΕἸ Οϑὶ5. ΠΡ 153 ΝΟΠΊΟ 

ἈΠ] ΘνΟΠΊΟ 6 οἰτπ γᾺ], πιά ]α 1Π|ΘΠἸ ΡΟΥ ΠΕ] 116 

ἀϊαοῖα. θᾶ πὶ 510] Ὠλι]10 ἃ] ιιπἀἀπεογ οι σΟΠροΙ. 

Ῥὰν Θηΐπι. [ὩΟΡῚΣ ΘΟΡΡ5. ἃ ΠΟΧΙΪ5 ΡΠΓΡΆΓΘ, ΠΟῚ 

ΒΟΥ ἢ} ὙἰΡΊ] 115. ΠἸ Δ] ΟΥ̓ Θ ΠῚ ΘΠ οθυθ. Ἐχϑίαι πανὶβ 

1 6. ({ι1}} ᾿ΠΠ ΡΟ 51 [ὩῚ1Π} ὨΊΘΙΟἾ ΠῚ ὉΠῚΙ5 5.516 }- 

ὁ Βορ.. ρυϊηλη5 ἐπιστρέφοντα. ΝΙοχ τπιι5 Ν5. ἀναθάλ- 

λειν. 

ἃ Ἑάτιο Ῥαχῖβ. χαὶ ῥύσσειν αὐτὴν, σογγαρίο, ΕΔΊῸ 

Βα51]. εἰ Μ55. ἀπ οὰπὶ ἀρ] οἱ σ, καὶ δυσσὴν, αὐ} Οἴαπὶ 

τπῖοο, χαὶ δυσὴν, ὁπηοπάαϊο : πὰπὶ αὐγάχιιο ΞΟ  Π] 

σατο αἰ βοοηξ. ϑιαττη ἄπο Νς5. ἐπέδειξας. 

ὁ 00]}». τογίλιι8. περιστέλλῃς. 

3. Ο0}}». Του τις δέξομαι, 

» Μίῖνον ΚΝ ο]αἰουγαπιιπι,, {πὶ {Ππ4, φοξήθητι μὴ καὶ 

σὺ τὰ παραπλήσια πάθῃς, καὶ μείζονα τῆς ἀφέσεως ποιή- 

σας τὰ ἁμαρτήματα, ἴἴὰ Τιαλῖποὸ το 141: 1 ἰδ πὲ εἰ 

ἔπι φἰπιϊϊία μαϊανὶς., πιαΐονα οοπίζαιο αὐπεϊοπεῖο, 

ἡιατ δα “τ νον επεῖα εἰν μεν δαρ δ, . 117} Ρὴονεῖ - 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟἸΒΑΆΕ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ, ΑΠΟΘΉΙΠΕΡ. 

περὶ τῆς ἑνδεκάτης ὥρας ὡς περὶ πρώτης διανοοῦ" 

ὅπου γε προσήκει καὶ τὸν ἀρχόμενον τοῦ βίου ἐν 

ὀφθαλμοῖς ἔχειν τὴν τελευτήν. Εἰ τις ἰατρῶν ἐπηγ- 

γέλλετό σοι μηχαναῖς τισι χαὶ ἐπινοίαις νέον ποιήτ 

σειν ἐχ γέροντος, οὖκ ἂν ἐπεθύμησας ἐλθεῖν ἐχεί- 

νὴν τὴν ἡμέραν, ἐν ἣ σεαυτὸν δρᾶν ἔμελλες πρὸς 

ἀχμὴν “ὑποστρέφοντα; ᾿Κπειδὴ δὲ τὴν ψυχήν σου 

Ὁ ἀναθηλήσειν ἐπαγγέλλεταί σοι τὸ βάπτισμα, ἣν σὺ 

ἐπαλαίωσας, “ χαὶ ῥυσὴν αὐτὴν ἐχ τῶν ἀνομιῶν, 

καὶ ἐσπιλωμένην ἀπέδειξας, καταφρονεῖς τοῦ εὐερ-- 

γέτου, καὶ οὐ προστρέχεις τῷ ἐπαγγέλματι. Οὐχ 

ἐπιθυμεῖς ἰδεῖν τί τὸ μέγα θαῦμα τῆς ὑποσχέσεως ; 

πῶς ἄνευ μητρὸς ἀναγεννᾶται ἄνθρωπος: πῶς ὃ 

παλαιούμενος καὶ φθειρόμενος χατὰ τὰς ἐπιθυμίας 

τῆς ἀπάτης, σφριγᾷὰ πάλιν, καὶ ἀνηδᾷ, χαὶ εἰς τὸ 

ἀληθινὸν ἄνθος τῆς νεότητος ἐπανέρχεται: Βάπτ'- 

σμα αἰχμαλώτοις λύτρον, ὀφλημάτων ἄφεσις, θά- 

νατος ἁμαρτίας, παλιγγενεσία ψυχῆς , ἔνδυμα φω- 

τεινὸν, σφραγὶς ἀνεπιχείρητος, ὄχημα πρὸς οὐρανὸν, 
Ε βασιλείας πρόξενον, υἱοθεσίας χάρισμα. ᾿Γοσούτων 

Ρ᾿ ρῶ Νὴ Ἢ λ Ξ , χ0λ 7 4 ὐὰ ἀγαθῶν χαὶ τηλιχούτων, ἄθλιε, προτιμοτέραν ἄγεις 
ἉἋ ἐκὰ Ν ΄ Ξ Ν -Ὁ , ΒῚ φι ΄, θε ΚῚ 

τὴν ἡδονήν; Νοῶ γάρ σου τὴν ὑπέρθεσιν, χἂν 
ἜΣ ἔχχα τοῖς Δ ιν σὐτὰ ».λ π᾿ 
περιστέλλῃ τοῖς ῥήμασιν" αὐτὰ βοᾷ τὰ πράγμα- 

Ἁ - ἊΣ - δ ἘΣ Ἷ 

τα, χἂν τῇ φωνῇ σιωπᾶς. Ἴἕασον, ἀποχρήσωμαι 

τῇ σαρχὶ πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν αἰσχρῶν, ἐγχυ- 

λισθῶ τῷ βορόόρῳ τῶν ἡδονῶν, αἵμιάξω τὰς χεῖρας, 

ἀφέλωμαι τὰ ἀλλότρια, δολίως πορευθῶ, ἐπιορχή- 

εύσωμαι" χαὶ τότε τὸ βάπτισμα, ὅταν λήξω 

ποτὲ τῶν χαχῶν, “ὑποδέξομαι. Εἰ μὲν οὖν καλὸν ἣ 

ἁμαρτία, φύλασσε ταύτην εἷς τέλος " εἰ δὲ βλαδερὰ 
-Ὁ ὩἪ ’ -» 2 

τῷ ποιοῦντι, τί ἐπιμένεις τοῖς ὀλεθρίοις; Οὐδεὶς 

χολὴν ἐμέσαι ζητῶν, ἐχ πονηρᾶς χαὶ ἀκολάστου 

διαίτης πολυπλασίονα ταύτην ἑαυτῷ συναθροίζει. 
ατέ τς Ἔ ἘΞ 

Καθαίρειν προσῆχε τῶν λυπούντων τὸ σῶμα, οὐ 
, Ὁ 

μέντοι χατασχευάζειν τὴν νόσον μείζονα τῆς δυνά- 

μεως. Φαίνεται ἣ ναῦς μέχρι τινὸς τὸ βάρος τῶν 

ἀγωγίμων ὑφίσταται" τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτο, χαταδα- 
-) Ν 

πτίζει. " Φοδήθητι μὴ καὶ σὺ τὰ παραπλήσια πά- 

«εδαπίι", 564 ος ποὴ ἀἸοῖς Βαβη] 5, πθο ἴσον Ρὸ- 

ταῖξ ; οαπὶ πᾺ]] πὶ 51} ροσοαξα πη 4 ἢ ΤΠ} Υ15 στάνο,, 

4υοα Βαρεἰδπχαΐο ποῖ ἀοἸοαΐιν, Ηογιπι ἀαΐοπι σοὺ - 

Ῥουαπι, αἰ ταὶ ΐ φαϊάοπι νἱ θῖν, βοπίθπτϊα ἢ οβὶ : 

ὔγε ρθοσαΐα αἀπιῖεϊαϑβ, Ζιι 1 ἰδ πτπι ἔθ σεπῖα το- 

ἄπει, 5ἷο αξ }δῖο Τ)οῖ Ἰπά τοῖο ἃπιία πη ἸαΓ5, {8 ΠῈ 

Ῥαρεῖσπια. βιιβοῖρῖαβ. (οπαθοἤβιιι5. Ῥοβίθαια πὶ ἔππὸ 
ΒΑΚ} Ἰοοιπὶ 5ἷο Ἰπ ουργοίαϊιιβ δῖ, πεα]οῦα ρϑοοαγις 

ψιιαπι ΡγῸ υδηῖς γαΐζίοπο, αἀάϊι, οὗ σι βοϊϊϊοοι οα-- 

οἰμα ανῖὶς α δαριϊοπιὶ σι αΐϊα : {υᾶτη ὙἹΓῚ στ ογοζαΐῃ 

ἀρ βοῖται «δο]αγαϊϊοποπη ποῖ Ριΐο οὐ πὰπὶ ΡτΌΡα- 

ἴὰππὶ ἰγὶ, οὐ. ΠΟπῸ Φπαμ ΠΡ Ὁ 5ΟΟΠ Θςἴιι5. πε ττὰ πὶ, 

«ποα Ξοἴαπι, ἃ ΒΑΡ ΙΒΠΙ οσατία ὁχ ]ιιβιις 5ἱς, 



ΗΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΒΑΝΟΤΌΜ ΒΑΡΤΙΒΜΑΆ, 

θης καὶ μείζονα τῆς ἀφέσεως ποιήσας τὰ ἁμαρτή- 
ΡΝ ὅλ. θέ Ὁ» Ἶ Τρδκι ἐτπ τα τν ΚΒ. 

ματα, πρὸ τῶν ελπισύξεντων λιμένὼν ὑποστης το 

ναυάγιον. Οὐ βλέπει Θεὸς τὰ γινόμενα ; ἃ οὐ νοεῖ 
3, ,ὔ « ΄ , , ΕῚ ,ὔ 

σου τὰ ἐνθυμήματα; ἢ συνεργάζεταί σο! τὰς ἀνομί- 

ας; “Ὑπέλαδες ἀνομίαν, φησὶν, ὅτι ἔσομαί σοι 
.“ Ν ΝΙ ψευ ας Ὁ ᾿ “Ὁ ᾽ ὅμοιος. Σὺ δὲ ἀνδρὸς μὲν θνητοῦ φιλίαν πραγμα- 

τευόμενος, δι᾽ εὐεργεσίας αὐτὸν προσάγη; ἐχεῖνα 

λέγων καὶ πράττων οἷσπερ ἂν αἴσθῃ χαίροντα. 

Θεῷ δὲ προσοιχειούμενος, χαὶ εἷς τὴν υἱοῦ τάξιν 

ἐλπίζων παραδεχθήσεαθαι, τὰ ἐχθρὰ τῷ Θεῷ 
πράττων, καὶ διὰ τοῦ νόμου παραθάσεως ἀτιμά- 

ΟΝ - Ἔ » , 2 ΄ 
ζων αὐτὸν, ἐξ ὧν μάλιστα προσχρούεις, ἐχ τούτων 

ἐλπίζεις τὴν οἰκειότητα; Ὅρα μὴ ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς 

ἀπολυτρώσεως, πλῆθος χαχῶν σεαυτῷ συλλεξάμε- Ο 
᾿ Γ. ΄ ἃ ’ - Ρ. 

νος, τὴν μὲν ἁμαρτίαν “συναϑροίσης, τῆς δὲ συγ- 

χωρήσεως ἀποτύχης. Θεὸς οὐ μυχτηρίζεται. Μὴ 

100 

ἰδὲ : 51] 4014 υἱΐγα Δοσθϑβοῦῖὶ, πηθυϑῖῖ. ΤΊΠ6. πὸ 
ἘΠῚ εὔἴατη μάνα δοοϊάαπε; Π6ΥΘ 5ῖ ρϑοσδΐα δοπι- 
τηἰἐὰ5 γε πία πηαΐογα, ἃπίθ ρογέιϑ βρϑγαίοβϑ Πᾶιι- 
ἔγασίπ πη ἔαοῖαβ. Νοπ νἱάθε Ποῖ {185 ἤπιηι} πὸπ 

ΔΕΠΟΒΟΙζ ἔπι85. ΠΟΘΙ Δ ΠΟ Π65 ὃ ἃΠπ ᾿πΙ αι ϊαΐοϑ ἔτπιἃ5 
7αναιῦ διεορίσαίις 65, ἵπάαῖε, ἐπεὶ αίεπι, φιοά Ῥεαὶ. ἠ9. 
Ἔτγὸ {ἰδὲ εἰπιῖϊϊῖς. Τατϊα τηουία 15 νἱγὶ δι! οἰ ἤδτῃ οαπὶ 2 “" 

ΔΙ ῖ5, ὈΘΠΘἤο 5 διιτη 4}}1015, ἀἸοίβαιιθ ἃς ἔαδςϊ5, 

Ζαϊθι5. βανβασαπι ἰρϑβιπ 1π|6}} 115. : 5864 Ὥθο 
σΟΒ]απρὶ ν ]θπ5, εἰ ἴπ ΕΠ Ἰοστιπι ἔθ γθοθρ ἔπτη ἱγὶ 
ΞΡΘΓΔΠ5, 51 ἱπίθγθα ἰδπηθη 41:8 Π6Ὸ ᾿πἰπηϊοᾶ βιπὶ 

Ρογρθίγοβ, δὲ ρβδὲὺ Ἰϑρὶβ ν]ἱοϊλοπθπὶ δαὶ ἐδάδοο- 
γ65, ἀπά τηὰχῖπιθ ΠΠπ|πὶ οὔθ πάἷ5., ᾿πάθηθ ᾿ρβῖι5 

[τη ]Π]αγ ἔα ἔθη πθοθϑϑι ει ἀϊ ποι ΠῚ ΡΟ] ςεγὶβ Ὁ 

γΙάθ π ΠΡ γαιὶοπὶβ 5Ρ6, 51 ΕἸ Ὶ 1ρ56 πιδ]ονιιπὶ οο- 

Ρίαπι σΟμσ ββοσῖβ, ρϑοσδίιπη 4146 Π} ΘΟΔΟΘγν 8, 

“ἐμπορεύου τὴν χάριν. Μὴ εἴπῃς χαλὸς μὲν ὃ 
νόμος, ἀλλ᾽ ἡδίων ἢ ἁμαρτία. “Ηδονὴ ἄγχιστρόν 

ἐστι τοῦ διαδόλου πρὸς ἀπώλειαν ἕλχον. ἩἭδονὴ, μή- 

τὴρ ἱ τῆς ἁμαρτίας" ἣ δὲ ἁμαρτία τὸ χέντρον ἐστὶ 
- ᾿ « κ ΑἹ - “9, Γ , 

τοῦ θανάτου. Ἡδονὴ, τροφὸς τοῦ αἰωνίου σχώληχος, 

γεηΐα γΕΙῸ ργίνεγῖβ. 1265 ποπὶ ἱγτι ἀδίιιτ. Ολνα δαὶ. 6. 7. 

ἀΡαΐαν 5 στα ῖα δα πιιερδέιπη. Νὰ ἀϊχθιῖβ : Βοπὰ 
εβὶ φυϊάεπι Ἰοαχ, βεά πισαπάϊηβ. ρϑοσαΐαπι. Πἴὰ-- Πιαμοῖ! Ἰνω- 
ΒοΪῚ παπνιβ γο ρία5 εϑὲ, ἐγαθθπϑ δα ρογηίοΐθπη. παν τοΐαρ- 

ἰ25 εβὶ. 

γοϊαρίας Τηδῖου δϑὲ Ρεοοδη : Ῥεδοσδίμπη γΘ]Ὸ 511-- τ. (ογ.ιδ. 
ΝῚ - Αἢ ΄ ΕῚ ΕῚ ’ 

ἣ πρὺς καιρὸν μὲν χοαταλεαίνει τὸν ἀπολαύοντα, 

ὕστερον δὲ πιχκροτέρας χολῆς 5 ποιεῖται τὰς ἀναδό- 

σεις. Οὐδὲν ἄλλο βοᾷ ἣ ὑπέρθεσις ἢ ταῦτα“ βασι- 

λευσάτω ἐν ἐμοὶ πρῶτον ἣ ἁμαρτία, εἶτα βασιλεύ- ἢ 
σει ποτὲ καὶ ὃ Κύριος. Παραστήσω μου τὰ μέλη 
ὅπλα ἀδικίας τῇ ἀνομία" εἶτα παραστήσω "ποτὲ χαὶ 

ὅπλα δικαιοσύνης αὐτὰ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ " Κάϊν 
προσέφερε τὰς θυσίας τὰ πρῶτα τῇ ἀπολαύσει τῇ 

ἑαυτοῦ, τὰ δεύτερα τῷ χτίσαντι χαὶ δωρησαμένῳ 
-ῷ. Ὅτε δυνατὸς εἶ ἐν ἔ ὴν νεότητά Θεῷ. τὸς εἰ ἐν ἔργοις, τὴν νεότητά σου 
τὶ ᾿ ᾿ “ » ,ὔ Η͂ ταῖς ἁμαρτίαις προσαναλίσχεις. Ὅτε ἀποχάμη τὰ 

, ἜΑ, 
ὄργανα, τότε προσάγεις αὐτὰ τῷ Θεῷ, ὅτε εἰς οὖ- 
δὲν αὐτοῖς ἐστι χρήσασθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγχη χεῖσθαι 

διὰ τὸν ἐχ τοῦ χρόνου μαρασμὸν ' παραλυθέντος 
Ὁ ΜΝ ε - ΄ , » , τοῦ τόνου. Ἣ ἐν γήρα σωφροσύνη οὐ σωφροσύνη, 

ἀλλ᾽ ἀχολασίας ἀδυναμία. Νεχρὸς οὐ στεφανοῦται "Εὶ 

οὐδεὶς δίχαιος δι᾿ ἀδυναμίαν κακοῦ. “Ἕως ἐστί σοι 

δύναμις, λόγῳ χράτει τῆς ἁμαρτίας. Τοῦτο γάρ 

ἐστιν ἀρετή" ἔχκλισις ἀπὸ καχοῦ, καὶ ποίησις ἀγα- 

ο Τύγαχις εὐϊεῖο ὑπέλαδες, ἄνομε, φησὶν, ὅτι ἔσομαί 
σοι ὅμοιος, εαἰοιϊπιασίϊ, ο ἱπίχια, τπάυξ, ψιοαὶ 6} {εὶ 

οἰπεϊίϊς. Ἐπ ἴξὰ βου ρϑῖββο, {φιθτηαπι Ἰηϊευργεΐθι., ἐκ 

Ἡεχαρ! 5 ἀἰϊδοίπητιβ, Α  ποβίτ εχ Νῖ55. πηᾶστο ᾿πῈΓ 56 
βδπϑιι, ὑπέλαξες ἀνομίαν εἴο., διιορίσαίις 5, ἴπφαϊξ, 

ἐπιχαίεαίεπι, ψιιοα! ΕΥ̓ Ὸ {μὶ δἰπεϊἐϊς,, πες αἸϊξεν Ἰοσίτογ 
ἀρυὰ ΓΧΧ. 

ἃ Απεῖχαὶ ἀπο Πργὶ ἁμαρτίαν ἀθροίσῃς. 
ς Βαβῖιις μοο ἀἴοῖξ : ΝῸΙ ἄοπο Ραριϊ5πιαξὶς ἰΐα 

αἴ, αὐ ἀο]1ο5 ἔγιιαγο, σοπίοηχαις πη Δυήπεας, οἱ ἀσας 

ἴτε γο]υ ρίας. 

ταθλιι5. που 5. εβὲ. γοϊπρίαβ παΐγῖχ εϑὲ φἰογηὶ 50" 
ΨΕΓΠΪ5 : 4128 [ΓΘ πέθ μὴ 58 δά ἐθπηριι5 ΄υϊάθηι ἀ6- 
πηαΐςεῖ : ἀδῖπάθ γεγῸ σϑυμηῖηᾶ [Ἐ}16 ἀπ ΓΊοΓὰ ργο- 

ἄπεῖε. ΝΊΒΙ ἁἰπιἃ οἸαπηαὶ ργο γα βΕ ΠΑ 10 ΠΙδὶ 1]1ὰ : 

Βερποὶ ἴῃ πηθ ρΥΪπηῖπὶ ρϑοσδἔιπ), μοβῖθα σοσπᾶ- 

Β1 αἰϊφαδπάο δεαπι Ποιηΐπα5. ἘΧΒΙΡΟ ΡΟ πηδὰ ἤομι. 6,13, 

ΤΟ ΠῚ Γα ἀΥΠηἃ ἱΠ] 5 1125. ἸπΊ Φα 41] : ἀθῖπάθ ἐχ- 
ΒΙΡΈΡο δὰ δἰ! φυδπάο δεϊαπι Ἀγ πηὰ {15.112 Π 60. 516 
οἱ (απ οὔογεθαι βαογιῇ οἷα, ρ γί πηὰ ̓ π τιϑιιπὰ ΘΟΤΩ- 

πο ππη 116 5αππ|., σθο πα σΟπαϊτοΥὶ δἰ ἸαυρΊ ΟΣ] 
θεὸ. ὑπ ᾿ἄοπειιβ 65 4π| Ορθγουῖβ, ΔΡΒΙΙΠη15. ἴπ 
Ρθοσδί5 ᾿πνεπζαξζοιη ἔπᾶπι. Ῥοβίψιδπ) δἰδηριια- 

γὰπξ ογρᾶπα, απο δὰ Π6Ὸ Οἴαγβ, οἰ ΠῚ ΠΟ ΔΠῚ- 
ΡΙΠα5 ΡΟ μἰ5 δὶ Ὁ}Π}8π| γα πὶ τ], 56 δὰ πεοθ556 

δϑῖ [ΟΥΡΕΓΘ Ὁ ἀϊατπα πὶ ἴα θ6π|, υ]ρΌ ΓΕ οἴ ΓΟθΟΓῸ 
τεβοϊαΐο. (οπειποπεῖα π᾿ ϑοπϑοίιῖθ σοπεϊπθητα 
ΠΟΙ 6ϑῖ : 584 δηϊπηιβ δά ᾿ἰαϑοϊνθπάτιπι ᾿πν δ] ιι5. 
Μογίττι5 ΠΟΠ ΘΟΓΟΠ Δ ΠΙ : ΠΕΠΊΟ ἴ460 {ι5ῖπ|5, (πο 

οἷ πιδ}} ἔδοϊθ παι δου! 85 ΠΟΙ 511. ΥἼΓ65 ἃ6 ροϊθπιϊα 

Γ ΟΟΙΡ. ῥυίπεις μὐύτηρ ἐστί. 
Ε ΟΟΙΒ. ἰοτγέϊαβ ποιεῖ. [ΡΙάεπὶ ἴῃ Βὸρ. Ργῖπηο ῥτὸ 

ἀναδόσεις Ἰεσίτυν ἀντιδόσεις. ΑἸ Ζααπῆο ροβὲ (Ο1Ρ. ἐεν- 
εἶτ ῥσὸ τῷ θεῷ Βαθεὲ τῷ χυρίῳ, ]οπιῖπο : πε γεγθα 

ἴτα βουιρία Ξαπέ ἴπ (Ο]Ρ. ργίπιο, παραστήσω αὐτὰ ποτὲ 

χαὶ ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ, 4110 ογά πε, εξ οἸατῖας. 
5" Ἄδερ. ρῥτίπηις ὁ Κάϊν. Ηοο ἴρϑο ἴπ ἴοοὸ ἴήεπῃ (ο- 

ἄέχ πρῶτα μὲν.. δεύτερα δέ. 
ἱ ψεΐογες {υδίπον ΠΡΥῚ παραλυθέντα, Ἑά]εῖο πξτα- 

4ς εἴ Βοος. [τεγίϊας παραλυθέντος. ΑἸΙΖαπίο Ροξί 

ΟΟἹΡ. τογίϊας οὐδ Ξ δίχα! αὐταὶ. 



ΠΣ ΤΩ 
1ς 

3. ἴππηὸ. ρος δηἰπΠῈῚ νἱγίϊι5. δϑῖ, 

100 

ἄσπι ΕΠ 0ὶ σαρρδίιηι, ἴας νἸποὰ5. ΓΆΠΟΠΘ Ρθοοὰ- 

ἀθοιπᾶῦθ ἃ τη8]0, 
οἵ οποθυθ θοπαηι. ΝᾺΠῚ ΟΘϑϑα 16 ἃ Πη8]0, ΠΘΩ 16 
Ἰαυἄθ, πϑάτιθ οαϑ Ισ ΠΟ Π6 ΘΧ 56 αἰ ρ πτιη} 6ϑι. Ρθο- 
φΆΓ6 οἱ ἀθϑιθυῖβ ΟὉ φίαίθμη, θθπϑἤοϊτι πη) οϑὲ 1π|1ν- 

τ αι5. Τα Δ ηλ115 δι [6 ΠῚ ΘῸ5 411 ΔΠΙΠῚ ΡΙΌΡΟ- 

5110 Βοηὶ 5ι1ηΐ, ΠΟ 605, 7π| πϑοθϑϑίϊαῖθ ἃἰ Πα πιὰ ἃ 
τηὰ]0 ἀγοθηΐαν. (ὑδοίθυιιη 4115. {Π0Ὶ ν 85. ΠΠΠ]1 6} 

Ργῆχι. 9 415. σοΡ τα πὶ ΒΘ ΠΘΟΙα 5. ΤΟΥΤῚ ΠῚ ΠῚ {1}}] 

ἀοἤηῖν!ῦ 415 ΘΡΟΉ50Υ {πα ΤΟΡΕΙΠῚ ἀρι ἴθ δθο 
ἢἀ6 ἀἴσητϑ} Απ ποη νἱάδϑ5 Ἰηΐαπίθϑ ἃργδρίοϑ " ἃΠ 
πο ν᾽ 65 605 {πὶ τἰατθ νίσθηΐ, δθάτιοὶ, ἴα ἀ6 

τηθἴο 10}}}2 ΝΌΠ μη. ΡΥ  ΠΠΓ ΠῚ ἰθΠΊριι5. ν]τα 
Βα θι. Οὐ ὀχϑρθοῖαβ, τὰ θΘπθῆοῖο [6015 6. πηῖι-- 
ΠΟΙ Βαρείϑηηα ΔοοΙ ρ᾽α5 3 Ζιια πο πϑήτιθ βα]αϊανία 
γοῦρα ΡΥΟίου "6 Ροίο 5, ΠΘπι6 [Ογ 8 ΠῚ Οἰαγδ διι- 
αἴνα Ἰοθῖε, πον. οαριιε Ἰρϑιιηὶ Οσοι ρα ἴθ : ΠΟῚ 

ΠΠΔΠπ|5 ἃ σρ τι ἃἰᾺ ΟΠ 16 ΓΘ, ΠῸΠ ἴῃ ρϑάθϑ. ουϊοὶ, 

5. 

δατοῦας ΠῸῚ. σθηῖι ΠΘο θυ 4] Δἀογ Π τιη}, ΠΟ ΘΟ ΠΟ ([6 
πὸη οσὐηῇιο- 

τασ 1} κθη - 

τεσ. 

Ἅ4εῖ. 8. 27. 

ΕΠ ποη αἰ] θηῖθυ ΘΟ ἢ 6} ], ΠῚ ῬΔΟΙ5ΟῚ ΟἸΠ} 
Π6ο, ποῦ ἰπἰμηΐοο γΘΠΠ ΓΘ, ΠΘ΄π6 ἰογίθ ἰπ 

γΘΟΙΡ θη 45. ΤΠ 1 ΕἸ ΠῚ ΘΠ 5. ΓΘ ΠῚ 50 θη ΘΙ ΡΙ ΒΘ: 
σαπὶ ἀπ᾽ τθπὲ ἀπ δάβιπε, Εἰ ΠῚ 56 Π56}15 σγὰ- 
{8 1, Δ 51Π6 56Π511 {π|88 ΟΊ [ΠῚ ΔΟΟΙΡ]85. 1Π|0 
δία οἰδὶ ϑοῖίθηθ σΡΑΓ Δ ΠῚ 5150 ΡΟ 65... [πΠῸ 
«αϊάοιη. ταϊοπτιαπη. Π} 065, 56 ᾿ποῦ πὶ ΠΟ γ6- 

ἴον. 

6. Τυηταγθ δα ποι η}. 1116 ἸΏ 6 ΠῚ 4] ᾿Ρ511ΠῚ 
Ῥυΐϊηγὰ [ἀοὶ δ᾽ θμηθηῖα ἀοσογθῖ, πθο ἀοοιΡΙΠπατὴ ἃς 

ἀοοσαμπηθηῖα ἈΘρΡΟΥΠαΙα5 651 : 564 ἴῃ ΘΕ ΠῚ δν6- 
χὶῖ Ῥαιρουθηὶ αἶνοβ, ᾿ἀἸο πὶ δὲ ἀ5ΡΘΙ ΠΑ 1]6 ΠῚ 

ΠΟΘ ΉΪΠΠΟὐ15. ΘΓ Θ11ΠῈ ἘΠΠ05118 ; ΔΙΌ Π6. ΓΌΘΏΙ Θνδησο- 

{ππ|πὶ Θἀοοῖτι5, 5:50 6 0} οογήθ ἤθη, πΟῸ 51 5Ί}Π πὴ 

ΒΡ᾿Ρ [5 ἰδέ]. Οἴπὶ οὐαὶ ρουνθηίσϑθης αὐ 

εἰς 8. 36. Ἀ΄τιαΠι ; Εδοθ, Ἰπάτ1, ἀφιία. ΝῸΧ ᾿πσθηεῖ5. σαι: 
αἰ : Ἐδοθ «υοά ααφνῖει", Ομ ργολίνοὲ πιὸ 
δαρ! φαγὶ ἢ ὉΠ ρνοηγῖα νο] ηἴὰ5 Θϑί, Ζαοα ᾿ἰπηρ6- 

αἰαῖ ΠῚ] θοῦ. Νὰ πὶ 411 γοσαΐ, θη σπιιβ Ἔϑῖ :οχ-τ 

Ῥδαϊεις θϑὲ ΠΝ  ΠἸβίθυ, που πὰ σγαιϊα. ϑ.ι Ππ|Πὴ 

Ἰπ51ῖ δὲ ἰδ ου 5, Γππη 16 Πα]]π|π} δαὶ Ἰπη ρ66]-- 

τηθηἴ Π}. ΤΠητι5. δϑὲ {πὶ ῬγΟΠΙ θὲ, 1Π|6 ν] ἀθ] σοὶ, 

4ὉῚ ΠΟΡῚ5 νἱαθ. δ βα]τΘ ΠῚ ΟἸ σ γα , {16 ΠΏ ΡΓιι- 

ἀἰθητία ν᾿ ποδηηι5. {Π|6 οὐ ποῖ [Π0 ΠῚ5 ἃ ΠΟΤ 5 ΠΟΡΪ5 

ἁιιοῖον οϑῦ ; ΠπῸ5 δά ΟΡ [δοϊ θη τι ᾿Π511 Θ᾽ ἈΠ Ι5. 
1Π|6 ᾿παῃῖθιι5. Ῥ ΡΟ 5515. σου α ΠΟΒΙΓα ἘΣ ΕΣ 

4. (0]}. ρυῖπιιβ ἀναρπαζόμενα. 
» Ἑδ4ιο Ῥατῖς. ἢ ἄρα. δ οσι]α ἢ ἦπ Μϑς. ποη Ἰερὶ- 

ταν, ΤΟΙ δι δα το Ῥατβ. Ἑάδιο Βα51]. 

εἰ 8ὲχ Νίβς. ἤσθετο... Οὐδ ι ἜΡΙΣ τϑοθηῖὶ δά- 
γπιοάππι πιᾶπιι Παρ ἤσθου..,. ἔχεις : 4τ|ᾶπὶ ὁπιοηάα- 

χεις. ἤσθεο... 

ἔχει. 

ΤἸΙΟΠ ΘΠ. Οἴπὰ ἩΔ]}1]} τὴ 6] 1τι5 ΘΟΟΙΓΤΟΥΙΓ, 5θπ] ποὴ {π}]- 

ΒΑΘΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΣ ΘΑΡΡΑΌΏΟΟ. ΛΈΘΠΙΕΡ, 

Ἡ δὲ ἀργία τῆς πονηρίας, οὔτε ἐπαίνων αὐτὴ 
- 5 

χαθ᾽ ἑαυτὴν . οὔτε χολάσεων ἀξιοῦται. ᾿Εὰν δι ἘΔ 

τὴ χίαν παύση τῆς ἀπαρτίαν; τῆς ἀσθενείας ἣ χάρις. 

Δ Ἐπαινοῦμεν δὲ τοὺς χατὰ ππροτίρ σον ἀγαθοὺς, οὗ 

τοὺς ἀπό τινος ἀνάγχης ἐξειργομένους. Τίς δέ σοι ι ΡΎΟΙ ς Ὡς τὸ , 
χαὶ τὸν ὅρον τῆς ζωῆς ἔπηξε; τίς σοι τὴν προθεσμί- ἱ 155) ἴ 

- Σ ᾿ 
αν τοῦ γήρως ὥρισε; τίς οὕτως ἀξιόπιστος παρὰ 

᾽ 

, πι , 5» ἢ - ΠΗ , 
σοὶ τῶν μελλόντων ἐγγυητής ; Οὐχ δρᾶς νήπια 

Αἁοπαζόμενα. τοὺς ἐν ἡλιχία ἀπαγομένους: Οὐχ ' ῖ ᾽ Ἰλιχία ΐ ; : τς 
ἔχει μίαν προθεσμίαν ὃ βίος. Τί ἀναμένεις πυρετοῦ 

Ξ »οαου Ψ' ν , σ ΕΟ ἌΡ» 

σοι δῶρον γενέσθαι τὸ βάπτισμα; ὅτε οὐδὲ φθέγξα- 

σθαι δυνήσῃ τὰ σωτήρια ῥήματα, τάχα δὲ οὐδὲ 

ἀχοῦσαι χαθαρῶς, ἐπιτραπήσηῃ, αὐτῇ τῇ χεφαλῇ 
τ τ, ᾿ Η 

ἐνοιχούσης τῆς νόσου οὗ χεῖρας ἀραι εἰς οὐρανὸν» 
, - -“ Α 

οὖχ ἐπὶ πόδας διαναστῆναι,, οὐ χλῖναι γόνυ εἰς τὴν 

προσχύνησιν, οὗ διδαχθῆναι χρησίμως, οὐχ δμολο- 

γῆσαι ἀσφαλῶς, οὐχὶ συνθέσθαι Θεῷ, οὐχ ἀποτά- 
δὲ συνετῶς ἐπαχο - 
ἌΣ ἫΞ 
ἄυ. ίδολος ὧν τοῖς 

-Ὡ - , Α 

ξασθαι τῷ ἐχθρῷ, τάχα δὲ ὁ 

λουθῆσαι μυσταγωγούμενος, 
- ,ὔ 

παροῦσιν, υ ἄρα ἤσθου τῆς χὰ ἄριτο ξ. ἢ ἀναισθήτως 
ὅ Β Ξ- ΓΕ ᾿ 

ἔχεις τῶν γινομένων. Ὅταν δὲ χαὶ ἐπ τιστημόνως 

τὴν χάριν δέξη, τότε τὸ μὲν τάλαντον ἔχεις, τὴν 
ἈΦΤΕ , ἘΡΕΕΕΥ ΣΡ ἢ 
ὁΞ ξργασιᾶν ουχ ἐπιφέρη. 

κ᾿ - " 
Εδρεν ἐχεῖνος τὸν χατη- 

Ἂν 

Μίμησα: τὸν εὐνοῦχον. Εδς 
Ὁ 32 

χοῦντα, καὶ οὐχ ὑπερεῖδε τὴν μάθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
εν ΤΟΥ . ,». ρ΄» ν᾿ ΄ τ: Ἐτ ᾿ 
τὸ ἅρμα ἀνεύδιδάσατο τὸν πένητα ὃ πλούσιος, τὸν 

ἰδιώτην χαὶ εὐχαταφρόνητον ὃ σοδαρὸς χαὶ ὑπέρογ- 
χος" χαὶ διδαχθεὶς τὸ εὐαγγε ἔλιον τῆς βασιλείας, δι 

᾿ Δι. 
μὲν τῇ χαρδίχ τὴν πίστιν, οὐχ ἀνεδάλετο 

Ν 
τησαν ὕδατι, Σ δοὺ, φησὶν, ὕδωρ. Ἔχ περιχαρεί 

ὃ λόγος" ἰδοὺ τὸ ζητούμενον, Τί χωλύει με ΠΑΟΣ 
ἷ Μη ἕ Ἄ ᾿ ͵ 

τ συ͵ 7. «ς , οὶ ; δι ’, 

σθῆναι ; Ὅπου προαίρεσις ἑτοίμη, τὸ χωλύον οὐδέν. 
Ρ 

ὃ διάχονος, ὃ ρε- 

προθυμία ἐνυπαρχέτω, 
- ΄ 

Εἷς ἐστιν ὃ χωλύων, 

ὋὉ γὰρ χαλῶν, φιλάνθρωπος, εὖτ 

πὴς, ἣ χάρις, ἄφθονος " ἣ 
᾿ Σίζ, 

χα τὸ ἐμποδ ιξοὸν οὐχ ἔσται. 
Ἷ 

δὲ ἐμῳράσσων ἥμῖν τὰς εἰς σωτηρίαν δδοὺς, ὃν νι- 
΄ - , 3Ὲ).. α κ Ε ΞΕ Ὶ ΟῚ 

χησωμεν τῇ συνξσει. Εχεῖνος τὸν οχνὸν ἡμῖν ἐμ.- 
- ᾿ - Ξ ἢ ΠΕ τα τὴ 

ποιεῖ - ἡμεῖς διαναστῶμεν πρὸς ἐργασίαν. ᾿[χεῖνος ε 
5 

διαχέ ἔγοις ἐπα γελίαι ἃς χαρδία 3 γῇ Ρ 

ΐ ἐς" ΕΣ 
τ ς ἡμῶν ἐξαπατᾷ " 

. οήσι τὰ νοήματα. Ἦ γὰρ μεν ἡμεῖς αὐτοῦ μὴ ἄγνο 

τανίμηιιβ. 

ς (Ο]}. Νοῖαβ. Ἔσ ἀ1Ἰβεϊ πὰς, 

«αῖριι5. Τλιισεοιις τοΐαπι πᾶπο γα! ποῖ 1ΠΠ πδίγαϊ, 16- 

8α5 βααᾶδο, 
ἃ Τὴ (ΟἹ. ρῥυΐπιο οἵ ἴῃ Βες. 

τρεπὴς Ἰεριίαγ 

Ῥυΐπιιβ. ὑπήντησαν. 

4 πὶ ̓γῖπιο ῥτῸ εὐ- 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ ΒΑΝΟΤΌΜ ΒΑΡΤΙΒΜΑ, 

οὐχὶ τὴν μὲν ἁμαρτίαν σήμερον ποιεῖν ὑπούάλλει, 

τὴν δὲ δικαιοσύνην εἰς τὴν αὔριον πείθει ἡμᾶς τα- 

μιεύεσθαι; Διὰ τοῦτο ὃ Κύριος ἀναλύων αὐτοῦ τὰς 
πονηρὰς συμθουλίας, Σήμερον, φησὶν, ἐὰν τῆς 

φωνῆς μου ἀκούσητε. ᾿[ϊχεῖνος λέγει, τὴν σήμερον 
ἐμοὶ, καὶ τὴν αὔριον τῷ Θεῷ. Ὃ Κύριος ἀντιδοᾷ, 

σήμερον τῆς ἐμῆς φωνῆς “ ἀχούσατε. Νόησον τὸν 

ἐχθρόν" οὐ τολμᾷ συμδουλεῦσαι καθόλου ἀποστῆ- 
ναι Θεοῦ (οἶδεν ὅτι βαρὺ τοῦτο ἀκοῦσαι Χριστια- 
νοῖς), ἀλλὰ τέχναις ἀπατηλαῖς μεθοδεύει τὴν ἐπι- ΒΕ 

χείρησιν. Σοφός ἐστι τοῦ καχοποιῆσαι. Συνορᾷ ὅτι 

κατὰ τὸ παρὸν ζῶμεν οἱ ἄνθρωποι, καὶ πᾶσα πρᾶξις 
κατὰ τὸ ἐνεστὼς ἐνεργεῖται. Τὴν οὖν σήμερον χλέ- 
πτῶν ἡμῶν διὰ τῆς μεθοδείας, ἱ τῆς αὔριον ἡμῖν 

" 3 ΤᾺ ψ ᾿, 3: .Ν ς “ τὰς ἐλπίδας περιαφίησιν. Εἶτα ἐπειδὰν ἣ αὔριον 
ἔλθη, πάλιν ἔρχεται ὃ χαχὸς συμμεριστὴς ἡμῶν, 
ἘΣΣΙ, ; Ξῇ ἘΟΡΑΣ 
ἀξιῶν τὴν σήμερον ἑαυτῷ, τὴν δὲ αὔριον τῷ Κυ- 

, - “ Ν ς -Ὁ- 

ρίῳ" καὶ οὕτως ἀεὶ τὸ μὲν παρὸν δι᾽ ἡδονῆς ὕφαι- 
΄ ν δὲ ὰ - ΡῚ ,ὔ -Ὁ 

ρούμενος, τὸ δὲ μέλλον ταῖς ἐλπίσιν ἡμῶν προσ- ̓κ 

ἀφιεὶς, λανθάνει ἡμᾶς ἀποθουχολῶν τῆς ζωῆς. 

Τοιαύτην εἰδον ἐγώ ποτε πανουργίαν "ὄρνιθος 
,ὔ -Ὁ -- - 

εὐμηχάνου. ᾿Σὐαλώτων γὰρ αὐτῇ τῶν νεοττῶν ὅπαρ- 
, 

χόντων δι᾿ ἁπαλότητα, ἑαυτὴν προδαλλομιένη ὡς ἕτοι- 
, Ζ ᾿; 

μὸν θήραμα, καὶ ταῖς χερσὶ τῶν ἀγρευόντων ἐνστρε- 
΄ δ ἌΡΑ (ὁ. - - 

φομένη, οὔτε ἁλώσιμος ἦν ἐκ τοῦ προχείρου τοῖς "ἢ θη- 
ρευταῖς, οὔτε ἀπόγνωσιν αὐτοῖς ἐνεποίει τῆς ἄγρας" 
Εν , - 5 , » ᾿ ΄ ’ 
ἀλλὰ ταῖς ἐλπίσιν αὐτοὺς ποικίλως παρακατέ- 

χοῦσα, τῇ περὶ ἑ ἑαυτὴν ἀσχολίᾳ, τοῖς νεοσσοῖς τὴν 
ἄδειαν τς φυγῆς προεξένησεν, εἶτα, τὸ ππελ ύτατον: Β 

καὶ αὐτὴ συναπέπτη. ΦΦοδήθητι μὴ καὶ σὺ τὰ πα- 

ραπλήσια πάθης, ἐν ταῖς περὶ τῶν ἀδήλων ἐλπίσι 

τὰ φανερὰ προϊέμενος. Δεῦρο δὴ οὖν μοι, ὅλον 

σεαυτὸν μετάθες ἐπὶ τὸν Κύριον " ἐπίδος σεαυτοῦ 

τὴν ὀνομασίαν " χαταγράφηθι μετὰ τῆς ᾿Εχχλησίας. 

ὋὉ στρατιώτης καταλόγοις ἐναριθμεῖται ὃ ἀθλητὴς 

“ἐναπογραψάμενος ἀγωνίζεται - ὃ δημότης πολιτο-- 

γραφηθεὶς τοῖς το λθας ἐναριθμεῖται. Πᾶσι τούτοις 

ὑπεύθυνος εἶ, ὡς στρατιώτης ποσί Ὁ ὡς ἀθλητὴς 

εὐσεδείας, ὡς τὸ πολίτευμα ἔχων ἐν οὐρανοῖς. 

᾿Απογράφηθι ἐν ταύτῃ τὴ βίόλῳ, ἵνα μεταγραφῇς 
εἰς τὴν ἄνω. Μάθε, διδάχθητι εὐαγγελικὴν πολι-- Ο 

τείαν, ὀφθαλμῶν ἀχρίδειαν, γλώσσης ἐγκράτειαν, 

5 Ἑάϊο Ῥατγῖβ, ἀκούσητε. ἘΠ ΔΙτο Β 451]. εἴ βὲχ Μ 5. 
ἀκούσατε. (λοι αἷς (μι οἤδιιι5, 586. θα Ιοοο ἴῃ 5115 

Οοατοῖθιις 1ορῖσδο σήμερον ἐάν, ἴῃ δο Ἰάρβιις υἱάουὶ ρὸ- 
τοϑξ. Ναπὶ νου ἰβίμηη]ς Πς, νἴσιση ἀοοίιιπι γοοι] πὶ ἐὰν, 

4 Ῥ]0 ἀπῖο Ἰορίεαν, ᾿πσατῖο ᾿τιο ἐγαπιβία! 55. ὟΝ ο 
1ζα τπι]το ᾿πίντα (1. γρυΐμηιι οἶδε γάρ. 

Γ᾽. Μ85. οἴηῆρθβ. τῦνάσιιο φάτο εἰς τὴν αὔριον, 

ὅ0έπι ποῦς ἐν οὐ αδιπιιηι γοπεΐμίε. 

13, 

107 

Ὠ05 6]115 οορίαα ΠῸ ἸσΠΟΙ ΘΙ τι5, ΝΟΏΠ6. ϑαρσοιὶ 
πὶ ποάϊο ῬοΡρθίνθη8 ᾿ΘΟΟΔ ἔα} ϑιιδίοι ο ἀϊνεοι-- 

505) τὉ 5114} ἴῃ ΟΡ ΑΒΓ ΠῚ} Γ ΒΟΥ  ΘΠγ5} Οὰ- 
ΡΓΟΡίου Ποηλΐπιι5. ῬΥᾶνὰ 6115. ΘΟ 5118 ΘΥΘΥΊΘΠ8, 

τ: Ποάϊο οἱ σοοοπι τπθάτη, ατιαϊογι ἐς. 1116 ἀἸοΙ : Ρεαὶ. οἡ.8. 
ΠΠΟάἸ θυ πτιπὶ τη] Π], οὐ αϑίϊπτιη 60. ΒΟΉ ΠῚ15 Θ0Π - 

τὰ νοοϊϑραίαν : ΠΟάΪ6 ψοσθπ ΠηΘα ἢ} δπά1τ6. (0η- 

516 γὰ ̓ ΠΙ ΠΏ] ΟΙΙ ΠῚ ; δια θυ ΠῸΠ ἃι6[, τὰ ΟΠΊΠΪΠῸ 

ἃ Πθὸ βθοβίᾳβ (πονὶξ ἰᾳ αὐιάϊειι ΟΠ ινἸ 5.18 15 δρᾶν Θ 
6556), 56 [γι 6 π|8. ἀγΕθι15. αἴαιιθ Ἰη51 10 515 

ἀΟσΡΘἴπιν. ϑαρίθη5. οϑὲ δὰ τηδ]ο[οϊθηάτιμ. Τη - Ζ7έγενι. ἡ. 

16 ]Πσῖὲ ΠῸ5. ΠΟΙΉΪΠ65 1π ῬΓΘΘΗΓ 50} 11Π} ἰΘΠΊ ΡΟΥΘ 

νἶν θυ, ΔΟ ΟΠΘΠ 116 ΟΠ ΠΘΠῚ 1Π Ὀ ΓΦ ΒΘ ἢ ἔθ ΠΡΟ 6 
ἤν]. ΟὐαπηοΌγθπι ποιά ἴον πα ἀϊθ ΠΟ} 15 [ρα α]6η- 

ἴθι ϑυυγθρία., ΠΟΡΪ5. 506 πὶ. ΟΡ ΒΓ Π88 ΘΙ ΠΕ ΕΠ. 

Τοῖπδ οὐτὴ εἶθ5. ογαβί πα ν ΘΗ], ΤΠ 5115 Δοσθα ι 

ΤΆ }π|8. ποϑίοι αἰνίβου., 5 ὈΊ 46. Πποάίθρπιιπι, ΠῸ- 

ὨΣΪΠΟ ὙΘΙῸ ΟΡ ΘΕ πιιπὶ ΡΟ], ΔΙ 116 510. 56 ΠΡ 
Ὁ ΡΥΈΘΘΘἢ5 «υϊάθηι Ρδι νο]υριαίθηι 5} γΠ6 Π5, [-- 
ΓΠγῚ1Π ὙΘΙῸ 5ρ6ὶ ποϑίνδϑθ ΡΓΟΡΟΠΘΠ5, ΠΡ 6 πί85 
ΠΟ5 6ἱ ᾿ποαιοβ 6 τὰ βα πι0 1. 

7. ὙἹΑῚ 6δρὸ αἰϊψυδπάο []6ηὶ 41} 1188. οὐ] 548 Π| 
ἃνὶϑ ἀϑιἀπὶ. ΝΙΠΪ πὰ ΟΠ ΡῈ}Π]}1 6115. Θϑϑθηΐ 
οαρτα [Δο1]65. ὁ] ᾿θπου ἐπ πη, 58 ἰρϑὰ ΟΠ] 1οἷ6-- 
θὰ αὶ ραγαΐδηι ρυθθ απ, αἴαιι6 ἀπῖ6 ΘΠ Δ ἢ 111 
ΠΙΆ Πτι5. γΘυϑα 5, ΠΘΩΠ16 [Δ0116 μοΐθραὶ ἃ νϑηδίουῖ- 

λῖι5 οαρὶ, Πϑήιι6 5ρθηι οαρί θη 65 μη θθ 86 οἷ8 δή - 
πιο Ρθαῖ. 564 ᾿πιθυθαάιιηι ᾿ρ505 506 γα Ρ16 «ἀδεϊποιοῖ, 
ἃς οἶγοα 56 Θσοιρανοῖ, [ΠΡ ΠῚ ΘΟΡΙ ἢ} ἃ. 56οιι- 
γἰταΐθηλ Ρα}}15. 51115 5] 31 ]ίναν δ, ἃ0 ΡΟΒΙΡΘΠΙΟ 

ἰρϑὰ ψιοάτιθ δἰ μα! ἀνοϊανὶς. ΤΊπιθ π6 δὲ 0] 5ἰ- 
γι }Π1ὰ ἀοοϊάαπε, αἱ σον Ἰποθυ ΤΟΥ 506 ἀθι] η-- 
{π|85. πιο ᾿ρίταν ἃ οβάτιπν. ὨΜ]ΠΪν [ΘΙ ϑιμαι ἑο 
ἃ Πθοιηΐπιιαι ἐΡα Π5 [61 ; ἃ ΠΟΠΊΘη ἔπι ; Ἐςο]6- 

585. Δβουθογθ. Δ|1|65 γοοθηβθίι ἴπ Οδίδοϑο : 
τ Π]οῖα Ἰηβουρίι5 ἀθοουίας : οἶνὶ5 οἰν!αΐθ ἀοπὰ- 

{τι5 ἱπῖϑν {ὙΠ 165 ἀπ πα θ αι". ΟΠ] θι15. [15 Ο}Ὁ- 
ΠΟΧίτ5. 655). τ Π}1165. ΟΠ 511, ας Δι] θα ρἰθίδε!β, 
τὶ ΟΣ τη πῖοορ5. (Οπβου ον 'π ποὺ ᾿ἰθτο, αἱ 

ἴπ οἰ θϑεῖ ρα πβουὶ θα} 15, Πΐβοθ, θἀοοθαγὶθ. ονὰπ- 

Θο]Ἰοαμη ἀἰβο ρ] πα πὰ, Θχ ἀοῖαπι ΘΘα] ον μὴ ν δ] π- 

τἴαηι, Πϊπσιιδθ ΟΠ ΠΟ ΠΕ Π], ΘΟΡ ΡΟ. 8 56 ν ἐπ 6 πῆς 

ἀηΐΐ μαι] 1 Γαῖθ ἢ, ΠΊΘΏΠ15. ῬΕΡΙΓα 61, 18. οχ- 

ἃ Τλιιοίιιδ, τὰ ΠῚ 6 4115 γοριι5,, ἴα οο ἰοοο ἦς 

1Πὰ ἀνὰ ἄοοις ϊβδουῖ!. ΠΟ ἴρβο ἴῃ Ιοοο (0]}. ρυῖ- 

πῖι5 αὐτῆς τῶν. δ ῖπάς ()011», του λτι5 προσθαλλομένη. 

» Απίχαϊ ἄτπιο ΠΡυὶ τοῖς θηραταῖς. Μοχ (0}}". ρτὶ- 

Πλῖι5 τῇ περὶ αὐτήν. Νοο 1ἴὰ πο η: 1ηΐτα (91. του ῖὰ5 

φοδήθητι χαὶ σύ. 

ὁ Τὰ ἀπιο]ιι5 Οὐ οΙθ 5. βου ρίθπι το ρ ον ἀπογρα-- 
Ι' ψάμιενος. 

22. 

Ῥοτάϊοῖς 
αϑιαιια, 



᾿ὑδ 

ΔΙαία. 5. 5 ΠΟ ΠΟ η θη. Δ 4 ρίδηι 5] ἁἀ σου ῖβ, α ρον 8: 
ήι. 

Ι. ον». 

12: δὲ 12: 

Αει τῇ.πι. 

51 Θρ Πα γ]5, πὸ Πρ : δῖ Πα υῖ5. οαΐο, ἀππρε : 
᾿ΡΘΡβΘ ΠΟ Π ΘΠ) 51 ρδ 1 Υ 15, 5115{1ΠῸ : ΘΟΉΥ 5 5] 

ΔΙ οἰαΓ 5, Ουϑθογὰ. ΕδῸ ΠΠΟΥΪΑΥ]5 ρθοοαῖο : οὐποῖ- 

ἔσαν σαπὶ ΟΠ εϊδῖο, ἀΠ]θοοποηι τοϊαπὶ ἴῃ ΠΟ πηΐ- 

πιιπὶ ἰγαηϑηιονο. 864 αἰ [Πο1]1ὰ ϑαπι πος οἱ σγανία. 

Οὐ, 1550, τουτὶ ὈΟΠΔτιιΠῚ [0116 65 2 Οἱ5 

ἀουπΐθη5. ἔΡορϑοιιπη βίαια! Οα5. ᾿πῖο 6] Το 5 
δὲ ἀΡίανιιμη πηοάπ!ο5. σογοπἶδ5 (ον ΕΓ 1 π|5. Θχοῦ- 

Πδῖιι5 6519 ΝϑιηΟ. Πἰδὶ ΟΙσΡ ΡΟΣ, 5ῈβΈα} 1} ὈΡὰ- 

νίτιπι. ΟἸΟΓΙ πὴ. ρΡᾶγίαπὶ ἸΆθΟΓΘ85, ΘΟΙΠΡΑΓΆΠ ΠΕΡ 

σΟΙΌΠ:8. ἀεἰαεϊσαιοπο. Ὲγ πιιϊίας {τι ϑιιίατίοτιε5 
οροτίοξ πος ἱπίταγθ πὶ τορηῖπι σΡἰοτιίπι ; ἀἴοο οἱ 

660 : 564 Πιὰ5 {ΠΥ Π ΔΈ 0 Π65 Θὰ Π1125 1Π ΥΈΡΠΟ οε6- 

Ἰονιιπὶ ἔραθ πα οϑὲ θαι τι ο χορ, Ρϑοοδῖ 

νΟΙῸ Δ θογθ5. ἀο]ου σοΠθη πο αἴσιιθ {ΙΕ ἰα Θχ- 
βρθοίαϊ. Ππ|η0 ΘΕ Δ πὴ δὶ αι 5 ἀΠΠΠσο Π ο ἀπ πηδἦνον- 
εἶξε, π ᾿ρϑὰ φυϊάεπη ἀἴ4}00}} ὄρθῦα 4] π᾿: 4118 {15 
ΟΡΘΙΑ 5 δῖπθ ΡΟ γΘ ραϊγαπίιν. ΟἿ] διπῈ σαϑεῖ- 
ταῖϊ5 ϑιιογο57 ΑἹ ϑιάογθ πιαάδὶ βοογίδτου, ἀρ 51-- 

τη Θ 16 ΠΠ]Πππ νο]αρίαϊθ. ΝΠΙ σοι ΠΘη [ἃ τἀ τ}. 

ἀἰθθηῖε σου ΡΟΣ, «πὰ πῖιπὶ ΘΧΒΘΟΡΆΡΙΠ15. 6 ΓΑ] Οδἃ 

Ἰποοῃ ΕἸ ποητα. ΘΟ ΡΙ: ὃ Νοοίοθ Φα]4θη. ἰπ- 
ΒΟΠΊΠ65. ρΘγάσιηΐ “πὶ ρου ποοίαπίι ἴῃ ῬγΘοδιὶοηΪ-- αὶ 
"5 : 564 «τὶ ᾿πν] ]] πὶ π᾿ 4 4], Θὰ5 Ιοησ6 π]ο- 
Ἰοβίϊιϑ ἰγαάποιηῖ. Νὰ ΠῚ δὲ ἘΠΠ10}, Π6 ἀδρυθῃθη- 

ἄαγθ, δὲ ψοἱυρίδ πὶ 5ΕΠΠλ}π|8. ΟΠ ΠΟΠῚ. ΡΓΌΓΘΙΙ5 
γϑαυΐθηι [ἀρσαπε. Οἰιοά 51 {{πῸ}15 δ] βαϊπΐθπ 6- 
ἀπποθεἶ5. Δησιιβιϊα5. ἔσθ 5, ἰαἴα πη. ΔΠῚ 9] Δ] 116 
ῬΘοοαΠ ν]ΔΠῈ ΡΘΥΒΘ ΠΙᾺ; ΨΘΡΘΟΡ ΠΘ ἰαΐδπι δά 
ἤθη ἀ564116 564 τ{π|5, σΟηΒθη δ Πθιιπὶ 1ΠΠῸΡῚ 41- 

ψΘΥβΟυ ἢ ΓΘΡΟΙΪ5. βοά βδουναπι ΑΠ[Πς1}15 δϑὲ 
ἐπ ϑδαγι5. Γην 1511 Ἰΐα16, [γαῖ ΠΆ 65, οἱ νϑ- 
115. δἀ]αῖονθϑ, ΡΥΘοΔ ΠΟ ΠΘΙῺ ἃ ΠΟΟΙΪ5 οἰϑι ἴα), 

7οϊαπίπηι πο ἀοπηιπι ομϑιο ᾽αΐ, σα πειπ Ρ58]- 
ΠΙΟΡῚΙΠ, {0 ΓΘΟΡΘΘΙΠΙΡ Δ ΠΪΠη18. Ηδοο. ΕΠ Ϊ ϑοοὶα 

Δα]αησο. Ηδς ἰδοιπὶ δἰ πηι! μον ποοίθης δὰ γὸ5 
ῬΡΘΕΟϑαὰθ. ουβιοἸθπα5. Οὐ, ἀϊο τ] Π], ΠΟΠΠΘ 
Μ]6] 115 δϑὲ ἀἸτοβοθηῖθ5 ΠῸ5 ΡΓῸ 5106 1166 1115 ργὸ- 
τἰοϑ85 οἰιβίο ἴα 5010] ππ ἀ] πὸ πὶ μα], ΦΔ Π) Π6. Πα- 

θοῦ φυϊάθηι ἱπιτῖο φαϊ ατιαπὴ (πιο οτιϑεοα αηηι5} 
ΝϑηΟ 5Ρ0]] ΔΕ] Π]5 πηθῖτι γριά ἴα: θοηἃ. Τα ΘΠ ΪΠῚ 
ἩΪΠ1] σϑυιιπὶ Πυϊ ΠΠ ἈΠ ΠῚ ΘΟΠΒἰϑίθγοῖ, 5] ἴῃ δ πσιι- 

115. Φιου δἰ 10. ΘΠ ΘΠ}1)", ἄν θυβοβ σαϑι15 δἵ- 

το θυ η1115. ΝΠ) 516} 1} 15. ΟῚ ΘΟ] ΓΔ ἢ), Πδιι- 

5. ΒΑΒΙ ΟΑΒΑΆΕΙ, ΘΟΑΡΡΑΏΘΟ. ΔΆΘΙΠΕΡ, 

σώματος δουλαγωγίαν, φρόνημα ταπεινὸν, ἐννοίας 

χαθαρότητα, ὀργῆς ἀφανισμόν. ᾿Αγγαρευόμενος 

προστίθει " ἀποστερούμενος μὴ δικάζου " μισούμενος 
ἀγάπα" διωχόμενος ἀνέχου: βλασφημούμενος πα- 
ραχάλει. Νεχρώθητι τῇ ἁμαρτία " συσταυρώθητι 

τῷ Χριστῷ ὅλην τὴν ἀγάπην μετάθες ἐπὶ τὸν 

Κύριον. Ἀλλὰ χαλεπὰ ταῦτα. Τί δὲ “ τῶν ἀγαθῶν 

εὔχολον ; Τίς χαθεύδων τρόπαιον ἔστησε; Τίς τρυ- 

φῶν χαὶ χαταυλούμενος, τοῖς τῆς χαρτερίας στε-- 

φάνοις χατεχοσμήθη ; Οὐδεὶς μὴ δραμὼν ἀνείλετο 

τὸ βραδεῖον. Πόνοι γεννῶσι δόξαν, χάματοι προζε- 

Ὁ νοῦσι στεφάνους. Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν “ τῶν οὐρανῶν, φημὶ 

χἀγώ - ἀλλὰ ταύτας μὲν τὰς θλίψεις ἢ ἐν τῇ βασι- 

λεία τῶν οὐρανῶν μαχαριότης ἐχδέχεται " τοὺς δὲ 

τῆς ἁυαρτίας χαμάτους τὸ τῆς γεέννης ἐπίπονον 

χαὶ σχυθρωπὸν ἀναμένει. ᾿Αλλὰ γὰρ ἀχριδῶς σχο- 

ποῦντι, οὐδὲ τὰ τοῦ διαδόλου ἔργα τοῖς ἐργάταις τῆς 

ἀνομίας ἀχμιητὶ παραγίνεται. Ποῖοι ἱδρῶτες τῆς 

σωφροσύνης; Ὃ δὲ πορνεύων καθιδρώς ἐστι, τῆς 
ἡδονῆς αὐτὸν ἐχτηχούσης. Τί τοσοῦτον ᾿ὑφαιρεῖ τοῦ 

σώματος ἣ ἐγχράτεια, ὅσον ἣ βδελυρὰ καὶ λυσσώ- 

δης ἀκολασία διαφθείρει; Νύχτες δὲ ἄνπνοι τῶν 
διανυχτερευόντων ἐν πρθρευχαῖο . ἀλλὰ πολλῷ χα- 

δ πο περας τῶν ἐπαγρυπνούντων ταῖς ἀδιχίαις. Ὅ 

τε γὰρ φόδος τοῦ φωραθήσεσθαι, χαὶ ὃ ἐπὶ ταῖς 

ἡδοναῖς οἴστρος πᾶσαν ἀνάπαυσιν παντελῶς ἀπελαύ- 

νει. Εἰ δὲ φεύγων τὸ στενὸν τῆς ἐπὶ ἐ σωτηρίαν 

φερούσης, τὸ εὐρύχωρον διώχεις τῆς ἁμαρτίας, 
φοθοῦμαι μὴ μέχρι τέλους τὴν πλατεῖαν ὁδεύσας, 

ἀχόλουθον εὕρης τῇ δὲῷ τὸ χατάλυμα. ᾿Αλλὰ δυσ- 

φύλαχτος ὃ θησαυρός. Καὶ ἐπαγρύπνησον, ἀδελφέ. 

Ἔχεις συνεργοὺς, ἐὰν θέλης, προσευχὴν νυχτοφυ- 

121 λαχοῦσαν, νηστείαν οἰχουροῦσαν, ψαλμῳδίαν ψυ- 
ΔΛ .«- 

χαγωγοῦσαν. Ταύτας συμπαράλαδε. Αὗται συν- 
Ἂ Η͂ “- , αγραυλείτωσάν σοι ἐπὶ τὰς φυλαχὰς τῶν τιμίων. 

Τί βῶτιον,. εἶπέ μοι, πλουτοῦντας ἥμᾶς ὑπὲρ τῆς 
Ε- τῷ -- Ἄ ὙΠ , 

φυλαχῇς τῶν τιμίων ἀγωνιᾶν, ἢ μηδὲ ἔχειν τὴν 
- ͵ 

ἀρχὴν ὃ φυλάξωμεν: Οὐδεὶς φόδῳ τῶν στερήσεων 
Σ Νὰ τ 

τὰ ἀγαθὰ ἀποθεῖται. Οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲν τῶν ἀν- 
Ξ : 

- θρωπίνων συνέστη, εἰ ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν σπουδαζομέ- ρ 1} ᾿ ἱ 
ν τὰς ἀποτυχίας ἐλογιζόμεθα. Παράχειται γὰ νων τὰς ἀποτυχίας ἐλογιζόμεθα. θ γὰρ 

Ὁ ΄ , ἐψ ἢ - - , ΝΟϑῖορ }} 

τῇ γεωργίᾳ μὲν ἣ ἀφορίχ" ταῖς ἐμπορίαις δὲ τὰ 
᾿ Ἂ Ξ Ἀ 

ναυάγια" τοῖς γάμοις αἵ χηρεῖαι" ταῖς παιδοτρο- 

φίαις αἱ ἀτεχνώσεις. Ἀλλ᾽ ὅμως ἐγχειροῦμεν τοῖς 

Γνασῖα τπθυ δ! ΓᾺ Π, ΠΕΡ 5. ν᾽ ἀπ] 1α5, ΠΠΡΕυΌγα πὶ Β ἔργοις, ταῖς χρηστοτέραις ἐλπίσιν ἐπερειδόμενοι " 

ἃ ἘΔΜΗῚ τῶν ἐν χύσμῳ ἀγαθῶν. ΠΙπά,, ἐν χύσμω,, ἴπ 

ΠΟ ΡΒ 5ὸχ Νίβ5. ποι Ἰορίτασ, ΟΡ Ἰάχψις μαβ5 ἀπὰ5 νο- 
65 ΔΦοϊονίπιιβ, Νεο ἰξα πιο μοβὶ Ἀθρ. Ῥυΐμπηιιβ ἀνεῖ- 
λὲ τό. 

Πιιὰ, τῶν οὐρανῶν, ὁχ ἀπο] ιι5 (ΟἸΒοΥαἷς 5απιὶ- 

ἴὰπῃ οβί, εἰ μαὶς οἀϊ οὶ δἀάίτιπι. 

ΓΆΒΘς. Ῥγίπηιβ ἀφαιρεῖ, 
Ε Ιἄεπι Οοάοχ σωτηρίαν 

ἦδχ εἴ ΑἸτογ φοβοῦ : 564 ἴπ' 

Γι γρ. ϑυθιηάς 

ἀγούσης. Ἀπγβιβ ἰάειη (ο- 

οτὰ ΒΕΡῚ ῥτῖπιὶ βογιρίμπι 
φοθοῦμαι. ΟἹ}, ρυίπιιι τῆς ὁδοῦ, 



ΒΟΜΈΠΜΑ 

τὴν δὲ τῶν ἐλπισθέντων ἔχθασιν ἀνατιθέντες τῷ τὰ 

ἡμέτερα οἰχονομοῦντι Θεῷ. Σὺ 
΄ Ρ “ν 8 

σεμνυνεις τον αγιᾶσμον ἐργῷ 

δὲ λόγῳ μὲν ἀπο- 

δὲ τοῖς χατεγνω- 

σμένοις ἐνδιατρίδεις. Ὅρα μή ποτέ σοι μεταμελή- 

σἡ τῶν χαχῶν βουλευμάτων, ὅτε ὄφελός σοι τῆς 

μεταμελείας οὐδέν. Σωφρονισάτω σε τὸ τῶν παρ- 

θένων ὑπόδειγμα. ᾿Εκεῖναι τὸ ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγ- 
γείοις μὴ ἔχουσαι, ὅτε συνεισελθεῖν αὐτὰς ἐχρῆν 

τῷ νυμφίῳ, τότε ἐνδεῶς ἔχουσαι τῶν ἀναγχαίων 
ἠσθάνοντο. Διὸ χαὶ μωρὰς αὐτὰς ὃ λόγος ἀπεχάλε- 

σεν, ὅτι τὸν χαιρὸν τῆς τοῦ ἐλαίου χρήσεως εἰς τὸ 

περιιέναι καὶ συμπορίζειν παραναλώσασαι, ἔλαθον 
ἑαυτὰς ἀποχλείσασαι τῆς φαιδρότητος τοῦ νυμφῶ- Ο 

νος. Μή ποτε χαὶ σὺ ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ, καὶ μῆῇ- 

νας ἐκ μηνῶν, καὶ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ὑπερτιθέμε - 

νος, καὶ μὴ λαμβάνων τὸ ἔλαιον τὴν τροφὴν τοῦ 

φωτὸς, ἐμπέσης ποτὲ εἰς ἣν οὗ προσδοχᾶς ἡμέραν, 

ἡνίχα ἂν " ἐπιλείπωσί σε λοιπὸν αἱ τοῦ ζῆν ἀφορ- 
μαί" ἀπορία δὲ ἢ πάντοθεν χαὶ θλίψις ἀπαραμύθη- 
τος, ἀπειρηχότων μὲν ἰατρῶν, ἀπειρηχότων δὲ τῶν 
οἰκείων ὅτε πυχνῷ ἄσθματι καὶ ξηρῷ συνεχόμενος, 
πυρετοῦ λάθρου διακαίοντος τὰ ἔνδον χαὶ ὑποσμύ- 
χοντος, στενάξεις μὲν ἀπὸ μέσης καρδίας » τὸν δὲ 

συλλυπούμενον οὐχ εὑρήσεις. Καὶ φθέγξη μέν τι λε- 

πτὸν χαὶ ἀδρανὲς, ὃ δὲ ἀκούων οὐχ “ ἔσται πᾶν δὲ 
τὸ λαλούμενον παρὰ σοῦ, ὡς παραφροσύνη χατα- 

φρονεῖται. Τίς δώσει τὸ βάπτισμα τότε; Τίς ὕπο- 
μνήσει χεχαρωμένον τῷ πάθει; ΟἵἱἨ προσήχοντες 
ἀθυμοῦσιν, οἱ ἔξω τοῦ πάθους, καταφρονοῦσιν, ὃ 

φίλος ὀχνεῖ τὴν ὑπόμνησιν ὡς ταραχὴν ἐμποιοῦσαν, 

ἢ που καὶ ἰατρὸς ἐξαπατᾷ, καὶ σεαυτὸν οὐχ ἀπο- 
γινώσχεις διὰ τὸ φύσει φιλόζωον. Νὺξ χαὶ ἐρημία 

τῶν βοηθούντων - ὁ ὃ βαπτίζων οὐ πάρεστιν. Ὁ 
θάνατος παρέστηχεν " οἱ ἀπάγοντες χατεπείγουσι. 

Τίς ὃ ἐξαιρούμενος; Θεὸς, ὃ χαταφρονηθείς; ᾿Αλλ᾽ 

εἰσαχούσεται τότε" σὺ γὰρ αὐτοῦ νῦν “ εἰσαχούεις. 
Προθεσμίαν δώσει; Καλῶς γὰρ ἐχρήσω τῇ δεδομένη. Εὶ 

α ΠΙΩ͂, ἔργῳ δὲ εἴο., τὰ ἀσοῖρὶ ἀοθεὲ : ςϑε γῈ ργῸ 

εἰαπιπαΐο 65 αὐ μγῸ γ8ο. 1᾿5 ἱπ ἀορίοναιΐε. Ν' οἸαῖον- 
γάπιι 5ῖ0 γεογίογαι : μενα ὑεγὸ οἱπὶ μ᾽ απὶς αὸ 

«ἰερίοναιὶς οοπιπιογοῖιπι ἰιαῦε5. 

»είογοβ φαΐπααο ΠΠγ1 ἐπιλείπωσι, Ἐ1Ε ἐπιλίπωσι. 

Αἰϊφαδπίο ροϑὲ (91. Ῥυΐμητιβ τὰ ἔνδοθεν, 
ς]ὴ ἄσποθιι5 (ΟΡ ογ πὶβ ρτὸ ἔσται Ἰορίταν ἐστί. 

Μὸοχ ὑπιτ|5 Μϑ8,. ὡς παραφροσύνη χαταφανεῖται, μὲ εἰεἰϊ- 
γαπιεπίμπι ἀρρανεδὶϊ, Ἰεοῖϊο πο πηα]α. ἘΔΠῚ οἱ 411] 

ὅτο Μ55. καταφρονεῖται, εοπίεηεγείίτιν", 
4 (]Ρ. ῥυίπιιβ εἰ ὁ βαπτίζων. ΑἸ ἄϊιο Μ55. ἢ ὁ 
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ΘΔ ΙΟ ΠΘ ΠῚ ΟΥ̓ ΟἿ 185. σΟΠη ἔτι". ΑἸΤΑΤΊΘ ἢ ἀρογο- 
ἀϊπηιν Ορούὰ. ᾿ρ88, ΠΙΘΙΊΟΥΪ 506. ἱπηϊχὶ : ΓΘΥΠῚ 
γ6ΡῸ Θχῖτιπὶ )60 Πποβίγα πιο θυ ΠΕ ΘΟΠΊ ΠῚ} ΕΓ] Π|115. 
Ταΐθ νοῦ }]5 4 6 πὴ ἘΔ ΠΟΙ ΠΟ ΠΪΆΠῚ ΠΑΡ [8015 : 
ΤῈ ὙΟῸ ᾿ἰρβὰ ἴπ ἀθρ!ογαϊονιιμη ΡΥ ΠΟΥ ΠῚ] 116 
ΠΕΠΊΘΙῸ ΘΙ ΒΔ 115. Ὑ18Δ6 πὸ αιιὰπάο ἴα ραπίϊοθαΐ 
ΠΠΔ] ΟΥ̓ ΘΟΠ5Ι ΠΟΥ ΠῚ, ΟῚ ΠῚ ΟΧ ΡΟ π᾿ ΓΘ ητα ΠΙΠ1] 

ΘΑΡΙΘ5. τ 1115. ῬΡαἀοπίθιῃ ἴθ γο δὶ υἹγρίπιιπὶ 
ΘΧΘΙΎρΙ πη, 1180 ΟἸθιμ ἴπ γα ϑ]5 ΠῸΠ Παθοπίοβ, 
ΟῚ ἱπσνθαϊ 1185 τιπὰ ΟἴΠῚ ΘΡΟΠ50. Ορο ογοὶ, 

{1} ΠΘΟΘΒ558}}15 ΓΘ 115 6 5{1{π||56 ἈΠ} νυ θγιιπξ. 
ΟὐΆργορίον Βουιρίανα [αίιια5. δἰ] πη 65 γοοδῖ, 
«ποά 14 ἐθιηριι5 {πὸ τπἰοπάαπι ο]60 ογαΐ, πὶ οἱ -- 

Οαπηθιπο. δὲ ΘΟ ΡΆΓΆΠ6Ο ᾿Π5π 6 65, ἱΠΊρΥῖι- 
ἀοπίου. οἱ ᾿ἱποαιῖθ ἃ {Πα ]α ΠῈ} σαι ἴο 56 ΠΊΘ Πρ585 
ΘΧοΟΙαβθυιης. 146 πὸ ἔπ πο τι6 ΠΠιιπὶ ἀ6 ἃΠΠῸ; 
ΤΏΘ6Π565 (6 τηθηϑῖριιθ, ἀϊθιὴ ἀ6 ἀϊθ ἀπ γΘΠ5, Πθὸ 

Οἴδιιη ᾿π  ηΪ5 ΔΙ ΘΓ} 55.618, π΄ ΕἸ6 ΠῚ 
ἱποχϑρθοίαίαμη ἃ’ Ζυλη 40 ̓ ποῖ 485, οὐιπὶ 78 Πὶ 46-- 
βοῖθε ἔθ ννθπαϊ ἔλου!α5, θυϊ απ τππά τι ἀηριι- 
5[1ὰ, δὲ δ οι οὐ] δοι πη 416 ᾿Θναιη ἢ ΘΧΡΘΙ5) 

ἀδϑρθυαπ 15 πιθ ἴοἷ5, ἀθβρθυα ΠΕ ῖ15 οἵ ῬΡΌΡΙΗ - 
415, ΟἸα ΠῚ ΟΥΘΌΓΟ δὲ δίσοο Δ ηΠ  ] 1 Ρ.655115, ν 6 Π6- 
ΠΊΘΗ 1 ἔΈ ΡΥ ἱπίθυ Π5. ρᾶγ 65 [ἢ Π Δ Π]Δ η 6 ἃία 116 
5Πσοο πο πί ; ̓Π ΘΠ 5665 4] θη ῬΘοΟν 6 1Π|0, 
5664 4ὶ οοπάοΙθαι ΓΘ ρΘυ 65. ΠΟΘ ΠΉΪΠ6πῚ. ΔΑ ἸΟΠΘΓῈ 
«αϊάφιῃ ἔθπιιθ ἀἸ ααϊ δἰ Ὑϑι 5511) : 564] Ποη ουὶΐ 
4αϊ ἀιάϊαῖ ; φαϊ αι δυΐθπι ΡγΟίδγοϑ, ν ας ἀ6- 
ΠΡ πη Θ πἔπιπὶ οΟΠ θη πϑίαν. Ο5. ἔπη οΟηίεγοὶ 
Ῥαρείϑιμα 7 Οὐι5 τη πο  ὈΪ ἴ6, ΒΟΡΟΥΘ ἈΠ10 οἱ βργανὶ 
ΘΧ ΠΠΟΥΡῸ οοΥγθρίιπ ἢ Μονθπὶ ΡΡΟΡΙ Πα], πη0- 
Ῥυιπ 4] 1θ πὶ σοπ θη πιιηξ : ΤΟ ΠΙΐὰ “ιιαϑὶ ΡΘΥαν"- 
Ῥαποπθπι ἁἰθυθη τα Πρ] σὴς μη οιι5, αϊ [ὈΡ 8 

δεϊατῃ πιθάϊοιιθ ἀθοῖρὶς, πο 46 [οἰ ρ50 ἀθϑρθιὰϑ ΟὉ 
Παϊαγα] θη γἱϊθθ ΔΠΊΟΓΟΠ). ΝῸΧ δϑῖ, πὸ διηΐ 

ΔΌΧΊΠΑΡΙΪ ἩΠΕ: ποῖ δάθϑὲ 4 Ὀαρεῖζοι. Αἀϑίδξ 
ΠΊΟΥΘ., ὈΓΡΘΠΣ 4π| ἀΡάποαπε. Ἐσηι5. ἴ6 ορὶ- 
Ρΐου ) Ῥθιι5, 411 σοπιθ μη 5 θϑὲ 5. ΤῸ 50 ]Π]σθὲ ἔα 
Θχδπάϊθι, τὰ ΘΠΪπΏ. ΘΙΠῚ Πππο δι ϊθ, ΤΟΠΊΡΊΙ5 

ῬΡΦΠηϊτα πὴ. ΡΡΟΡΟΡΑθΙ ἢ} ΒΟΠοθὲ ἀῖο [ΘΠΊΡΟΥΘ 
ῬΙΌΒΘ υϑι115 65. 

βαπτίζων. {]Ὰ1ςτᾶσπ6 νόοσυ]α εἰ οἱ ἢ ἀοοδβὲ ἴῃ συ] ρα 5 οἵ 

ἴῃ Βερ. Ῥυῖπιο. ΠΡ 6πὶ (1. ἰογίϊι8 θάνατος πάρεστιν. 

6 (οαϊοο5 (οι θοβιαπὶ ἀχούεις. ΑἸῈ {γτὲ5 Μ85. εἴ 

61} εἰσαχούεις. (ΟΡ. ἰογίῖα5 ἀλλ᾽ οὐκ εἰσακούσεται 

τότε, οὐ γὰρ αὐτοῦ νῦν εἰσακούεις, 56 ποπ εααιάιεξ 

ἀτυτο, ποι ἐπαῖπι {ἰϊιισνι σαισις απιαῖδ. ϑ6α ταῖῃὶ πὸπ ἀπ- 

Ῥέη. οϑὲ φαΐ νοοι]α οὐ Δ 51} ἃΡ «ἴᾳποὸ, «αὶ 

απ ποῖ Δπἰπιδ γονίογεϊ ἤο “1ο] ΡῈ ἱγοπίαπι, πὸ- 

βαπίθπι Ῥαγ οὐ] πὶ ΠΘοοββαυίαπι ἥπιχιῖ, Ηοο 'ρ50 ἴῃ 

Ἰοοο (9}}». ρυΐπιιις προθεσμίαν δέ, 



Τρ]ιος.5. ἢ. 

ι.77]ι655.". 
3- 

Ζαμο. τῇ ι8, 

1τὸ 

8. εοηιο ἴθ βϑάμοαὶ ἱπατιῖνιις ὑϑγϑὶς. ΝΠ 

γΟΡΟΠΕΪΠτι5. ΠΠ01 ἱπηγη ΠΟ 1: Ἰητου 5, δὲ ΘΧ ΠππΠὶ 
Ῥ᾽ΌΟ6|1α: δἴ μαι! δά θυῖι. Ὑ ΘΠΙΘὲ ΔΉ ΡΘ] 15. {}15}15, ἃ}0- 

ἀϊιοθηϑ νἱοἸ θη θυ, ΠΡ ΠΟ Π5Ή116 Δ ΪΠ1Δ ΠῚ ἐπα 1 θ60- 

δαιτὶ νἱ ποῖα π), ΟΡ] Ὸ 56. δὰ {πώ οι ῬΡΘσθη Πα 
ΡΟΥΘ ἢ 6 ΠῚ], 0 5116. νοοθ ΘΘΠΊΘΠΓΘΠῚ,. ΟΟΟΪπι50 

αι σϑιρϊτιιπιὶ ἃ 0 απ ητου τη. ΟΥ̓σᾶπο. Ὁ (8 Π| 

Αἰ]α πἰα]ῖ5 16 ἴρ56  4παητιπι ἱπ θυ ἶβοο5 } 564 16 

{που τι ἢ} ΘΟΠΒΙΠΠΟΥΤ1 ΠῚ ἔτσι Γα ΠΟ Π [6 011, οἴιπὴ νὶ-- 

ἄορ ὶ5. πἰπο ΠΠ Αγ Γατθιὴ ᾿πδίογιιπη 6 οσνορῖα ἀο- 
ΠΟΙ ΠῚ (ἰἸ5 υ ΠΟ Π6 ἰφο ἀπ ἘΠταπ.,. 1ΠΠ1ΠῸ ΠΠΟΓΟΥΘΙῚ 

Ροσοατον πὴ 481 ἴπι ΔΓ Εἰ551 1015. [6 Π6}0}}5 Δ σϑπιηΐ. 

Οὐδ ἵππς ἀϊοίαγιιθ 65 1η ἀο]ογ σον 5. (9 Ηδὶ 

τη πὶ, μοο σραᾶνο ΡΘοσλΕ ΟΠτι5, οὐπὶ ἰἃ ΘΧτιθρο ᾿ἴὰ 

ἔμ ο] 6. οϑθθῖ, ΠῸΠ ἈΡ]Θοὶ : 561 Πουιμη ΠΙΔΙΟΥ 

ἀοουντι ἐΡαχὶ. ΠῚ ΠΉ]Π1, τηδου 5 0 βου δ. ΠῸΠ 

4} : 5661 511} ΡΘΟΟΔΓ5. σΟμΠηπηδοιαῖιι5. Νιιηο 

Θ556 ΠῚ ΟΠ} ΔΠΘΟ] 15. : ΠιιπῸ ΘΠ 5 Ε{π|πὴ ΠΟΠΟΥ ΠῚ 

(ἀΟ]]1ο 5. Γριον ον, Ο ρύανα σΟΠ51Π1ἃ ̓  Ο} [ΘΠ ροΡὰ- 

ΥἸΔ ΠῚ ΡΘΟσΔΠ (ΘΙ ΘΟ ΠΟ ΘΙ ὩΘἴΘ ΠῚ ΘΧΟΙΙΟΪΟΓ : 

ΟἹ» σαν ἢ] νο ρταΐθη ᾿σηϊ τΡ ΔοΥ. {πδέιιηι 651 }8- 

ἀϊοῖιιαι 6] : γοσαραν, οἵ πο ΟΡΘ ἸΘΡθαμ : ἀοοο- 

νὰν, δὲ ἀπ μητη}) ΠΟῚ αἰτοη 6 θαπὶ : ΟΡ δία θα Π- 

τὰ} Π16, δὲ ὁρὸ θυ οθαην. Προ δὲ ἀ]1ὰ 6] 5461 
ΒΘΠΟΥ5. ΡΡΟ οιῸ5, ἀθῇρθηϑβ. ΘΠ ἰρ5ι1Π)., δὶ Πῖποὸ 

5. 

“ἄηῖ6. θα ρ σπια, ἈΡΥ ραν ῖσ. Ὁ ποπῖο, ἀπ σοποπ- 
ὨΔ ΠῚ ΠηΘίι6. ἅἃππὲ ΘΠΙ 6.6 τ ΤΟΣ Π.Π ΔαΙρίβοαγο. 

Ὑοσα ΓΙ ΟΠΘ ΠῚ ΠΘ. 5ΡΕῈΠπ6. αν ἀϊχουῖθ, ἤαῦο τὴ 

ὀχοιιδαίιιν. οἷν δης οἱ {ΠπῈ γα Π]  πθιη. Οαιιϑὰ 

Π11}1ὰ ΘχουιβαγῸ θΟΙθϑι. ΜΠΠῚ «πᾳ 6 πὴ 5101} Ιδονν- 
ΠῚ, ΟΠ] ΠΟΟ ΠΠΘΟΙΙ ΠῚ ΓΘρεΐο, 4ποα αν τ} 

Πἶβ. ΟΡΟΓὰ ᾿ΠΘΘΏΠ Τ)οὶ σ]ου δα ρυροίουβ, πο ηιο 
Ῥϑοσαῖο ΠνἸ}]551}}16 1 ΠΡ 5 Ο]ν ΠῚ 1 π|5. ἀο] θοῖα- 

ΓΟ ΠΟΘΙ ἃ ὉΠ. Ἶ5515 θΟηἾβ τ ἴρ86 θχοαῖ5, οἷο αὐ 

1100} σΩΘἸ 5115. {Π|π5 1 υπβά! οι θοπὰ ν᾽ θνο πο 11-- 

θα. ΠΙΙῸ ΤΠ πτθΡα ἀΠΡΘΙΟΡΙΙ ἢ Π}.Π τ 10,. θυ ]- 

ΠΟΘ ΘΠ ΤΟΥ ΠῚ Θοῖτι5, ἃρΟβ[ Ια {ΠῚ ΠΪ, ΡΓῸ-- 

ῬΠθ στη 5665, Πα ν]αΡὉ ΠΥ ΠῚ ΒΟΘΡ Γα, ΠΠΑΡῚΥ -- 

ΥἹ1ΠῚ ΘΟΥΌΠ85, Ππιδίοντιηι Ἰδιι 65, Ἑχορία πὶ οἸΠὶ 
1η15. Πιι ΠΟΘ. Ὁ. 15, ρΡοβίθαιαμ ΟΠ νἾ511 ἀοπο Δ] τ{τι5 
[ἘΟΥῚ5. Θὲ β ΠΟΙ Πολτι5. Πρ5ὶ σ]ουία οἱ ᾿μηρθυϊαμι ἴῃ 
8660 ἃ 50 ΟΠ] ΟΥ 1. ΑΠΊΘΠ, 

ΓΜ" χατασύρων. Αι Ν55, χαὶ σύρων. Ηαιά Ἰοπθα 

ἄο Μί55. (ΟἹ ον πὶ ὦ πόσα στενάξεις. ἡ οοι]α ὦ πὸ- 

418 ἴῃ 4}1|5 ΝΙ55, ποίας ἴῃ 115 γορογίταν, Βορ. ρυῖ- 

ΒΑΘΙΠΠΙ ΟΕΕΒΆΚΕΙ ΘΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. 

122 
Α 

Ρ» 

α 

᾿ 

ΛΕΑΟΘΠΙΈΕΡ. 

» 3 , 

Μηδείς σε ἐξαπατάτω χενοῖς λόγοις. ᾿Ἐπιστήσε- 

ται γάρ σοι αἰφνίδιος ὄλεθρος, χαὶ ἣ χαταστροφὴ 

ὁμοίως καταιγίδι παρέσται. Ἥξει ἄγγελος χατηφὴς; 
- ᾽2 ΄, Ἷ δ Ῥ), Ἁ ! Α μ᾿ ὃ ἕζ ἀπάγων βιαίως ἧχαὶ σύρων σου τὴν ψυχὴν δεδεμε- 

ΚΣ ΟΣ , Η ᾽ ἊΝ . 
νὴν ταις ἀμαρτίαις; πυχνὰ μεταστρεφομενὴν προς 

πὸ ῷ - - , 

τὰ ὧδε, χαὶ ὀδυρομένην ἄνευ φωνῆς, τοῦ ὀργάνου 
σῷ 1, , λοιπὸν τῶν θρήνων ἀποχλεισθέντος. Ἂ πόσα σπα- 

ράξεις σεαυτόν; πόσα στενάξεις! ἄπραχτα μετανοῶν 
3 ὶ " ΟΥ̓ π [ ΕΣ λ ΝΣ, δ, ἐ--: ἐπὶ τοῖς βουλευθεῖσιν, ὅταν ἴδῃς τὴν φαιδρότητα 
ὑρα ΩΣ -ὦ͵ -Ὁ-- - ο τῶν διχαίων ἐν τῇ λαμπρᾷ διανομῇ τῶν δώρων, 

Ἐξ - ἘΑΕΣ ΣΣ 
χαὶ τὴν χατήφειαν τῶν ἁμαρτωλῶν ἐν τῷ σχότει 

τ - ΙΝ ΠΝ Ἐν »ἤ 
τῷ βαθυτάτῳ. Οἵα ἐρεῖς ἐν τῇ ὀδύνη τῆς χαρδίας 

ὙΑΕΣ ἀν να τι ΔΈ ΕΆΞΞΕΙ 1 δ βιμον τ" «- σου τότε: Αἴ μὲ, μὴ ἀποῤῥῖψαι τὸ βαρὺ τοῦτο φορ 
΄ -, ς- ΕἸΣ “ δ ταν τες ξύν τ δἐ- τίον τῆς ἁμαρτίας, οὕτω ῥαδίας οὔσης τῆς ἀποθε 

δὶ ἘῊ ΞΟ 3 
σεως, ἀλλὰ τὸν σωρὸν τῶν χαχῶν τούτων ἐφέλχε- 

- ,ὔ 3 ἀν 

σθαι. Αἱ μὲ, τὰς κηλῖδας μὴ ἀποπλύνασθαι, ἀλλὰ 
- - τ δὰ ΕΙ 

ἐστιγμιένον εἶναι ταῖς ἁμαρτίαις. Νῦν ἂν ἤμην με- 
.-, Ὁ - 9: ͵ - 5, 

τὰ τῶν ἀγγέλων - νῦν ἂν τοῖς οὐρανίοις ἀγαθοῖς ἐν- 
- - , }} ἐ 

ετρύφων. Ὦ τῶν πονηρῶν βουλευμάτων ' διὰ πρόσ- 
, - Ἷ , ἊΣ 

χαῖρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν ἀθάνατα βασανίζομαι 
- ’ 

δι᾿ ἡδονὴν σαρχὸς τῷ πυρὶ παραδίδομαι. Δικαία ἣ 
Ὁ “- ( . χρίσις τοῦ Θεοῦ" ἐχαλούμην, καὶ οὖχ ὅπήχουον 

- , ᾿ 

ἐδιδασχόμην, χαὶ οὐ προσεῖχον διεμαρτύραντό 

μοι, ἐγὼ δὲ χατεγέλων. Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα 
Σ ᾿ - 

ἐρεῖς, ἀποχλαιόμενος σεαυτὸν, ἐὰν προαναρπασθῆῇς 

τοῦ βαπτίσματος. Ἄνθρωπε, ἢ τὴν γέενναν φοδή-- τίσματος. Ἄνθρωπε, ἢ τὴν Ὑ φοδή 
ἊἌ Ὁ , 

θητι, ἢ τῆς βασιλείας ἀντιποιήθητι. Μὴ ἀτιμάσῃς 
- ᾿ Ψ 

τὴν χλῆσιν. Μὴ εἴπης, Ἔχε με παρητημένον 
Δ , Ἀ Ν 2 ,ὔ ΄, ς δὶ ΝΥ 

διὰ τὸ, χαὶ τό. Οὐδεμία πρόφασις ἱκανὴ πρὸς 
, 

ω) 
ΡΣ ἜΕΞῸΣ 3} ΩΝ ΩΞ ΕΣ Ξ, ῳ ΟΣ 
παραϊτησιν. μοι δαχρύειν ἐπέρχεται, ὅταν ἔν 

Μ ἀρ αν τ ΚτΝ δ 
θυμηθῶ, ὅτι τὰ ἔργα τῆς αἰσχύνης προτιμᾶς τῆς 

᾿ Ἷ ἕν τὸ 
μεγάλης δόξης τοῦ Θεοῦ, χαὶ διὰ τὸ τῆς ἄχο- 

λασίας ἡδὺ δυσαποσπάστως ἔχων τῆς ἁμαρτίας, 

τῶν ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθῶν σεαυτὸν ἀποχλείεις, ὡς 

μὴ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ. τῆς ἐπουρανίου. 

᾿ἜΕχεῖ ἀγγέλων μυριάδες, πρωτοτόχων πανηγύρεις, 

ἀποστόλων θρόνοι, προφητῶν προεδρίαι, σχἥπτρα 
πατριαρχῶν, μαρτύρων στέφανοι, δικαίων ἔπαινοι. 

᾿Εχείνοις σεαυτὸν ἐπιθύμησον « συναριθμηθῆναι, 

ἀπολουσάμενος χαὶ ἁγιασθεὶς χατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ 

Χριστοῦ" ὅτι αὐτῷ ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Πιι5. πόσα δὲ στενάξεις. 

ἃ (0}}».. τους ἐναριθμηθῆναι. διαιιπι (0}}». ῥυΐμπηιις 

Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα. 

ΓΝ πο ἀοπισι νϑηΐξ ἴῃ πα πὶι8 ποβίυα5 ΚυΆΡ ησουὶ ρυαοι απ ϊποίσηα νουϑῖο Ἑουιπαπῖοα Ηοι Πα γτιηι 4πὰ- 
που θοῖμη βοϊθοΐαγιιι 8. ΒαΚ1}Π11, οαττα ΤΠ απ Ἰ5]ναι, 1829, Τπτονρο 15 ἀοουἸβδίμαὶ ἀπ ποία ]ομ θιι5 οἱ Ἰδο Το πιῖπὶ 
γα Ιο ΔΈ ΊΡιι5 ἐπ {γο5. Ταπίτιαι ΠΟ μ ]1ὰ5 τὰς] πτιπο Ῥοζαϊμιις. ] 



ΠΟΉΠΓΑΔΟΘΙΝ ΕΒΒΙΟΞΟΒ. 

ΟΜΙΛΙᾺ ιδ΄. 

Κατὰ μεθυόντων. 

Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον τὰ ἑσπερινὰ θεάμα- 
τα κατέχει δέ μου πάλιν τὴν δρμὴν, καὶ ἀπαμ- 

λύνει τὴν προθυμίαν τῶν προλαδόντων πόνων τὸ 

᾿ἄχαρπον. ᾿Επεὶ καὶ γεωργὸς, τῶν πρώτων αὐτῷ 
σπερμάτων μὴ ἐχφυέντων, ὀχνηρότερός ἐστι πρὸς 
τὸ δεύτερον ταῖς αὐταῖς ἀρούραις πάλιν Ξ ἐγχατα- 

βάλλειν. Εἰ γὰρ ἐπὶ τοσαύταις παραινέσεσιν, ἃς ἔν 

τε τῷ προλαύόντι χρόνῳ παραχαλοῦντες ὑμᾶς οὐ 

διελίπομεν, καὶ ἐφεξῆς τῶν ἑπτὰ τούτων τῆς νη- 

στείας ἑδδομάδων νυχτὸς χαὶ ἡμέρας διαμαρτυρό- 
μενοι “ὅμῖν τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 

οὐχ ἐπαυσάμεθα, οὐδὲν γέγονεν ὄφελος ἐπὶ ποίαις 

ἐλπίσι διαλεχθῶμεν σήμερον; Ὦ πόσας νύχτας εἰ- 

χῇ ἠγρυπνήσατε; πόσας ἡμέρας εἰκῇ συνηθροίσθη- 

τε; εἴ γε χαὶ εἰχῆ. Ὃ γὰρ ἐν προχοπῇ γενόμενος 
ἀγαθῶν ἔργων, εἶτα παλινδρομήσας πρὸς τὴν ἀρ- 

χαίαν συνήθειαν, οὗ μόνον τὸν ἐπὶ τοῖς “ πεπονη- 

μένοις μισθὸν ἐζημιώθη, ἀλλὰ καὶ βαρυτέρας ἀξιοῦ- 
ται τῆς χαταχρίσεως " ὅτι γευσάμενος χαλὸν Θεοῦ 

ῥῆμα, χαὶ γνώσεως μυστηρίων ἀξιωθεὶς, “ πάντα 

προέδωχεν, ἡδονῇ βραχείᾳ δελεασθείς. Ὃ μὲν γὰρ 
ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους" δυνατοὶ δὲ, φη- 

ἘΟΝΊΤΙΑ ΧΙν. 

1π ΕΡτίοϑος. 

τ. Μονοπὶ ΄υϊάθπι π6 ἃ ἀϊσοπάιϊιπι νϑϑροῦ- 
εἶπα ϑρθοίδουϊα : 564 δχ αἰΐθγα ραγίθ ἱπιρθίιηι 

πηθῖιπὰ ΘΠ δῖ, ΔἸ δου αι σα πι6 σοί πά τς ρυῖο- 

σαιπὶ Δ] ΟΥ τι πὴ [ππιΠΠ|{π5. Ν᾽ απ δὲ ἀστίοο ]ἃ 5] ρυιονα 

56 ΠΉΪΠἃ ἐπαΐαᾳ ΠΟῚ δἰπί, δὶ ἁαἰπιά βϑιηθη ἴπ [ἴ5- 

ἄδηὶ ΡΨ 5 ΓΕ Γ5115 ΒΡ Γ ΘΠ ΠΠῚ ΘΟ ΘΏΪΟΥ δϑὲ οἱ ἴαν- 
ἄἴον. Ἐτθηΐμη 5ἱ ἐχ ἰοῦ δα πουίδεοπίθιιβ, ἴῃ {π|0 115 

{π|π| ΡΓΦΘΙΘΥ ΓΟ ἴθ ροῦο νὸ5 ᾿πεοβϑιπθηῖον ἂά- 
ἸονίδΕ ϑιιπΠλ115, ἔπη Ροβίθα ΡῈΡ [ιὰ5 βθρίθπι 16- 
Ἰαπίονιπη πεθάἀοπια 5 ποοίθ Ὧ0 416 θνδηροθί απι 
σταῖς Ποῖ βἴπθ αἰ] ᾿πιθυ Πἰβϑίοπθ γοΡὶ5 ἀδπιη- 

τἰανίηηιιθ, {ττιοῖτι5. Πα] }π|5. ΠᾺ]Π] τι6 πΠΠ1Π 5. Θη]θν- 

5; {πὰ 506. βϑυπιοπθηι ΠΟΘ ΠΑΡΕΡίμ52 Ὁ 
4οὲ ποοίεϑ [γϑέγα σι ση! αβεῖβ ΠῚ ἀτιοῦ 6165 [γπϑένα 
ΘΟΠΥ ΘΠ 5115! δἱ ἴδτηθπ {τιϑῖτα, Νὰπι 41] ἴῃ ΒΟΉ Ϊ5 

ΟΡΘΥῖθιι5 ρτοσγθϑϑιιπι ἔδοϊς, ἀθῖπάθ νϑρὸ δά οοπ- 
5 ΘΓ] Π6 ΠῚ ΠΕ ΖΙΙὰ ΠῚ ΓΟ ΘΓΕΓαΡ,. ΠΟῚ ᾿Πϑιιῃῖο- 

Γαπι π060 ἰαθογιιπὶ πιϑγοθάθπι 2 πη Π|, 5ο ἢὲ 

ἴδηι ρα πδο στανὶοῦ! ΟΡποχίπϑ: σιοα οὐ Π δὶ 
γϑρθμη Βοπιπ ἐἰδαιβίαν θυ, ΠΙΥΘΓΘΡΙΟΥ ΠῚ] 
φορηϊτίοπο ἀἰμπαίι5. 5ἰἵ, ρου 41: οπιπῖα, Ὀγανὶ 
νοϊαρέδιθ ἱπϑϑοδίιϑ. ἤαπε τηϊτείπειι5. φαΐάίοπι ὑ6- 

᾿ - ,΄ Α , - " - ὃ . 

σὶ, δυνατῶς ἐτασθήσονται. Ἡία ἑσπέρα, καὶ μία 125 πία ἀο τπϊξεγιίοοτϊα ἄΐρπιις 65ΐ : ροίεπίες ὕεγο, 
Α ᾿᾿προσδολὴ τοῦ ἐχθροῦ πάντα τὸν πόνον ἐκεῖνον διέλυ- 

σε καὶ ἠφάνισε. Ποία οὖν προθυμία τοῦ νῦν λόγου ; 
Ὥ εξ ἂ ΕἈ στ “τ ν 3 . 2 6 , ν . στε χἂν ἐσιώπησα, εὖ ἴστε, εἰ «ἡ ἐφοδούμην τὸ 
ὑπόδειγμα τοῦ Ἱερεμίου, ὃς πρὸς ἀπειθῇ λαὸν φθέγ- ξιγμα τοῦ Ἱερεμίου, ὃς πρὸς ἀπειθῆ φθέγ 

Α , ψν 3, -"» νϑε πος 

γεσθαι μὴ βουλόμενος, ἔπαθεν ἐχεῖνα ἅπερ αὖτος 

διηγήσατο" ὅτι ἐγένετο αὐτῷ πῦρ ἐν τοῖς ἐγχάτοις; 

καὶ παρεῖτο πάντοθεν, χαὶ οὐχ ἠδύνατο φέρειν. Γυ-- 

ναῖχες ἀχόλαστοι, ἐπιλαθόμεναι τοῦ φόδου τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ πυρὸς τοῦ αἰωνίου χαταφρονήσασαι, ἐν ἡμέρᾳ 

τοιαύτῃ, ὅτε αὐτὰς ἐχρῆν διὰ τὴν ἀνάμνησιν τῆς 

ἀναστάσεως χαθῇῆσθαι ἐν τοῖς οἴχοις, καὶ ἔννοιαν 

λαμθάνειν τῆς ἡμέρας ἐχείνης, καθ᾽ ἣν ἀνοιγήσον- Β 

ται μὲν οἵ οὐρανοὶ, ἐπιφανήσεται δὲ ἡμῖν ὃ χριτὴς 
“τ αἱ φ ον ως ΄' Ὁ Ἂ ασνας ᾽, ἐξ οὐρανῶν, καὶ σάλπιγγες Θεοῦ, χαὶ ἀνάστασις νε- 

χρῶν, καὶ χρίσις δικαία, " καὶ ἀντίδοσις ἑκάστῳ χα- 

»ΑπΖαϊ ἄπο ΠΡ τὶ ἐγκαταθαλεῖν. 

« Ἑάδϊεῖο Ῥαγίβ. διαμαρτυρόμενοι ἡμῖν. ΓΑΡΓΤῚ γεΐογοβ 

ὑμῖν. 

ἃ (0}}5. τογεϊι5 προπεπονημένοις. ΑἸ Ν55. οἵ απ 
πεπονημένοις. 

᾿π 411}, ροΐεπίει' ἐοΥιιοὑτετείτιτ᾽. Ὑ ΈΒΡΟΓὰ τιπᾶ, δὲ 
ΠΠ|15 ἱΠΊΠΉΪοΙ ἀϑϑι ετι5. Ομ π μι ἩΠΠπιτὴ ἰΔ Ο ΓΘ (15- 
50{ν1{ δὲ δυθγεξ. Οὐδθ οῦσοὸ τη] ἰδοῦ α5. ΠΙΙΠΟ 

δα ἀϊσοπάππι2 Οἴᾶγα δἴϊαπι δου 556 1, ΠῊΪ ΠῚ οΥδ- 

ἀἴτ6, πἰδὶ ΤΟΥ ΠλΪ86. ΕΠ 5561 ΘΧΘΠΉΡ πὶ : {|| 
οαπὶ ἃ ρορυΐιπι σοπέμπμηδοθπι γ Ὁ Γθἃ ἔλσονα πο ]- 
Ἰεῖ, βάβϑιιβ δϑὲ {16 ἴῃ56 γϑοθηβϑῖ: θα ἔδοιιιβ 
65: ᾿σηῖβ ἵπὶ 6715 ν᾽βοθυῖθιι5, ἃς τππάϊιια. ἐ15550]- 
νεθαῖιν, Π6ο ἴθυγο ροίθγαϊξ, ΜΠΠ]Π]Θ 65 [άβοῖνς, [1- 
γ]0}}5 Πδὶ ΟΠ ἴδ6, Ὁ ΟῚ ΠῚ ΠῚ ᾿ΦΠΘΠῚ ἈΒΡΘΡ ΠΑ 26, 1Π 
114 ᾿ρϑα αἴθ οὰπὶ ΟΡ ΓΕΒ ΘΟ ΠΟ ΠΙ5. ΠΙΘΙΠΟΥΊΔΠῚ 
ορογίποναϊ θὰ5. ἴπ ἀοπΉΡῖι5 σθάθυθ, ἃς ΤΘΟΟυ Δ ΡῚ 

ἀἴδὶ {Πππ|5, 1π {πὰ ἀρΘΥ ΘΠ τι 626}1,. δὲ ἀρράγθθὶῖ 
ΠΟΡῚ5 1π6χ 6 620 |15, εἴ τὰ θ88 Π 6], εἰ ΓΤ Θ ΘΟ Ὸ 

ΠΙΟΓΓΠΟΓΙΙΠῚ., ΘΕ ἸπαἸοίπι [πϑἔππη, δὲ γϑάά πο 

ς ΠΙυᾶ, πάντα προέδωχεν, 1ἴὰ, 51 τηᾶνῖβ, τευίε : 

οπιπῖα ργοαίαϊε. 

« ΟΟἹΡ. ἐευεῖπ5 μία προ 
»1Ίπι5 Οοάοχ Βες. χαὶ ἀνταπόδοσις, 56 ἴαπηξῃ, τι 

ἴπ οτὰ ΠΟΥ βοσιρίθπηη 510 Ὑγ0- καὶ ἀντίδοσις. 

ϑαρ. 6. 7. 

ἴον επι. 30. 
94. 



Εσα. 3. τ6. 

Ἤ 5. 

τη]ουΐ{τ16 [αχία. Οριιδ ϑυθαηι ; οὐιπὴ 616 1115. οορὶ- 
τὰν ἀθθιιϑϑθηΐ, διαιιθ οοράα ἃ Ργαν 5. σορἸία- 
ΓΟ τι5 Ραγραγθ, δὲ ρυϊονὰ ρϑοσαΐα ἸΔΟΎ ΠῚ15 ἀ6- 
Ἰενθ, αἴψιθ δά ΟΠ ρῖσε! ὁσοιγϑιιπι ῬΓῸ τηᾶσπο 1110 

αἴθ ἀρρανι 015. 6115 5656. ρΓδΡαΡα 6, ΘΘΡΨ ΓΕΒ 

ΟΠ βι1 ὀχοῖιθθο Πρὸ, νϑ᾽αιη θη 5. ΠΟπθϑίδεϊβ ἃ 
ΘΔΡΙ6 γ ]θοιῖβ, οοπίθηητο Π 60, ΒΡΓΘΕ5. ᾿ρϑῖτι5 ἃΠ- 
56 115, γΠἼ] 6} ΟΠΊΠΟΠῚ ἀ5ρθοία πη ΟΠ ἃ ΡΔΟΡΘΠῚ 
[ρθη ἴο5, σομηα5 ρΊ ΓΔ η165,. ΓΡΑΠΘΠΙ65 [ΠΠ1Οᾶ5,), ἃ0 

ΡΘΑΙΡιι5. δίπλα! Πα θη165, ἰἀδοϊν πὶ οοι]ο, οἴ ιι50 
υἶδιι, ἃ ϑα]Π}ἀπάτιη αιιαϑὶ {πολι {ὩΡΌΥ6. ΘΟΠΟΙ- 
ἴθ, ΟΠΊΠΘΙῚ. {πνΘητι ΠΡ] ἀπ θη} ἴῃ 56] 0585 ρτο- 
γνοοδη 65, ἴπ ΠΙΔΡΕΥΙΠῚ Δ 5111015 Ρ᾽Ὸ πΠΙΘΠ ΒΡ τι5 

οἰν τα τ5. σΠΟΓῸ5. ΘΟΠΒΕ Θηΐθ5, ἰοοα βαποία Οἱ Π-- 

Οἰπδηι ΟἸ ΘΟ ἢ ἰἴα {15 ϑ185 οἰροθγθ, ΟΠ ΕΠΠ6 15. Π16- 
ῬΘΥΡΙΟΙΪδ τ ΔΘΥΘ ΠῚ ΘΟΠΒρΡῈΡΟαΡΠΐ, [ἃ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ {1-- 

ΡαΘΠ5. Ρυ]δαίαμη. ρΘα θιι5. ̓ πη Πλ 1 Π 618 [ἀαριηῖ; 

ΒΡΘο δου πὴ 5111 0515 Πα νητι πὶ {θα πὴ τ Π 1116 
απ ῃτ65, θ᾽ Π6 ᾿ΠνΡ οι Πα185, ῬΡΟΥΒιιβ 116 1Π5]- 
Ῥίθπ θ5, Πα]Πτ1Π} ᾿Π5α Π]ὰ5 ΠΊΟά πὶ ΟΠ [ΓΘ 165. Ηος 

ιομιοί ἴοοθο 9 φαομιοο, τι Ρὰν οδῖ, Πσ Ρο ὃ 
ὙΙπτιηι ΠΟΡῚ5. ΠΑΓΊΙΠΙ Δ ΠΙΠΊΔΙ τ πὶ ἀἀπηπῖιπὶ ᾿Π.8]}10. 
ψΊπιιηλ, Π6ὶ ἀοπιιη δα ᾿ΠΕ[Πγ πη} 115 ἸΘυ ἈΠΊΘΠ 50- 

ῬΥ115. ἀδίιιηη, πιιπο ᾿αβοῖν]δο [ἀοἴπι 65 ᾿Πϑίγιι- 

ΠΊΘΠΓΙΏῚ ᾿πίθ ΟΡ ΠΕ 15. 

4. ἘΡυϊθίαβ, νοι ανῖτ5. 116 ἀθοηοη, ΡῈ} νο- 

Ἰυριαῖθη ἵπ Δ ΠΙ ΠΊὰ5 1Π51Π16Π5., ΘΌΡΙΘἴἃ5.,. ΠΘΟ 185 

Ῥᾶνθηβ, ΓΌβάιιΘ νἰρεμε1 ἸΠΙΠηϊοὰ.,. [ΟΥ ΓΘ ὙἸΓΠῚ 
σπάνια γ 41: ρυἸοιιπὴ ἱπηριιἀἸουιπὴ; 1115 11{1Δ ἢ 
πὸ πονϊζ, 1011} ρει θη τϊαπι. ΟΠ πη τι} 
δηΐπὴ ἃιιὰ θη οδὲ δάνουβα; δῖ6 ἱπηΠ]  Ἰοι1 ΠῚ 
γ] παι ΠῚ ΓΑΙ ΟΠ ΘΗ ΘΧΘΓΠ σα. ΟἸΔΡΙΌΡΙΟΡ ΡΙΒΡαΡαν 

αυϊάχααπι οοπίνα ουϊθιαίθιη. ἀἴσογῦθ, πῃ «οι 
τη] πτὲ ΠΟ ἀἀπΠ| 51} Θχίβιμιπ), ἅτ ΘΟΠΙΘΠΠΘη- 

ἄτιπη, 564 φιιοα 5θυη0. ΠΟϑίθυ ΠΙΠ1] Θϑϑθὲ ρνΡο ατι- 
γ15. ΤΕ ἘΘΗΪΠῚ 51 ΘΌΥἴπ5 ἀοϑι ρὶῖ, δὲ νου ῖσῖπο Δ Πογαῖ; 
[νιιϑίγα Ἰοχαϊίαν πὶ ἱποῦθρᾶΐς ποὸῖ ΔἸ πίθμ). 

Οὐιο5. ἰρίταν ΔΠ]ΠΟαιιθιηι" 9" 5  αυ! θη. αι] δά αιο- 

Ε 
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Α Ὁ Ὡ Ὁ - - 

τὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ - ἀντὶ τοῦ ταῦτα ἔχειν ἐν τοῖς 
- - εἶ 

διαλογισμοῖς, καὶ χαθαίρειν μὲν ἑαυτῶν τὰς χαρδίας 
π Ν πο Ὑ 5 , "7 , ἊΝ - ᾿ 
ἀπὸ πονηρῶν ἐνθυμήσεων, ἐξαλείφειν δὲ τοῖς δάχρυ- 
ΠΣ ἘΣ Ἀφέξινν ε “ζεσθ δὲ ᾿ . 

τὰ προημαρτημένα, ἑτοιμάζεσθαι δὲ πρὸς τὴν 
ΤΡ, δὶ ἐξ ἀπάντησιν τοῦ Χριστοῦ χατὰ τὴν μεγάλην ἡμέραν 
Ἐν ; ἐἢ ἊΣ 
τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ, ἀποσεισάμεναι τὸν ζυγὸν τῆς 

΄ἣ , ΩΣ Υ "Ὁ “Ὡ ΩΣ 

δουλείας τοῦ Χριστοῦ, δίψασαι ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τὰ 

τῆς εὐσχημοσύνης χαλύμματα, χκαταφρονήσασαι τοῦ 

Θεοῦ, χαταφρονήσασαι τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, χατα-- 

ναισχυντήσασαι πάσης ἄῤῥενος ὄψεως, σοδοῦσαι τὰς 
Ἔ ἥ ΝΝ : 

χόμας, σύρουσαι τοὺς χιτῶνας, χαὶ τοῖς ποσὶν ἅμα 
Ψ' Γ δος Ὁ .« ο 32 ἊΣ Μ΄ 

παίζουσαι, ὀφθαλμῷ ἀσελγεῖ, γέλωτι “ ἐχκεχυμένῳ 
Νν » 5 - - ΄, 

πρὸς ὄρχησιν ἐχμανεῖσαι, πᾶσαν νέων ἀχολασίαν 

ἐφ᾽ ἑαυτὰς προσχαλούμεναι, ἅ ἐν τοῖς πρὸ τῆς πό- 

λεως μαρτυρίοις χοροὺς συστησάμεναι, ἐργαστήριον 
τῆς οἰχείας αὐτῶν ἀσχημοσύνης τοὺς ἡγιασμένους 

, - 

τόπους πεποίηνται. ᾿Εμίαναν μὲν τὸν ἀέρα τοῖς ἄσ- 
μασι τοῖς πορνιχοῖς, ἐμίαναν δὲ τὴν γῆν τοῖς ἀχα- 

δ 'φ - ΕῚ Μ΄ θάρτοις ποσὶν, ἣν ἐν ταῖς ὀρχήσεσι χατεχρότησαν, 

θέατρον ἑαυταῖς νεανίσχων ὄχλον περιστησάμεναι, 

σοῤάδες ὄντως χαὶ παράφοροι “ παντελῶς, μανίας 

οὐδεμίαν ὑπερδολὴν ἀπολείπουσαι. Ταῦτα πῶς μὲν 
σιωπήσω; πῶς δὲ κατ᾽ ἀξίαν ὀδύρωμαι  Οἶνος ἡμῖν 

τῶν ψυχῶν τούτων τὴν ζημίαν ἐποίησεν " οἶνος, τὸ 
" 2νιν.ου . , - ΕἸ 7, 

παρὰ Θεοῦ δῶρον εἰς παραμυθίαν τῆς ἀσθενείας δε- 

δομένον τοῖς σωφρονοῦσιν " ὅπλον δὲ νῦν γενόμενον 

ἀχολασίας τοῖς ἀσελγαίνουσι. 
,, " ,ὔ , αἰ “- - - 

Μέθη, ὃ αὐθαίρετος δαίμων, ἐξ ἡδονῆς ταῖς ψυχαῖς 
ΕῚ 6 λλό 0; ,ὕ Ψ ΕῚ Ὁ Ψ ᾿ 

ἐμδαλλόμενος, μέθη, κακίας μήτηρ, ἀρετῆς ἐναντίω- 

σις, τὸν ἀνδρεῖον δειλὸν ἀποδείχνυσι, τὸν σώφρονα 
ἀσελγὴ" διχαιοσύνην οὐχ οἶδε, φρόνησιν ἀναιρεῖ. 
“Ὥ πὰ Ἅ ὕδ λέ ’ “9 Ἁ “ - 

)σπερ γὰρ ὕδωρ πολέμιόν ἐστι πυρὶ, οὕτως ἀμε- 
, ν. { τ ΄ , ᾿ 

τρία οἴνου ᾿ λογισμὸν χατασδέννυσι. Διόπερ ὥχνουν 

τι λέγειν κατὰ μέθης, οὐχ ὡς περὶ μιχροῦ τινος χα- 

χοῦ ἢ παροφθῆναι ἀξίου, ἀλλ᾽ ὡς οὐδὲν ὄφελος πα- 
-Ὁ-᾿ , , ’, " 

ρεχομένου τοῦ λόγου. Εἰ γὰρ ὃ μεθύων παραφρονεῖ 

ὶ ἐσχότωται, εἰχῇ ῥαψῳδεῖ ὃ ἐπιπλή ῷ υἱἡ χαὶ ἐσχότωται, εἰκῇ ῥαψῳδεῖ ὃ ἐπιπλήττων τῷ μὴ 
τῇ τ ΑΙ 

ἀκούοντι. Τίσιν οὖν διαλεχθῶμεν ; εἴπερ ὃ μὲν χρή- 
ζων τῆς παραινέσεως, οὐχ ἀχούει τῶν λεγομένων" 

ὃ δὲ σωφρονῶν χαὶ νήφων, οὐ ὃ δεῖται τῆς ἐχ τοῦ 

πἰτίοπο ἱπάϊροι, δὰ {85 ἀϊοιιηι", ΠῸΠ Διιβου τα : ΑΔ λόγου βοηθείας, καθαρεύων τοῦ πάθους. Τί οὖν χρή- 

ς (]}. τον τα5 ἐγκεχυμένῳ. Ἠϊιπο ΒΆΒΙΠῚ Ἰοοιιπὶ 56 
ΘΧΡΙοβϑῖς Αἀηγοβίιβ 1}. 46 ἘΠῚα οἵ 7 απο οὰρ, 18, 

πὰπη. 06 οἱ ΟἿ: 7 ἐπ ρίαιεὶς ἱπυδγδοισιαος εἰϊαπι 

αἱρὶς διε σοπδρθοῖιι α«ἀοϊεςοοπίιίογισε ἱπίθπιρεναη-- 

ἀαιτι οἸιονος αἰπιοιιπὶ, ἡ αοίαπίος οοηιαπι, ἐγ" α]ιειαίος {ι-- 

πῖοσας ἐὐςς δαϊϊαπίες ρεαϊϑιις, ρενδοπαπίες υθοϊδφιιδ, 

ἐγυϊταπίδς ἴπὶ 56 ἡινεπιιπε {ἰδιαἶπιες. τπεοίμ Πιϊδινϊοπῖοο, 

Ῥοιιίαμπιὶ οοιῖο, ἀδάδεοονο50 ἰμαϊϑυῖο. δρεοίαὶ 607}0- 

πα α(ἰο ες οητιι, οἱ 71} πιϊδον αν εἸιοαινιι.... οτο- 

ἐμλὶ ἱπιριιῸ οοπίαπιϊπαίι" ἀϑρθοίτι, ἐον αὶ {πρὶ σαἰζα- 

ἐϊοπὸ μοϊϊμίτιιν, χα οὐδοεηὶς δαϊίαιίνιι5 σεν δε) αΐτινς 

Οιμοπιοάο μαϊίεπίεν" ἰοψιιαν, μία ρμγίεγθαπι, οοπνε-- 

σιϊοτιί6)" ἐδἤεαπι δ Κ᾽ ἱπιινι πιο δὶς ἐαπίαχιε ἀππεάχιισε 

ἀαπιπα ἐπι... 

ἃ Τίορ Παοσώαπι ἰῃ 1Ππ4, ἐν τοῖς πρὸ, εἴς, 

6. (010. ῥσίπιιβ ρΓῸ παντελῶς Παθοὶ ἀληθῶς, νεγ. 

ΓΟ ΟΙΡ. τογιῖτι5 λογισμὸν χατασδέγνυσι σώφρονα, μγ- 
αἰεπίεπι οοσἰζαίίοπεπι ἐασιϊπϑτῖι, ΠΥ. Κυαρίηρον. μ. 
990. 

Ε ΟΟ]Ρον πὶ ἄπο Μϑ8ς. οὐδὲν δεῖται. 



ἴσομαι τοῖς παροῦσιν, εἰ καὶ ὁ λόγος ἄχρηστος, χαὶ 

ἰὴ σιωπὴ ἄπορος; Παρίδωμεν τὴν ἐπιμέλειαν : ̓ Αλλ᾽ 
ἐπικίνδυνος ἣ ἀμέλεια. ᾿Αλλὰ φθέγξομαί τι χατὰ 

τῶν μεθυόντων ; ̓Αλλ᾽ εἷς νεχρὰς ἀχοὰς ἐνηχοῦμεν. 

Μή ποτε οὖν ὡς ἐπὶ τῶν λοιμιχῶν νοσημάτων, οἵ 

τῶν σωμάτων θεραπευταὶ τοὺς μὲν ὑγιαίνοντας τοῖς 

προφυλαχτιχοῖς βοηθήμασιν ἀσφαλίζονται, τοῖς δὲ 

χεχρατημένοις ὑπὸ τοῦ πάθους οὐχ ἐγχειροῦσιν " οὕ- 
τω χαὶ ὑμῖν ἐξημισείας " ἔχει ὃ λόγος τὸ χρήσιμον" 

φυλαχὴν ὑποδειχνὺς τοῖς ἀπαθέσιν, οὐκ ἀπαλλαγὴν ' 

καὶ ἴασιν τοῖς ὑπὸ τοῦ πάθους κεχρατημένοις. 

Τίνι διενήνοχας τῶν ἀλόγων, ὦ ἄνθρωπε; Οὐ τῇ 

δωρεᾷ τοῦ λόγου, ἣν λαθὼν παρὰ τοῦ χτίσαντός σε, 
ἄρχων καὶ κύριος ἐγένου πάσης τῆς χτίσεως ; Ὁ 

τοίνυν ἀφελόμενος ἑαυτοῦ τὴν φρόνησιν διὰ τῆς μέ- 
θης; Παρασυνεδλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ 

ὡμοιώθη αὐτοῖς. Μᾶλλον δὲ καὶ τῶν βοσχημάτων 

φαίην ἂν ἔγωγε ἀλογωτέρους εἶναι τοὺς ἐν τῇ μέθη" 
εἴπερ τὰ μὲν τετράποδα πάντα καὶ τὰ θηρία τε- 
ταγμένας ἔχει τὰς πρὸς τὴν μίξιν δρμάς" οἱ δὲ ὑπὸ 

τῆς μέθης τὴν ψυχὴν κατεχόμενοι, καὶ τὸ σῶμα τῆς 
παρὰ φύσιν θερμότητος "ἢ ἀναπλήσαντες, πάντα χαι- αὶ 

ρὸν χαὶ πᾶσαν ὥραν πρὸς τὰς ἀκαθάρτους χαὶ ἀσχή- 

μονας συμπλοχὰς χαὶ ἡδονὰς συνελαύνονται. Καὶ οὐ 

τοῦτο μόνον τὴν ἀλογίαν αὐτοῖς ἐμποιεῖ, ἀλλὰ χαὶ 
ἢ τῶν αἰσθήσεων παρατροπὴ, χείρονα παντὸς χτή-- 

ους ἀποδείκνυσι τὸν μεθύοντα. Ποῖον γὰρ βόσχημα 
οὕτω παραδλέπει καὶ οὕτω παραχούει ὡς ὃ μεθύων ; 
Οὐχ ἀγνοοῦσι μὲν τοὺς οἰχειοτάτους, προστρέχουσι 

δὲ πολλάκις τοῖς ἀλλοτρίοις ὡς τοῖς συνήθεσιν; Οὐ 

τὰς σχιὰς διαπηδῶσι πολλάχις ὡς ὀχετοὺς ἢ φάραγ- 

ας; Ἤγων δὲ “ αὐτοῖς χαὶ ψόφων, οἱονεὶ θαλάσσης Ἰξθ᾽ Οἱ αὶ Ων; γ 
χυμαινούσης, τὰ ὦτα πεπλήρωται" ἣ δὲ γῆ πρὸς τὸ 
ΕΣ - Ἂν ν ΄ ὄρθιον διανίστασθαι δοχεῖ, χαὶ τὰ ὄρη περιτρέχειν 1» 

ἃ ἘΔ ἔχῃ. Ν᾽ εἴθνοβ βὸχ ΠΡ ἔχει. ἈΠ φααπίο ροβὲ 

ΟΟἹΡ. ρῥυίπιιβ πάθους κρατουμένοις. 

» 1 πι5 Μί5, ργὸ ἀναπλήσαντες παθεῖ ἀναπληρώσαν- 

τες. Εξ ᾿πάς ψιοάιια Αγ βέτι5 ϑιι πι5 Ὁ πλα]τα., 4. 

τ ρουϊαΒ οαριΐα 16, 516 ομΐπα Ἰοχιυῖίαν : ἤωο (ΡΥ Ἰο α5) 
δθηδιι ἰιοπιΐπειπε πιιίαὶ οἱ ζογπιας, ρον πάπὸ ἤει ὁα 
Πποπιϊπίδιι5 ἐχιὶ α΄Π]ιἱπηπίεπίος. δἰ χιίάσοπι παϊιμαὶϊ 

ϑαρονα ΘοΡΡοΥὶ5 οαἰϊαϊ εἰ ργεῦῖθν παίμαπε υἱπὶ οα- 

ἴον Παπιηιαῖὶ, οο]ῖδ6)"6 56 πιὸ ψιιδιιγεῖ, εἰ ἐπὶ ὑεδιϊαῖε5 

ἰδία ἑπες ἐπ οἰξαμίιι", τεῦ πτεΐζιεε τε περι ργτοσονίρίιιπι 
πανϑεαπὶ, ψιιο εἰδοοαΐ ἐπ αἰ.» 6 σοποιιιιῖ. . .. {7ηι- 

ὄγας 5ῶρὲ ἐναποὶ  ϊεπὲ σἱοιί ἤονεας, πιίαι Πιὶς οι {α- 

οἶδ 67}, διιρίιο εν ἰσὶ εἰ ἱποίωτανὶ υἱεοίιι". .ς. οογι- 

ΠΌΔΙΑ ΙΝ ἘΒΒΙΟΒΟΒ. Τὸ 

ΤΘΠΊΡΟΓΆΠΕ γΟΓῸ Οἱ 50ὈΥ]0 ΟΡτι5 ΠΟΙ οϑὲ ΒΟ} ΠΟ 5 

ΔΌΧΙΠΟ 5, ΟαΠῚ ἃ} ΠΟ ὙἸΓ10 ῬΌΓΙΙΒ 511 δὲ ᾿πη Πλ 1 Π]5. 

Οὐ Ἰσιταν σα ρα πη ΘΟΠ511 1Π ῬΓΘΘΒΘΠΙ ΓΘΥῚΠῚ 
ϑδἴαϊιι, δ] δὲ 56ΓΠΊΟ 1Π|}}15 51}, 60 5116 {Ππ|ΠῚ {τ|-- 

ππ ἢ ΝΟΡ ΘΟ ΠΊι5. ΟΡ ΠΌΠΟΙ ἢ 56 ΡουΙ οι] οϑὰ 

δϑὲ ποο]!ροπεα. ὈΙσαπηπ6 σοηϊνα ΘΡΥΪΟ5 3 564 1Π 
ΘΠΊΟΥ ϊὰ5. 1765. ᾿ΠΒΟΠΑΙΠΊι15. ΕΌΥΡ[Δ5515. ᾿σΊτιν 

δῖοι! [πὶ ῬΘΒΕ ΠΟ ΠΕ τι5 ΤΟΥ 5 ΘΟΓΡΟΓΊΙΠῚ ΟἹ ΓΑ ΓΟΙῸ5 

605 “Ζυϊάθπι {τ 5811 51 Π Ὁ, ΓΘΠΊΘ6115 4υΠ]}ιι518Π| 
π]ΟΡ τι ΡΥ δου ΘΠ ΘΠ 115 ΘΟΠῚ Π. 1 Πἰ 1 Π|: 115 ὙΘΙῸ 

4] ΠΠΟΡΡΟῸ 78Π| ΘΟΥΡΘΡΙ 51ΠῈ,) τη Πι5 ΠΟῚ Δ6Π}1- 

επί: 516 δἔϊα πη ΠΟΡΪ5 πη ϊα δχ ρᾶγῖθ Ὁ{|}15 οϑῖ 

ΒΘΓΠΊΟ 7 41] ἹΠῚΡΘΡ ΕἸ ΓΙΡῚ15. 511 ἐπ 6] πὶ οἱ ἀπι4ο- 
ἴπ|Π} 58 Π15 οἱ ᾿πίθουβ 7 ΠΟῸῚ ΠΟΥ ΠΟ ΠΟΙ ἅτ Π16- 
ἀοἴαπη φσΡο πΕθιι5. ᾿ 

3... Ουὐἱά αἰ ἴῖογ5., ὁ οπηο, ἃ Ὀγι 5. ἀπ πα πι]- 
λὲς" ΝόΌππΘ γι π]5. (0Π0, 4 ἃ ἔπιο ΘΟ Πα [ΟΓῸ 
ἀοοθρίδ , ΟΡ ΔΓ 88 ΟΠ] 1510 60 ῬΥΙΠΟΘΡ5 οἤδοιιιβ 65 
οἱ ἀουηϊπιιϑῦ ΟἸ1564115 ᾿σῚ [ΠῚ 56 1056 1Π|0}ΠΠσ θη τα ἃς 
ΘΟσηϊ ΟΠ ᾿γῖναι ΡῸΡ Θνϊθιαίθηι, (οπιραγαίτι5 
δ5ϊ ἡμιπιοπιὶς ἱπισίριοτεϊϑιι5, οἱ οἰπιϊὶς αοίτις5 65ι 

εἰ ἰδ. Τυλο δεϊαπὶ ἀἰχθυῖηι ΘσῸ [ΘΠ τ] 6 ΠῸ5. ΓΑΙ] 15 
ΠΡ 5 6556 ΘΧρουῦίθϑ “πλη} ᾿ρ8ἃ ῬΘΟΟΓᾺ: 51 4146} 

«υδλάνιροάϊα οπμηῖα δὲ βίο. , οθυο5. ἃ. ο0η- 

ϑίαπίος δ οοἰξιιπη πιοίτι5. προ 546. Παρ ΘηΥ: 

ΠΠΟΡΠῚ ΨΕΓῸ ΔΠΙΠΊΙΠΊ [ΘΠλ] Θηἐὰ Οσοιραΐ, οἱ 

ΕΟ ΠῚ ΘΟΡΡ 5. Ολ]ον ᾿Γρῖθο' ΠΑΓΠΡᾺ ΠῚ ΔΟΟΘ 65 
Ἰπηρ]θὲ, πὶ οπιηὶ [θπη ΡΟ ΡῈ δὲ ομηπὶ μονα δ ἰπ|- 

ῬΕῸ5 ἔαρΡΟβ 116. ΘΟΠΊΡΙΘΧτι5. ΘΟΠΟΙ [Δ Πῖ11)) [16 

δα νοϊαρίαϊοβ. ΝΘο πος τη060 605 Βγιῖο5 γα οἱ 

[Πρ 1 405 : 5641 ΒΟ ΠΒ.Π1ΠῚ Θ Δ ΠΊ ΘνΘΙ510 ΓΘ Π} 1] 6 [11Π| 

«πον 5 Ρθοογο ἀθίθιογοπι δ Πο11. ἘΠΊ πινονῸ «ποά- 
πδη Βυαι πη Δ ηἾ 18] ν] 6 π4}} ΔἸ ο πἴ]τι6 56ηϑιι 

Ἰαπσιιθϑοῖς ᾿ΐα., τις ΓΘ! 6 πει5 ἢ ΝΌΠΠΟ6 Ἰσπουαᾶηξ 
[ΔΠλ Πὰν 551 Π105., ΘΓ 5θρο δά ]Ί6ΠῸ5 νοις ἂά [ἃ- 

ΤΏ]Π]ΑΓ 65. ἃ0 ΠΟΟΘΒΒΑΓΊΟ5 ΔΟΟΌΓΓΙΙηΐ ἢ ΝΌΠΠΟ 5880Ρ6- 
ΠΙΠΠΘΙῸ τ Ὁ ἃ5. [ΠῚ τι 1 ΕἼ ν 105 ἀπ ΘΟ ν 8116 5 
ΓΔ 5Ι Πα πὶ ἢ Ἀτι θ115 ΘΟΓΊΠΠῚ ΔΠΓΘ65 50 Π1ἴπ| ἃ 5ίγο-- 

ομργοπείνιις τποηπίϊϑιις οἰδὲ υἱάεπει ἱποϊμαϊ. ἤπιν- 

παι). ἐπα ἐγ διις ἐαπιχιίαπε πεν Πιμοιαπεῖς ἤΡα5.0}".... 

γ ἰβἐϊαπίος δοπιπίαπί, ἀονπιίεπίος ἰπίφαπε, Π ἴτα εὶς 

σοπεπίμπι 65. ΠΙᾺ, φαοα πλοχ βοχαῖξιν, χαὶ ἡδονὰς, 

εχ ἥποθι5 Μίς5. (Ιου ηῖ5. δα] ϊπηιβ. [ Οπϊ εηῦ 

ΜΝοπσοη568 {τὸ5 ἃρια Καυαρίπροι. Ρ. 1.} 

6 (]Ρ. ῥυΐπιιι ἤχων δὲ αὐτῶν. Μοχ Βερ. ρυΐπιις 
ὦτα πεπλήρωνται. ὅοχ δυσανάφοροι, {ιι85 πιοχ β64αῖ- 
ἔπν, γᾶν ἃ ψαυγὶ5 ΒΟΥ ρ[οΟΥΊθιι5. ἀοοϊρίειν. ΑἸ νο- 
Ἰὰπὶ δυσανάφορος ἰάοπι ναόν πο δυσδάσταχτος, αἰ- 

Ποιμῖς ρονταίιι. ΑἸ115 δυσανάφορος 65: δυσαπάλλακτος, α 

Ζι0 ηιιὶς υἷα ἐϊδενανὶ ροίεοι. Νιάοίιν τ] ροβίουϊοι- 
ποῖϊο παῖς Ἰοοο χπηασῖβ ΟΠ ΘΉΪΓΟ. 

Ῥεαὶ. 
13- 

48. 



Τποοαιῖ- 
προϊὰ ὃχ 

νῖπὸ οτἰἰασ, 

114 

Αὗται. «ὐοάαμη Πιια5ὶ φοβι πα ΠῈ15. πὰ} }5. ΠΡ] ΘΠ τα: 
ἸΘΡΡἃ ΨΘΙῸ 5105. ΟΥΟῚ νΠ Δ οΕα",. οἵ τηοηῖο5 1π 

ΟΥΡΘΠῚ ΟἸΓΟΙ ν 6.1]. ΗΠ ἀφ πὰ πη υ!οηι υἸάθηὶ 
1ῃ οβίπθητοι : Δ] πα πο. νοτὸ ἄοϊθηι ᾿πσοητ 6 

1Π50]}0}}1Π{ὸν. ἘΠ πΠ0 40. ἁἰίασοα δπὶ οἱ ᾿πι1)6- 

Ρ αι: πποάο ἐγορὶ αὶ τη! πθ. Ἠ]5. 5ομηηὶ {|- 
ἄθπὶ ϑΡανΘ5. διιηῖ, Θὲ Θχοιιδϑιι {ἢ 1165. ῬΓΟΡ6 

5ΠὈ Δ Π 165.) ΡΙαΠΟ 6 τη ον" νἱοϊ πὶ - Ὑ σα νΟ]Ὸ 
ΒΟ] 15. 5{π|01610}65. ΤΥ ΠῚ ̓ΠΒΟμΠἰτιπὶ «πιο ἰαμ 

651 νἱΐὰ ᾿ρΒΟΥΠΠῚ.5,. ΟἿ οἴ Π6Ὸ νϑϑίθιῃ μα ρδαπε,, 

ΠΟΩπ6 “πος λη ΟΡ ΑΒΕ τ Θαπι, γοσπδηΐ, οἱ οχ- 

ΘΙΌΜΙιιβ. ᾿ῃ ΘΡυϊθίαιο πη ρουα πηι, σΟΠβίγια 1 τ 

65, Ὧ0 Ῥθοιιηϊὰθ. οἰαυ σ᾽ τιπτιι", Υ 1δῖ5. ΘΟ] ϑιοα] 

Δ ΠΓΟΘ 116 ΘΡΓΟΙΘ ΘΟΡΙηῚ σου ἃ ΤΌρΡ]ΘΙ νἱπιιμι. ΔΙ 

γΘΙῸ ἴῃ ΘΟΠΙΡΆ 05. Δ δοιιι5. ᾿γο]αθαπιιν. Π6- 

ΒΡΟΠάθηϊ ΔΗ] Π}111}), {1565 5111, ἀο] ηἴθ5, ἰὰονγ- 
115 8586 ἀδάθηϊοβ, [ὈγΠ] 4] ο5ὶ., οἱ σοηῃϑίονπαία 

5. 

[Ἀ01165. Τάθηι ν᾽ πιιπὶ Ρ1Ὸ γανία ΘΟΡρονιιὰ Πα  τιι- 125 

ἀπο νν]ο5. ἃ0 αἰνθυϑ05. ὉΠ ἸΘΟΙα5. (ἢ ΔΠΪΠῚ15. ρΥ 1} 
Τὴ 4ΌΊθιι5 ΘΠ Ϊ ἢ}, 5 Π στ π6 αἰ Π{πι5ο, ΒΘ. ΠΟΘ ΠῚ 

τι56116 ΘἸΠΟΥ του, 605 Π]]ὰ 65 [ο οβάτι6 οἵ σαι ϊο 

ῬΘυΓ505 γθ 11: ἀιιογιιμ γοιὸ ΠΑΡ τ ἀπο ροη- 
ἄδγθ δῖ1Ὸ ΟΡΒΓΡ ΧΟΡ, 605. σοῃ!δοῖίο ἃς 601}-- 

ΠΓΈ550. ΘΔ ΠΘΉΪΠ6., ἃ ΘΟΠΙΡΑ ΓΙ. ΠῚ ἃἰϊδοι ΟΠ ΠῚ 

τα πϑιηονθι, [δι 44 ΟΡῚ5. 651 ΘΙ ΙΑ ΠῚ Ροὺ- 

ταν] Ὁ] Ομ σαϊουν ἃ} ΓΘΟΘΉΒΟΙῸ ὃ ̓ΠΟ] 6) 110 - 

γΟΒΆΠῚ 7 ἈΠ] ΗΠ) ΘΧΔΟΘΙ αι [0] 6 1, ΠΠΟΓῸ5. 4π|6- 

Λ]05..7. ΓΘΡΘΠ Πα] ΔΠΙΠΪ 1} ΠΟ Θ ἢ... Οἰαμηο- 

γ61η., {πιπη 1] {π|1}, Ὀ ΘΟ] ἐν  αΐοιι ἃ ΟΠ ΠΘΩῚ 0] 111}. 

ΔΠΪ ΠῚ ᾿Γὰ5 ΓΘΟΟΠ 66 ἃς {ΠῸΠΑΓῸ ΠΟΘΙ ΠῚ. 

ἡ. Ουϊποιίαιη. ἰρϑὰ ἴῃ ἔθ ἢ 15. νο] ει] ιι5 

πο πε ΠΘῃ τὰ ΘΧχ Ὑἶπὸ “πὰϑ] οχ [ηἴδ τη  Π] [56 

ῬΙ ΟΡ ΠΡ; ἀ[α 116 ἀΠΠᾶ ΟἸἹΠ ΠΙΘΙῸ ἰγγ ΟΡ πρια!- 

Οἰτῖαθ 1065, “1185. ΘΙ ΠΘ ῬΘΟΟἢ ἴῃ [Θη Πὰ5 
᾿πϑΔ ΠΪὰ ΠῈ ΘΠ] Π5Π "αἴ ρΡΟοδοΙταἴο ἃς Ἰαϑοῖϊν᾽α ουν]ο- 
ΤΙ] ΠΊΪΠΟ Θ 6556. ΕΓ ΄αϊάθηι γαῖα ΔΗ Πα 

Πα} 86. [ΘΙ ΠῸ5 ΠΟῚ ἰσποῦδηϊ : ΘΡΌΥΪ νοῖῸ ἴῃ 

Π]ΆΒΟ] 0 [πη  ΠᾺ1 5 ἴπ [ομηἶ πα ΤΠ ΒΟ. Ϊ ΠῚ γΘαα1- 
τη. 564 Ομλπΐα ἰΘηλ] ΘΠ 180 τη] πὸ νου} ὶς 
αϊάθηλ ΡουΒΟ Πϊ ἃῸ ΘΟ ΘΠ. (ΔΟΙ]6. οϑῖ. 
Ναπι. Ῥ 65 ἘΠΘμτἴ0. ἀδιηπα. “πο απ [ΘΠ ρον 5. ἰη- 
τοῦνα}}0 ἀοοδάϊιης Πομη Πἰ ιι5., ΔΟΓΘ. 5ι111η Ἰρ5115 

ΘΟΡΓΡ ἸΟΠΘΠῚ ΠΛ] 11} ᾿ὰ ΘΟ ΡΟΥὰ ΓΑ ΠΒΙΟΓΘΠΙο: 
564 Π]αῖὰ ἃ νἴποὸ ἀοἐυἸθ Π[ὰ δἰ μι} 5[α 1 ἐγ ααιη. 

Ῥοβίαιιδη. ΘΠΪΩ} ἃ ΠῚ ΠῚ) ἰΐὰ ΡΟ ἀθγδ. τι δἰμὶ 
ΟἸὨΠΙ ΚΘΗΪδ5. ΠΠΔΟΙ}15. ΘΟΠΙριιΠΟΙΪ , ρυθοίουθα ᾿ρβᾶμὶ 

ἃ ἘΔ γρυγόρσεις, ΑΠΈΖΩΙ ἄπο ΠΙΡυὶ γρηγορήσεις. 
Ἀδρ. Ῥτίπεις ἐγρηγόύρσεις, ΑΖ απο μοβῦ ἴπ (]}. τογ- 
τἴο ῬιῸ τοιούτων ἰοαίταν τοσούτων, 

τ ΓΒουῖρϑὶ τὸ μι. Ργὸ χαὶ μι. οαπὶ {ἰθὰ5 ΝΙοπασοηρὶ- 
5 εἰ Ἄδερ. 410.] 

5. Ο0]}}».. ρυΐπηιις γίνονται, Γΐγα ἴῃς (01, (οάϊος 

ΒΑΒΙῚΙ ΘΕΒΑΠΕΣ ΘΟΛΡΡΑΡΌΟΟ. 

ῤ 

ΑἸ ΟΙΠΕΡ. 

Ξ ἐν ὲ ἐν χύχλῳ. Οὗτοι ποτὲ μὲν γελῶσιν ἄπαυστα " ποτὲ 
δὲ 

Σ “᾿ς 0} ἀντ 5 , ἈΟΕΥ ΕΚ ον 5 Η 
μὲν θρασεῖς εἶσι καὶ ἀπτόητοι᾽ νῦν δὲ χατάφούοι χαὶ 
δειλοί. Τοῦ Ἔ ΚΕΣΕΑ ἘΦ τ ΤᾺ ἦν, 
δειλοί. 'Γούτοις ὕπνοι μὲν βαρεῖς χαὶ δυσανάφοροι 

ὀδυνῶνται χαὶ χλαίουσιν ἀπαρηγόρητα. Καὶ νῦν 

χαὶ πνιγώδεις, χαὶ τῷ ὄντι θανάτου γείτονες" αἱ δὲ 

“ γρηγορήσεις τῶν ὕπνων ἀναισθητότεραι. ᾿Ενύπνιον 

γὰρ αὐτοῖς ἐστιν ὁ βίος, οἵ γε ἱμάτιον οὐκ ἔχοντες, 

οὐδὲ τί φάγωσιν εἰς τὴν αὔριον, βασιλεύουσι χαὶ 

στρατοπέδων ἄρχουσιν ἐν τῇ μέθη, καὶ πόλεις οἶχο- 

δομοῦσι, χαὶ χρήματα διανέμουσι. 'Γοιούτων φαντα- 
ζέ -- " » , τ ν 

σιὼν χαὶ ἀπάτης τοσαύτης περιζέων ὃ οἶνος τὰς χαρ- 
-΄᾽ » -οὦἍἍ Ν - σ΄ ΣΝ 

δίας αὐτῶν πληροῖ. “ἕτεροι 
δ. 2 ΞΕ τῦτι 

γονται πάθη. Δυσέλπιδές εἰσι, καὶ κατηφεῖς, χαὶ ὀδυ- 
ν Ἐξ: Ἶ ποθεν ον ον: 

νηροὶ, καὶ δαχρυώδεις, χαὶ Ψψοφοδεεῖς, καὶ εὐπτόητοι. 
ε ΓΝ ἡπατονς ἡ 5.4. ἂν ΄ ΄ τ Ω Ἐν 
Ὁ αὐτὸς οἶνος ἐν διαφόροις σωμάτων ἕξεσι, διάφορα τὰ 

͵ τ τ ἢ τὸ τν ἸΝΉΣα ψαῦθει 
πάθη ταῖς ψυχαῖς ἐργαζόμενος. Οἷς μὲν γὰρ ἂν διάχυ- 

ΣΝ ΓΙ ἀκ ττν ἘΝΣ οΥς Ξ: 
σιν τοῦ αἵματος ἐμποιήσας πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἐξαν- 

ἧς Ὑπὸ , " " 

θήσῃ, φαιδροὺς καὶ ἡδεῖς χαὶ γεγανωμένους αὐτοὺς 
Ὰ - -᾿ ὩἬ ΄ ,΄ 

ἀποδείχνυσιν: ὧν δ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ βάρους χαταπιλήσηῃ 
ΠΝ Ὁ “. " ,ἤ . Ὁ 

τὴν ἕξιν, συστέλλων αὐτῶν χαὶ χαταπιέζων τὸ αἷμα, 
Ἂν; ᾿ Ξ ΄΄ ὑφ, δ , ΓΞ 5. ον ἐ 

πρὸς τὴν ἐναντίαν αὐτοὺς περιάγει διάθεσιν. ΚΚαὶ τί 
- - - Ν “ Ν Ὁ 

ιν τῶν λοιπῶν παθῶν τὸν ὄχλον ; τὰς δυσχο- 
ἘΆΞΕς "τς Α ἢ ἕ 

ἤθους; τὸ εὐπαρόξυντον; Ἐ τὸ μεμψίμοιρον; 

ς “ τ “ 
Ἢ δὲ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀχρασία, ἄντιχρυς, ὥσπερ 

Ὁ - ᾿ , τὸ 

ἐχ πηγῆς τοῦ οἴνου φέρεται, καὶ συνεισπίπτει τῷ 
ς , 

ἀχράτῳ τῆς ἀσελγείας ἣ νόσος, πᾶσαν βοσχημάτων 

μανίαν ἐπὶ τὸ θῆλυ δευτέραν τῆς τῶν μεθυόντων 
ὕδρεως ἀποφαίνουσα᾽" εἴπερ τὰ μὲν ἄλογα γνωρίζει 

τοὺς ὅρους τῆς φύσεως " οἱ δὲ μεθύοντες ἐν ἄῤῥενι 

μὲν τὸ θῆλυ, ἐν δὲ τῷ θήλει τὸ ἄῤῥεν ἐπιζητοῦσιν. 

Οὐδὲ ἐπεξελθεῖν τῷ λόγῳ ῥάδιον πᾶσι τοῖς ἐχ τῆς 

ινοῖς. Αἱ μὲν οὖν ἐχ τοῦ λοιμοῦ βλάδαι 

χρόνῳ " ἐγγίνονται τοῖς ἀνθρώποις, χατὰ μιχρὸν τοῦ 

ἀέρος τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ φθορὰν ἐντιθέντος τοῖς σώ- 

μασιν" αἵ δὲ παρὰ τοῦ οἴνου εὐθὺς συνεισπίπτουσιν. 

Οὕτω γὰρ τὴν ψυχὴν ἀπολωλότες, ὡς ὑπὸ πάσης 

χηλῖδος εἶναι χατεστιγμένοι, ἔτι χαὶ αὐτὴν τοῦ σώ- 

μᾶτος τὴν ἕξιν προσδιαφθείρονται οὗ μόνον τῇ 

ὑπερόολὴ τῶν ἡδονῶν ἐξοιστρουσῶν ἐπὶ λαγνείας 

1931 εἰ νοσίομο συοοὶβ πεπλαδυχὸς Ἰοσίταν σεσηπός : 
4ππᾶτα νοσύπι ΠΒγάσιις Δα 1α1ι, αἱ ἱπάϊσατοῖ πεπλα- 
δυηχὸς άπ νάϊοτὸ 4πο4] σεσηπός. Ἐ]ακάοπι ἀοο]αγαιῖο- 
παῖσαι ΓΟΡΟΥ 5. ὀχοθθ]α παι] τα ἴῃ ΠΡ 15 ἀπιῖ ας : σαοα 
ποίαν, αἰ πποπογθμὶ ᾿ὰ5 Φυαγιπ απ σοοιπι «ἰδο]ανα- 
τἰοπ 5 γγῸ γαγὶὶς Το. ΤΟ ΠΡ τι5 παισὶ πὸπ ἀοΡονο. 



ΠΌΜΑ 

ἐχτετηχότες χαὶ διαῤῥέοντες, ἀλλὰ χαὶ αὐτῷ τῷ 

ὄγκῳ πεπλαδηχὸς καὶ βρυῶδες χαὶ τοῦ ζωτιχοῦ τό- 

νου λελυμένον τὸ σῶμα φέροντες. Τούτων πελιδνοὶ 
ΕΠ τ τ ΗΣ θοῦ. ὦ , -» 

οἵ ὀφθαλμοί: ὕπωχρος δὲ ἣ ἐπιφάνεια - πνεῦμα 

Ὁ προσεστηχός " γλῶσσα παρειμένη, χαὶ χραυγὴ 
ἄσημος" ἀχροσφαλεῖς οἵ πόδες χαθάπερ οἵ τῶν 
παίδων " ἐχχρίσεις δὲ τῶν περιττωμάτων αὐτόμα- 

τοι ὥσπερ ἀπὸ ἀψύχων ῥέουσαι. ᾿Ελεεινοὶ τῆς 
- Ψ “-Ὁ- 

τρυφῆς, ἐλεεινότεροι τῶν ἐν πελάγει χειμαζομένων, 

οὺς ἄλλα ἐξ ἄλλων διαδεχόμενα χαὶ ἐπιδαπτίζοντα 

χύματα ἀναφέρειν οὖκ ἐπιτρέπει τοῦ χλύδωνος. 
τ, ᾿ , ΄-. ἘΠ δ, ἃ ΄ ΤΣ ᾿ 

Οὕτω δὴ καὶ τούτων αἵ ψυχαὶ ὑποόρύχιοι φέρονται 
ἘΞ ᾿ ς 

βεδαπτισμέναι τῷ οἴνῳ. Διόπερ ὡς τὰ χειμαζόμενα 
πλοῖα ἐπειδὰν ὑπέραντλα γένηται, ἀναγχαίως τῇ 

ἐχθολῇ τοῦ φόρτου κουφίζεται " οὕτω χαὶ τούτοις 

ἀναγχαῖαι τῶν βαρυνόντων αἱ ἀποθέσεις. ᾿Εμοῦντες 
γὰρ καὶ ἀπούδλύζοντες, μόλις ἐλευθεροῦνται τοῦ 

βάρους τοσοῦτον τῶν δυσπλοούντων ἐλεεινότεροι, 
« ΔῪ “« ᾽΄ ᾿ “ ᾿ }} ΜῈ 

ὅσον οἵ μὲν ἀνέμους χαὶ θάλασσαν χαὶ τὰς ἔξωθεν 

ἀνάγχας ἐπαιτιῶνται" οἵ δὲ αὐθαίρετον ἐπισπῶνται 
ΚΟ ΠΕ τ ΤΥ “ Ὁ 5 ΡΣ ἘΞ 

τὸν ἐχ τῆς μέθης χειμῶνα. Ὁ δαιμονῶν, ἐλεεινός 

ὃ δὲ μεθύων, τὰ αὐτὰ πάσχων, οὐδὲ τοῦ ἐλεεῖσθαι 
ἄξιος, αὐθαιρέτῳ δαίμονι προσπαλαίων. Οἱ χαὶ 
"Ἐ μέθης συντιθέασι φάρμαχα,, οὐχὶ τὸ μὴ παθεῖν τι 
ΓΆΡ; ΠΕῚ ων ΛΔ καὶ δ, ας , 
δεινὸν ἀπὸ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ τὸ μὴ “ διαλείπειν με- 

θύοντες μηχανώμενοι. Ὀλίγη μὲν γὰρ αὐτοῖς ἣ 
’ νι οΣ Ἀν» ν , ’, 

ἡμέρα" μικρὰ δὲ ἣ νὺξ χαὶ ἣ χειμέριος, πρός γε 
μ ᾽ ν τὶ 

τὸν τοῦ πότου χρόνον. 'Γέλος δὲ οὐχ ἔστι τοῦ χαχοῦ. 
Αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν ὃ οἶνος ἐπὶ τὸ πλεῖον ὅ προάγει. 

Οὐ γὰρ τὴν χρείαν παραμυθεῖται, ἀλλ᾽ ἑτέρου 
΄ - 

πότου χρείαν ἀπαραίτητον ἐμποιεῖ, ἐχχαίων τοὺς 
, ᾿ --} ὶ Ἁ τὶ -ὩὉ ,ὔ “ 

μεθύοντας, χαὶ ἀεὶ πρὸς τὴν τοῦ πλείονος ἔφεσιν 
,ὔ 5, ,ὔ δὲ - ΄ Δ Υ͂ 

προχαλούμενος. Ἀπλήρωτον δὲ τοῦ πίνειν τὴν ὄρε- 

ξιν ἔχειν ἐπινοοῦντες, τὸ ἐναντίον πάσχουσιν ἢ 

προήρηνται. Τῷ γὰρ συνεχεῖ τῆς τρυφῆς τὰς αἰσθή- 
Ξ ᾿ , τὸ αν Ἶ 

σεις ἀπομαραίνουσιν. Ὡς γὰρ τὸ ἄγαν λαμπρὸν 
5 Εἰ Ξ τες ξ 
ἀμαυροῖ τὰς ὄψεις" χαὶ ὥσπερ οἵ τοῖς μεγάλοις ψό- 

΄ -Ὁ "» ,ὔ “᾿ “Ὁ 

φοις χαταχρουόμενοι, τῇ ἀμετρία τῆς πληγῆς εἰς 
ν 7, “-Ὁ- " 

τὸ μηδὲ ἀχούειν παντελῶς περιάγονται οὕτω χαὶ 

οὗτοι λελήθασιν ἑαυτοὺς ὑπὸ τῆς ἄγαν " φιληδονίας 
Ε. ΝΥ ᾽ ΄ Ύ Α Αἶ ΕῚ - 

τὴν ἧδονὴν ἀπολέσαντες. Ἄποιος μὲν γὰρ αὐτοῖς 

χαὶ ὑδατώδης ὃ οἶνος, χἂν ἄχρατος ἢ χλιαρὰ δὲ 

τοῦ νεαροῦ ἣ ἀντίληψις, χἂν τὸ ἀχραιφνέστατον ἦ, 
. » δ , ἡ νς ἰρ 5 ΞῈΣ τ 

χἂν αὐτὴ χιὼν, χατασδέσαι τὴν ἔνδον "ἢ ἐν αὐτοῖς 

ἐκ τῆς ἀμετρίας τοῦ οἴνου καιομένην φλόγα μὴ ὃδυ-- 

ῬΤρΊταν προστεστυηχὸς ἴπ εἀἸτοπο Ῥατῖβ. ΡΓῸ προσ- 
ἐστηχὸς, αἱϊ Παρ οπὶ ψοίογοβ Φπαίπον ΠΠργ]. Ἀδρ. ἴον- 
Εἰι5 παροστετηχός. ἘΔΙτο ΒΑ51., παρεστυκός. 

Ὁ τΟοά, δα. 116 ἃ ρτίιπα ππᾶπιὶ εἴ Μοπάσθηβο5 
{γο5 μέθη, Ῥγοραπίθ Κυαθίησοτνο, 

ς ἴὕπιις Μ5. διαλιπεῖν. 
4 Ἤδσ. ῥγΐπηι5 προσάγει, 

ΙΝ ΕΒΕΙΟΒΟΒ, 17ῦ 

4ΠΟΖ116 ΘΟΡΡΟΥ 5 ΠΑΡ τἀ πθπν σουτππηριπι. Ετ- 
Θηἶπὶ ΠῸΠ Ο ἱπη πο ἴσα5 5 τι ν ΟΠ ρα 65 {α]} 15 
νας ἔππρΌΓ 6 4αοί απ Δ] βα]αοϊ [αΐθιη οοποϊαπΐ αι, 
σοπία θαβοῦπι ἃς αἰ ἤτιῖπε : σοὶ Ὁ ᾿ρϑδηι δἔϊ ἂ πη 
ΤΠΟΪΘΠῚ Δ {πΠΠ]ΟΓΘΠῚ 5 ΘΟΡΡῚΙ5. ΠΙΠ.10 τ Π10}6 ΓΘΡ]6-- 

τππὶ ΠΧ ΠΊΠ116 δὲ Ὑ1Γ4}} γΊΘ ΟΡ ΒΟ α ἔπι ΠῈ Οἰγοιη[6- 
γτιηῖ, Ἡουτιμὴ ᾿ἰν 11 ϑιιπῈ ΘΟ}, Θ  ρΆ}Π16ἃ ρον - 
ΟἿ65 ΟἰμΕ15,) 5Ρ 1 τπι5 ἐπ ρ τ ξι5 86 σοαστηθηξαίιι5,}1Π- 

σὰ Το πα, οἰαπηον Πα 15} Ποῖ π|5, ἘΠ] ΠΙΘ5 Ρ6- 
465 νεῖ τς Ῥ ΘΓΟΥΙΠῚ 5, ΘρΟΠία ΠΘδ5. 5] 0 Υ Πα] ἔπ} 

ΟΡ ΘΒΓΟΠ65 “τι ϑὶ ἃ} 1Πὰ ΠΙ Πι8 [15 ΡΙΌΠ πο ηο5.. ΟὉ 
Ἰυχαι πὴ ΤῊ] ΒΘΡΆ 1165... ΠΠΙΒΘΡΔ ὈΠΠΟ 65. {πᾶπ 4] ἴῃ 

ΠΠΔΡῚ [ΘΠ βίαι Ἰαοία π ιν", 4105 Πιιοῖτι5. 4}Π1Π1 1115 
ϑαοοθάθηξθϑ, ἃς ἀθιμοΡ Θη65, ΘΧ ὉΠῚ115 ΘΙ ΘΥΘ 

ΠΟΠ δἰ πιιηΐ. Ἡπιπὸ δὰ πηοάτιπὶ ΠΟΥΛῚ “ΠΟ Ζιι6 
ἈΠΙΤΠΣ5. ὙΠῸ τηδ θηΐοθ 5} Π]ογσιηἴαν. Οτια- 
ΡΙΟΡΙΘΡ αἰ 7αοταία τοπιροϑίαιθ παν σα οἴη} Ρ] 115 

010 ΟΠΘΓΔΠΙΙΠ, ὉΠΟΙῸ δ]θοῖο Πθοθθβθ δϑὲ 4|16-- 
ὙΑΡῚ : τὰ δὲ Πἰ θὰ 4185 ἴρ505 σνανδηΐ , ΠΟΟΘΘΘΑΡΙΟ 

Θδογαηι. ΥἹΧχ θη νομλϊτ δὲ ἀο]θοιῖίοπο ἃ]}} οὁπο- 

γ6 ΠΡογαπίιι, ἰάπῖο ΠΙΪ5ΘΡ ΠΟΛ Θ5. ̓ π[6 οἴ τον 

ΠΑν ΘΑ Π ΕΠ] 115, 4υδπίιπη ΠῚ αι!ἀθπὶ νθηΐοθ. οἱ 
ΠΠ]Δ 16 οἱ δχίθυ πα Πρ Θ ἸΠηθ Πΐα Θαπβα ΓΕ: 11 γΘΙῸ 

ΘΡΥ θ δ εῖ5. ΓΘ ρ δία θη} 510] 10 515 ΒΡΟΠ 6 ΔΒΟΙΒΟΊΠ . 
Οὐ ἃ ἀφιοπθ ΟΡ θέιν., τη]βθυοπο ἀρ πιι5 

δϑὲ : θρυϊα5 νθ Ὸ θα θη ΡΟΥΘ ΘΒ, Π6 ἀἰρηιιβ 
ἀαϊάθιη. δὲ οὐμ]ι15. ΠῚ ΒΘ ΓΘ ΠΉ1Π 7. Δ ΠἀΟα 61} 
οαπὶ νοἠ πιάνο δ πο Π6 ΘΟἸ ποίαίαιν. ΗΙ ργείθνθα 
«ιυδοάδιη ον θέα 5. ΡΒμαγπηᾶθα σοι ρΟΠαπί; ορο- 
ῥΆ ΠῚ ̓ ΠΕ 511 Δ Π] 116 ἴῃ 60 ΡΟΠΟΠΐΘ5., ΠΟΠ τἰ Π6 

"ῷ 4αϊὰ πὰ] ἃ νἷπο ριαπίι), 56 τιξ Ἰρβουιηι 

ΘΡνΙθῖαβ 7515 51} δὲ αδϑιάπια. ἘΠΙΠΊν ΘΙΡῸ 7, 58] θη] 

4πο4 ἃ" ροιάπαϊ [δπηριι5 αἰἴπθῖ., οχίσιια 615 δϑὲ 
ἀἶθϑ, Ὀγνθνὶβ {46 πὲ ποχ γο] πυθοῦπα. ΠΘηΙητ6 
ἢ} 115. Π18}} {ΠΠ|5. παι} }π|5 οϑὲ. Νὰ ΠῚ ἰρϑαμη 56 π|6- 
ΤΠ] ΡΡΟΙ ον δ ΔΠΊρ 5. ΝΟ Θπὶπὶ ἰοναῖ πὸ- 

οϑϑϑιαΐθηι : 564 ΔΙ ΓΟ τι5. ΡΟΥτ5. πϑοοθϑϑιαἴθιη 1Π6- 

ψ τα Ποιὰ ἱππεῖς, Θχ αγθη5 ἱΠΘὈυ]αῖο 5.5 5ΘΙΏΡ 6 Υ- 

πὸ ἀεβιἀθυίτπι Ρ] 5. ὈΙΡεπάϊ ρυονοςᾶπβ. 8564 
ἄπ ἱποχρ]ΡΊ]Θ πὰ. ὈΙ ΘΠ] 5111Π| 510] ΘΟΠΊ ΓΘ 

οορίταπί, οοπίνα ἀἰάιιθ Ἀπῖπη0. Θϑεπαγιπὶ δο- 

οἷα. Ναπι ἀϑϑι πιο (Θ᾽ ΠΟ] ΑΙ ΠῚ 1511 51105 56η- 

5115 ἰαησιἀο5. γε ἄτη ἃς γοίτιθοϑ. 5᾽οα. ΘΠΪΠῚ 

Πἰπηΐτι5. {Ὁ]ΘῸΣ νἰϑαπι Ποθοίαξ, δὲ δἴσας 481 ἃ 
᾿ἰπσθητὶ 50η0 ἃς ἔγάσονθ θα πάμπαν, Ὁ} ἱπι- 

ἃ (ΟἹ. [ογίϊιι5 τῆς ἄγαν φιλοινίας,, ργκ ἱπιπιοάϊοο 
νἱπὶ ἀπιογο. ΑΠῚ ἴτο5. Ν55, οὖ δὶ φιληδονίας. 

»ΑΠπΕΖΙΣ ἄπο ΠΠΡΥῚ τὴν ἔνδοθεν αὐτοῖς. Μοχ οἀϊο 
ΒΆ511. εἴ «πίθον Μ55. μὴ δυναμιένν. Ἀδρ. ῬΥῖπηπ5. οὗ 

δυναμένη. Εάτο Ῥαγῖ5. οὐ δύναται. ϑαρίπάο, 0], 
Ῥυΐπιιβ χαὶ τῶν χατασχοπουμιέγων. 
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176 
πιο Ἰοιιηλ ΡΟΓ ΟἸΙ5511}1 60 ἀν θη πῖ 2Γπ| Π1Π1] οπι- 
πἰπο δι ἰδπε: 56 δεδπ ἮΪ Ργῶ ΠΙΠΪΟ γο] ρ α 5 
ϑππάϊο ᾿πηρυἀθηῖο5 δὲ πολ ψο]ρ ΓΘ ΠῚ Δ1}11- 
τπηῖ. ὙΊΠιιΠπ) ΠΑΠΊΠΕ6,, Οἴϑὶ ΤΠ ΘΓῚΙΠῚ 7) ᾿ 0515 Θϑὲ 1η51-- 

Ῥἰάυιπι δὲ ἃ{τ188 51.116: ΟῚ ΠῚ ὙΘΓῸ ὙἹΠΙΙΠῚ ΓΘΟΘΗΒ 511- 
μλ ταν, νΊἀΘιαν ΓΘρ᾿ ἀπιηη; 1 οἰϑὶ ὑΘΟΘ ἢ 551 Π}11Π} οϑῖ, 

οἰδὶ πἰχ ἰρϑὰ., ἴἄπηθη. ἢ Δ πη Πὶ ΘΧ ᾿ΠΙΠΊ ἴσο 

νἶπο ἱπέϊι5 ᾿π ᾿ρ515 ἀσσΘ Π58 1} ΘΧϑΓ[Π ΊΘΓ6 ΠΟῚ Ρο- 

651. Ομὶ ὑτ ὃ᾽ οι {πιπει{τι5 Ὁ ομὶ ἡαϊοίαϑ οτεὶ 

5. ΒΑΒΙΠΙῚ 

πιοϊοείϊω εἰ ἰγίοω ἢ ομὶ σοπίτί(ἰοτιος διιρογν οι ἢ Ὁ 

οἰιγτις ἰἰνιαϊ οσιεὶ ἢ Λοπτι ἱπιπιοτατιξζιιτη ἵπ ἶπο, 

οἱ δαρϊονανίϊιπι εὐὶ σοπιροίαϊίοπες Παπι9 Ν, 
Ἰαπιθηταιοηὶθ νοχ ο8ι. Τιδηηθπίδτοπθ “υϊθ πὶ 

ἀἶσηὶ 5αηι ΘθΥ, αοα Εὐγίοσὶ τόσπῖίπι Π) οἱ οοτι- 
σϑητίνὶ ποτὶ δἰπῖ.. Τ απ α]τι5. γοργὸ ἢξ ΟΡ τπτθὰ-- 
ΤΠ ΟΠΘ ΠῚ ΟΧχ γἱπῸ τδιο πὶ ἀσοοθάοθπίθμ. ΕΠ π46 πιο- 

Ἰδϑιϊ., 4αοα ἀπηαγο αἰ οϑιοπο5. ὃχ Ὑἱπὶ νοἱιι- 
Ῥίαϊο ππιὸ 1Ππ|Ὸ σορᾶηῖ. Ἠονιιηι Παμη]116 ᾿Ισ ἢ τ} 
ῬΘάοβ, ᾿Ισαπ ει ἸΠΔΠι5. ΡΘΙ ϑιιβοϊ[αἴὰθ. 510] ἃ} 

Θυϊθίαίθ Πιιχίοπθϑ. 1πΠ|0 δἰϊαμη ἀηΐθ περ Ἰη[οΥειι- 
Πα, 'ρ50 ὈΙΡΘ πάϊ ἔθ ρονο, ἰάθη φιοά ΡΠ ΡΘΠθιοὶ 

Ῥεγρθιπιμταν, ΡοΟΒί αι ΔΠὶ Θπὶπὶ {1 ῖπ6, 48} γἱ- Ὁ 

ὨΠΠῚ ΘΧΠ ΔΙΆ Π5. 5Έ,ΘΙ1ΠῚ ΘΠ, γΘρ]οίθ σαπὶ ο6- 

ῬΘΌΥῚ ΤΙ] ὈΓΆΠ86, οαραξ αἰ Ἰπτο ]Θλ 1] 115. ἀο]ο- 

ΤἸΡ5. σΟΥΓΙρΡ ἴα", ᾿ἴὰ ΘΡΘΡ ΠΙΙΠΊΘΙῸΒ ΓΘΟΙΙΠΠῚ 

ΤὩΔΠΘΙΘ ΠΟ ψαΐθη5., πιο ΠΠΠπιὸ 5 ΡΘ. γΘΡ ΘΟ Γα5 

πιιίαῃ5, Ἰδοῖαταν, Τ Ὑ]οα5. ἀπ θη (1010 Ἰπητη ΟἀΘΡα Δ ΠῚ 
π᾿ σοην ν 115. ἃ0 σΟΠ ΘΠ ΙΟβᾶπι σαν ΓΕ [αἴθ ΠῚ. Π6η1-- 

{{|ὸ σομ ΡΟ 65. ̓ π η το} ἔπιπὶ Θ}15... ΟῚ ΟΡ] - 

566 56 ργ8 Θυθίαϊθ πο 4 πθαηξ. Νὰπι θυθυίαη- 
τὰν 7 ΔΙΖι16 νΑΡ115 Π1Ὸ 415 σΔἀππ|., ἀπ6 ᾿ρ0515 Πὸ- 

66556 651 ἸΠ Π 16} ΘΟΠ ΓΙ ΟΠ 65 ἴῃ ΘΟΥΡΟΓΘ Πα ΓΘ. 

5. 864 7ιῖ5 πος ἀϊχθυὶς νἱπὸ ΟΡ 15 3 Νὴ 
δγάν δ η αν Παρ ὁχ οὐᾶρα]α, ἀΟΥ πη Πῖ, οϑοϊταηΐ, 

ΟἸαβαη ΟΟΙ}15. ΘΔ] σΊπθ πὴ. Πα] οπΐ., Παιιβθαηΐϊ. 

ΟὐαρΓορίον. ΠῸΠ Δι ἴπιπὶ ΠΡ 5 ΓῸ5, “πὶ ᾿ρ515 

ἀπ 46 }1106ὲ Ἱποϊαπηᾶπι: ΛΟ ἱπεῦτιαγὶ οἷπιο,, τὶ 
ιιο ὁϑὶ ἱμιατισῖα. Αο σπιῦϑιιβ, Ζ,ειχτιτί οσιειη Οἴτεῖειη, 

δὲ οοπίιπηοίϊοσα οὐὑτίθίας. Οὐθιι5. σΟΠ ΘΠ 15. 

δία πηι [τοι γϑίδυιιπε δ ν θίδε5. Νάμ. ἱπῖτ- 

ΠΊΘ5Οἷ Ὁ ΘΟΥΡΟΙῚ5. ΠΊΟΪΘ5., Πιιη}ϊ σα πὲ ΘΟ], ὁ5 

5ἰσοῃ δὲ δὲ ρϑυβίμπι. ΤΠῚ ΘηΪπῚ οανα, ἀτπιπὶ ἴπ Εὶ 

56. ΤΟΥΤΘΠἴ65 οοπ απιηῖ, Ρ᾽θ πὰ 6556 υἱάἀθπίιν; 56 

« (ΟΡ. ῥυΐπηιις ἀπὸ τῆς. Νεο ἴζα σπα]ῖο ἱπέγα ἄτιο 

Μ55. συνεισπίπτει πάθη. 

ἃ ΠΙᾺ, ἐπ᾽ ἄλλα, αἀάϊειπι ζαϊὶ ἐχ ΠΡ γ15 ἀὨ ΓΙ. 

Ηοο ἴρϑο ἰπ ἰοοὸ τιπιι5 Ν5. τοῖς σφονδύλοις. 

Ὁ [(ὐουγοχὶ ἐμφιλόνεικον α Οοά, 470 οἱ {γῖθιι5 Μοπα- 
σαμβῖριβ, Ἐδεραῖαν ἐμφιλόνεικα. Ἐπποπάαγεναι ΤΠο- 
βάν. 5[ορ ιν. Ιάοι, 7 

: (0]}. τογῖλι5 τοῖς οἰνοφύλαξιν. 

ΟΕΒΛΆΒΙ ΘΟΑΡΡΆΡΟΟ. ΑΠΟΠΙΕΡ, 

ναμένη. Τίνι οὐαί; τίνι θόρυδος; τίνι χρίσεις ; τίν: 
ἀηδίαι χαὶ λέσχαι ; τίνι συντρίμματα διαχενῆς : 

τίνος πελιδνοὶ οἱ ὀφθαλμοί; Οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων 

ἐν οἴνῳ, καὶ κατασχοπούντων ποῦ πότοι γίνονται ; 

Τὸ οὐαὶ θρηνῶδές ἐστι ἐπίφθεγμα. Θρήνου δὲ ἄξιοι 

οἵ μεθύοντες, διότι Μέθυσοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ χλη- 

ρονομήσουσι. Θόρυδος δὲ, διὰ τὴν ἐκ τοῦ οἴνου 

ταραχὴν ἐγγινομένην τοῖς λογισμοῖς. Καὶ ἀηδίαι, 

διὰ τὰς πιχρὰς ἐχ τῆς τοῦ πίνειν ἡδονῆς ἀναδόσεις. 

Τούτων γὰρ δεσμοῦνται μὲν οἵ πόδες " δεσμοῦνται 

δὲ χεῖρες ἐχ τῶν ἐπιπεμπομένων αὐτοῖς “παρὰ τῆς 

μέθης ῥευμάτων. Καίτοι χαὶ πρὸ τούτων τῶν πα- 
παρ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν τοῦ πίνειν, τὰ τῶν 

φρενιτικῶν αὐτοῖς συμπίπτει πάθη. Ὅταν γὰρ 
πλήρεις αἵ μήνιγγες γένωνται τῆς αἰθάλης, ἣν ὃ 

οἶνος ἐξατμιζόμενος ἀναφέρει, βάλλεται μὲν ὀδύ-- 

ναις ἀφορήτοις ἣ κεφαλή" μένειν δὲ ὀρθὴ ἐπὶ τῶν 

ὥμων μὴ δυναμένη, ἄλλοτε ἢ ἐπ’ ἄλλα χαταπί- 

πτει, τοῖς σπονδύλοις ἐνολισθαίνουσα. Λέσχην δὲ 

λέγει τὴν ἄμετρον ἐν τοῖς συμποσίοις χαὶ ἢ ἐμφιλό- 

νειχον ὁμιλίαν. Καὶ συντρίμματα διαχενῆῇς γίνεται 

τοῖς “ οἰνόφλυξιν, οὐ δυναμένοις ὀρθοῦσθαι ὑπὸ τῆς 

μέθης. Ἀνατρέπονται γὰρ εἰς παντοῖα πτωμάτων 
σχήματα, ὥστε ἀναγκαῖον αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ σώματος 

συντρίμματα ἔχειν διαχενῆς. 

τ᾽ ̓ Αλλὰ τίς εἴπη ταῦτα τοῖς οἰνοπλήχτοις ; Καρη- 
δαροῦσι γὰρ ἐκ τῆς χραιπάλης, νυστάζουσι, χα- 

σμῶνται, ἀχλὺν βλέπουσι, ναυτιῶσι. Διὰ τοῦτο 

οὐκ ἀχούουσι τῶν διδασχάλων πολλαχόθεν αὐτοῖς 

ἐμθοώντων: Μὴ ᾿" μεθύσχεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἄσω- 

τία. Καὶ πάλιν: Ἀχόλαστον οἶνος, χαὶ ὑδριστιχὸν 

μέθη. Ὧν παραχούοντες, αὐτόθεν ἔχουσι τὰς ἐπι- 
- ΄ Α Αἴ δ. 

χκαρπίας τῆς μέθης. Οἰδαίνει μὲν γὰρ ὃ ὄγχος, 
: ΠΥ , τὰν λ διὰ, ἕ' Ὥ -- ὀφθαλμοὶ δίυγροι, στόμα ξηρὸν χαὶ διαχαές. “Ὥσπερ 

Η δῖα ν" Π ἀν ΤΑ διε ΒΖ ΔΑ ἥτε, γὰρ αἱ χαράδραι, ἕως μὲν ἂν αὐταῖς 8 ἐπιῤῥέωσιν 
᾿ 2 , 5. ΠΞΕΙΞ Δέξαςς, 

οἱ χείμαῤῥδοι 5 πλήρεις εἶναι δοχοῦσι " παρελθούσης 

ΓὙΕυΡοσιπι ΠΠοσαπι,, ἀλλὰ τίς, εἴς, πο εβὲ βθὴ- 

τοῖα : Οὐἷκ ἀϊοοπάο εβίσεγο ροϊογῖξ, αὐ ἐργῖϊ Παο 

116 ]ΠἸσαπξ. 
ἘΚ ΓΠΙα βουῖρβὶ οαπὶ ΒΙΡ]., ες. 116 εἰ ἄποβας 

Μοπαςοπεῖθιι. ΕΔοΡαϊαν μεθύσκετε, πι416.] 

8. Απίχαὶ ἄπο ΠΡτὶ ἐπιῤῥέουσιν. Νοχ Βοξ. Ρυϊπιὶς 

ξηραὶ καταλείπονται. 



ἨΟΜΙΠΤΑ ΙΝ ἙΒΕΙΟΒΟΒ. ἰΨΈ7: 

Ν σ 

δὲ τῆς πλημμύρας, ξηραὶ χαταλιμπάνονται " οὕτω 

χαὶ τοῖς οἰνόφλυξι τὸ στόμα, ἐλλιμνάζοντος τ 

τοῦ οἴνου, πλῆρές ἐστί πως χαὶ δίυγρον, μικρὸν δὲ 
παραδραμόντος, ξηρὸν καὶ ἄνικμον ἀπελέγχεται. 

: Ἔπτρ 
ΠΠαρασυρόμενον δὲ ἀεὶ χαὶ χαταχλυζόμενον τῇ ἀμε- 

τρία τοῦ οἴνου, καὶ τὴν ζωτιχὴν ἰχμάδα προσαπο- 
θάλλει. Ποία γὰρ κατασχευὴ ἀνθρώπου οὕτως ἰσχυ- 

« “»" - - “- ΄ 

ρὰ, ὥστε τοῖς ἐκ τῆς μέθης χακοῖς ἀντισχεῖν ; Τίς 
Χ γὰρ μηχανὴ τὸ ἀεὶ θερμαινόμενον χαὶ ἀεὶ διαθρον 

“ον τῷ οἴνῳ “ γινόμενον σῶμα μὴ οὐχὶ ἔχπλυτον ἢ 

χαὶ ἐξίτηλον καὶ διεῤῥυηκχὸς γενέσθαι ; ̓ Ἐντεῦθεν οἱ 

πρόμοι χαὶ αἱ ἀσθένειαι " χοπτομένου γὰρ αὐτοῖς 

ποῦ πνεύματος πὸ τῆς ἀμετρίας τοῦ οἴνου, καὶ τῶν 
᾿Ξ Ἐν 

νεύρων λυομένων τῆς συντονίας, ὃ χλόνος τῷ σύμ.- 

πᾶντι ὄγχῳ τοῦ σώματος ἐπιγίνεται. Τί τὴν χατά- 
-Ὁ “- .- λ ρᾶν τοῦ Κάϊν " ἐφ ἑαυτὸν ἐπισπᾶσαι,, τρέμων χαὶ 

ῃ Η͂ χ ἈΑΡ ΡΒΕ 5Ὰ - Ν ἃ Ψ.. περιφερόμενος διὰ παντὸς τοῦ βίου ; Οὐ γὰρ ἔχον 
ἘΣ Ἀϑ ὴ 

τὸ σῶμα τὸν ἐκ τῆς φύσεως στηριγμὸν, ἀναγχαίως 

περιδονεῖται καὶ κατασείεται. 
Μέγρο: πότε οἶνος: μέχοι τίνος μέθη ; Κινδυνεύ- 

Ὦ ᾽ ἥ "χὰ 
᾿ , . δ ναι 45 , . 

Εις λοιπὸν βόρδορος εἰναι ἀντὶ ἀνθρώπου, οὕτως 
“ὅλος ἀνεμίχθης τῷ οἴνῳ, καὶ συγχατεσάπης αὐτῷ, 

ἐχ τῆς καθημερινῆς χραιπάλης οἴνου ἀπόζων, χαὶ Β 

τούτου διεφθαρμένου, ὥσπερ τῶν ἀγγείων τὰ ἄχρη- 
, Ἴς ε «᾿Ξ 2 δ αδ 5» ; 

στότατα. Τούτους Ἡσαΐας ὀδύρεται. Οὐαὶ οἵ ἐγειρό- 

μένοι τὸ πρωΐ, χαὶ τὸ τοῦτ διώχοντες, οἵ ΤΟΣ 
τες τὸ ὀψέ- ὃ γὰρ οἶνος αὐτοὺς συγκαύσει" ὑετὰ γὰρ 

κιθάρας καὶ αὐλῶν τὸν οἶνον τορι τὰ δὲ ἔργα 
Κυρίου οὐκ ἐυλέπουσι, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ οὗ κατανοοῦσι. Σίχερα πᾶν τὸ δυνάμενον μέ-- 

θην ἐμποιῆσαι πόμα τοῖς “Εδραίοις ὀνομάζειν σύν- 
αν, ἐπ ’,΄ - 

ῃθες. Οἱ οὖν ἀρχομένης ἡμέρας περισχοποῦντες, 

ποὺ πότοι γίνονται, καὶ οἰνοπώλια χαὶ χαπηλεῖα 
-» Ν ΠῚ ΄' ΕΒ ἊΝ , 

περιαθροῦντες, χαὶ ἀλλήλους ἐπὶ τὸ πίνειν παρα- 

λαμθάνοντες , καὶ πᾶσαν τῆς ψυχῆς τὴν μέριμναν αὶ 

περὶ δὴν τῶν τοιούτων φροντίδα χαταναλίσχοντες, 
οὗτοι “ὑπὸ τοῦ προφήτου ἐπε εννταυ ὡς χαι- 
ὃν οὐδένα ἑαυτοῖς πρὸς τὴν τῶν θαυμασίων τοῦ ͵ ᾿ 

Θεοῦ χατανόησιν ἀπολείποντες. Οὐ γὰρ ἄγουσι 
λ) ΓΕῚ λ Α 3, “ὦ. - Ὡ ν᾿ ΕΣ δι 

σχολὴν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἀνανεῦσαι πρὸς οὐρανὸν», 
χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ χάλλη καταμαθεῖν, χαὶ πᾶσαν τὴν 

ἐν τοῖς οὖσι διακόσμησιν ἐπισχέ ἔψασθαι , ὥστε ἐχ 
τῆς τούτων εὐταξίας τὸν δημιουργὸν ἐννοῆσαι" ἀλλ᾽ 

εὐθὺς ἀρχομένης ἡμέρας, χοσμοῦσιν ἑαυτῶν τὰ 

συμπόσια τάπησι ποιχίλοις χχὶ ἀνθίνοις παραπε- 

ἘΓΥάς Αἀάεπάα. 

ἃ Ἄδερ. Ῥτίπηιιβ οἴνῳ γενόμενον. 5[α πὶ 61 διεῤδυχός 
Τ ΡΥ γεἴενροϑ διεῤῥυηχός. ΙΝ δο τα τατ]το ἰπἔτα οα το Ῥὰ- 
τίβ. χοπτομιένου γάρ : Ξε γοοι]α γὰρ ποάιδ πὶ δα ἴοπο 
451}. ποάιο ἴπ φηϊπαιο Νῖ55. [θαι ἴπι γι 5 Μόπᾶσοη- 

ΤΟΜ. πὶ 

αὶ δχαπάαιίο μυθίθυϊε, βορὰ ἁρϊάδαιιθ γο]ϊη- 
«απηίαι : τὰ δὲ ΘΓ ΪΟΒΟΥ ΠῚ Ο5, Γοδίασ ΔΘ Ὑ]Π0, 
ῬΙοπιμ) “ο8π) πιο 0 688, οἵ πηδάἸ τη}. 5ο 

δ πηι} τ ῥα] α] πὶ ΘΠ ιιχὶ τ, ϑἱσοιιπι οἱ ΠιιΠΊΟΥ 5 
ΘΧΡΘΟΙ5 ἀθργοθπ τε. [Π|0 ΟἸἹΠῚ 5ΘΠΊΡΘΙ ὙΠ Θ ΕΓ, 
δὲ ἱπιιηοάϊοο νἷπο οθυιαίαιν, ΘΕ δ πὶ ΠΠΠΠΟΥΘΠῚ 

ψ τα ]θμῦ ἀλ 1:. Οὐδ Θπῖπι ΠοιηΪηἾ5 ΘΟ πϑτατ0 

τὰπὶ γα] ἃ, τὰ ΓΘυλ τ] ΘΠ 185 Π18}15 οἰ οἰδίαι ἢ Οὐ 15 

δῃϊπὶ ἀΥΈθῈ15 θυ Ροϑβῖξ, τ ΠΟΡΡῚ5 56 ΠΡΟ ἱποᾶ- 
2Τ]εβοθη5, ΒΘΠΊΡΘΙΠΙΙ6 ὙΠῸ τη ἄθη8., ΠΟῊ Θἢϊοϊ τι 

Α αναπίαπι; Θχοϊθίατηχιιθ δὲ ἤἥπχυπ ἢ Ηΐπο ἱγὸ- 

ΤΟ 65. ἀθθ Πα ΐθϑ πὸ : 5] 46 πὴ Ργθ ἱπη πη 00 
νἶπο δρινῖτα ἴπ οἶδ ῬΡΦΟΙΒῸ αἴθ. ἱπίθυ ΡΟ. 
ΠΟΡΥΟΡΙΠΊ 116 Χο αΐο ΤΌΠΟΥ, ἀσιτατο ἃς ἵγθ- 
ΠΊΟΙ ἴοἱ ΘΟΡΡΟΥΪ5. 1Π0}} δοσράϊε. Οὐ νἱβ Ολ]πὶ 

π] Δ] ΘἸο]οπΘπι {10} [056 Δ5ΟΙ ΒΟ ΓΘ, [ΘΠ Π5 ἃ νὰ- 

σα ιιπτι5 ΡῸΡ ἰοΐαπι ν]ΐδπη ᾽ ΟονΡιι5 Θπῖπη σποὰ 
παῖαγα] [Ὁ]ΟΓῸ ἀδϑυ αἰ τα", ΟἸΓΟυ πη σὶ ΠΘΟΘ556 

δϑῖ οἱ ΘΟ ΓΘ 5666. 

6. ὕβϑααθάιο νἱπαπι} τιϑάιδάιιο θρυϊθῖαϑ ἢ Ῥε- 
τἰσα! πὶ οϑὲ Π6 Τὰ πάθη} σοομτ1π [τ πππηπ|6 ΡγῸ Πο- 

μλΪη6 ἢδ5, τὰ τοΐτ5. δ πηϊχ τι5. Ὑ]ΠῸ 65, ὈΠΆΠΙΘ 

ῬΑΥΪον Ῥα ΓιΪ511., νἱπαπη ἐχ “ποι ἀἴαπα ογάρα!α 
ΟΡΟΪΘπ5., δἵ πος δουτιρίαμ,, ρϑυϊηθ ταὶ ναϑα 
ΠᾺΠ]1 Οπηπῖποὸ πϑιιῖ ἰάοπθα. Ἠοβ Εϑαϊαϑ ᾿πρσϑι. 7 Εταὶ.5.τι. 

ψμὶ κιγριιτι ΤΠ τι6., εἰ οἰσθγαπι ρΘΓ θῇ τι τυ{1|7 5 

ψιιὶ δτορθοίαπι Ὁϑερόγαπι; αἰτετη Θγαῖ)1 ΘΟΙ τι - 

γεὶ ἐο5. ἴζαπι οὐἰπὶ οἰζπαγα οἱ {ἰδιϊς υἱτπιιίτν ὑ- 

διπί., ορόγα αἰίθηι 1) οτηϊτιὶ τιοτὶ τϑορίοϊιτιξ,, 6ἔ 

ΟΡΘΓα πιαπιιαιττι τις ποπὶ οοτιδίδγατιί. Ῥοϊατη 

ΟΠΠΠΘΠῚ 4] ἱπουΐανΘ ροῖθϑε,, 5016Πη| ἩΘΡΌΓΘῚ 5]- 

ΘΟΓΆΠῚ ἈΡΡΘΙ]αγΘ. Τίααπιθ αὶ ᾿πϑαπίθ 16 ὀχρίο- 

γὰπὶ ὉΠ] σοΟΠΙ ΡΟ Δ ΙΟΠ65. ἤληϊ., δὲ ΠΟρΟΪ ἃ 0 

ΘΔ ΡΟΠᾶ5. ΘΟἰ βία πε, 56 6π|6 πητιίπο ὦ οοιηρο- 

τἀ πάπιπι ΟΠ] Πα ΠΕ, δὲ ΟΠΊΠΘΠῚ ΔΠΙΠ1Ϊ ΟἸΓΆ ΠῚ ἴΠ 

Πῶς Ἰηϑαμηιιηϊ,, ΠῸ5. ΡΙΌρΡΠοία ἀδρίοναι, «ποά 
1ΘΠΊρι15. ΠΆΠ]}ιΠῚ 510] ᾿ρϑὶ δα Π δὶ τηϊνᾶοι]α οοηϑὶ-- 

ἀοναπέα γοϑούνθηϊ. ΝΘ ΘΠ1ΠῚ ΟΟΙΠ15 ΘΟ ΠῚ γὰ- 

οαΐ 5ιϑρίσογθ ἴπ σοῦ πιπη 5. 6] 5416 ρα] ΟΡ τ ἀπο πὶ 

ΟΠ ἴβοογο., δὲ ΟἸΠΠΟΙῚ ΓΟΓΠΠῚ ΘΟΠΕ ΙΓ ΠῚ ΟΓ- 

παῖ π ΘΧΡΟπάρθγο,, πξ γεοῖο Πορι ΠῚ ΟΡ Ϊπ6 ορ!ῇ-- 

σθπὰ {π|6 Πρ πὲ : 564] 5ἴα πὶ ἹποΙριθπίθ ἐϊθ οοη- 

ὙἸΙΟΥ ΕΠ 5 ΠΟΥ τι ΠῚ} ἰοοα ψΑ}}15 [ἀρ ΕΠ} 115 δο ΠΟΥ 15 

Δ] 15 Οὐ πη ; ἴα 16 δἐπά πηι ἀο (ἢ ΘΠ 18 πὶ ἰπ 

ῬΟοα 5. Δρρανᾶπ 15 οδίεπάϊπιηϊ,, γαϑα δὶ γθίτσα- 

5115] ἱπνεπίτιν, Πρ άοπα ΒΘ ρ,. Ρτίπιι5 ἀπὸ Φῆς ἀμετρίας. 
» Ἐδ1 ἐπὶ σεαυτόν. ΑἹ ΝΜ55. φαδίπου ἐφ᾽ ἑαυτόν. 

ς Ψείογεϑ υΐπααε ΠΡτὶ ὅλος. ἙΔΤΕ ὅλως. ΑἸ “απο 

Ῥοβὲ δ. ῥυΐπητ5 τῷ πρωΐ. 
ἃ {τπι5 Οοάοχ (01}. οὗτοι νῦν. 

12 

αεπ.ἢ. 

12. 

τή. 



Ῥηρ. 5. 
10. 

118 

γα Πα πιΠ} ὙἸ ΠῚ}, ΟΥΑΙ ΟΡ ΆΘ 6. οἵ ΡΠ ΪαΪα5. νοοῖ 
ἱπ Ῥοπηρὰ ΔΙ14τιὰ ἃς σοπνθηΐι ΡῈ Ὀ]ΪοΟ ἀἸ5ροπθη- 
[655 Ἐξ ΒΟΥ ΙΠῚ νου ϑὶ ἔα5 1ρ515 βα δία θην ΟΠ 6 - 

δῖ, δὲ αἰτθυπαῖο ρΟσυ]ΟΥ ΠῚ ἂς ΡΟ λταιο 605 

ἅπιὶ τη θΙροπάο ἀδεῖπθαι, Οὐ ποία τι δάσαπε 4{]1-- 
πὶ ΘΟηνἾν ἢ ΠΠΔΟΊΒΕΙ., 86 ὈΙ ΠΟΘΙ ΠΑΓΙΓΠῚ ὈΥ] - 
ΟἾΡ65. δὲ δυο ἐΡ ΟἹ τη : ̓τηο οὐάο 'π σΟΠ Πβῖοπ6, 
ἃ αἰβροϑιῆο ἴπ γῸ6 ἱποομηροβιία οχοοσιζαξαι", 
τξ Πιθη πη τη 5660 .}} ΠΟΙ ΒΙΕΓΑ ΓΙ Ρτ5. οχ δα- 
6] ΠΡ 5. Ὠ]Δ]ΟΥ διιοίου 5. δοσθάϊε, δἷο δι αΐη., 

Ἔθυϊθτατὶ νοΐ γοσῖπα σα] ἀχπι [Ἀπ] 10 ἐγαάίτο, 
ἀδάδθοιις. 6] 05. ἀὸ ΤπΡΡ᾽ ΓΙ πθ) {τα π ἀΠΠσ6η- 
εἰβδίπηθ. οοπίθσαπί. Ῥγείθγθα ΘΟΡΌΠΘο., ἤογεβ., 

τη σιθηἴα ,. 5}{Π{π|5.,. δὲ ᾿ππιμηθῦα “ας άαπη οχ- 
τεῦ πα ΟΠ] οί μηδ πία ρϑυἴτο5. ἀπ τι5. Οσοιρᾶπε. 
Τλοῖπ 6 οοηνῖνίο Ἰοησῖπ5. ΡΡΟσΡΟ Ἰδηῖο, οὐ Π ΠΡ 

ἦθ. ΔΉ ΡΠ οΥΘ μοῖι δου δηλ ηα. ΘΟΠΙΘΠ ΠΟΠΟΒΙθΠΟ 

δὲ 1165... (πὶ 56. πηυίιιο ΘΡυἸοίατθ 5 ρούανο οο- 
ΠΔΏΓΕΙ : αἴ π|6 ΘΔ 1 Ππ1 ΠΟΥ ΠῚ μυτοίθοι 5 ἀἴὰ- 
ῬΟ]τ5 6δὲ, δὲ νἱσέονῖαθ μΥθοηλ τπὶ ρϑοσατιηγ. ΝᾺΠῚ 

41 Ρ]1τ5. ἜΧ ΠΆΠΡῚΓ ΠΠΘΡῚ, 15. ἃ} 811|5 ὑδρουίας υἱ- 
οἴονίδη). Ἀθνονα (ἰογία ἴηι σοπ [πιδίοτιθ ἱρϑοτστίτι. 

Οοπίθπάτιπι ΘηΪ ΠῚ ἸΠῖθι" 56... 80 56 ἰμϑ5ὶ τ] οἰβοιη- 

τπιν. Οὐμδο ΟΡΑΙΙΟ. ,. ΘΟΥῚΙΠ {1185 ΠπιπῈ., ἈΒΒΘΤῈΙ ΡῸ5- 
51 ταγρ᾽ τπάῖπθπ" Ομ πἶα ϑὰπὲ ᾿πϑιρίθ πα γϑ[ον- 
ἴὰ., ΘΙη πα ΟΠ ΙΒ ΟηΘ : Ὑ]ΟΠ ὙἹΟΓΟ σι. ΟΡ] 
διιηΐ., ἀδυιάθηξ πη! σιν. Τα θθαῖ ΠῚ Πι5, Ο5. ΠῸΠ 

ΒΈΒΟΙΡΙΓ., ψΘΠΙΘΥ ΕἸ. ΠῚ ΡῚΓπ)".. ΠΘῸ ἴἀπηθ η Πηᾶ- 
Ἰὰπὶ τηϊτοβοῖς. ΜΠ ΒΟΥ ΘΟΥΡα5. παῖανα] νἱσοῦ 
ΘΧβο Πα πα πλ ἀπ 6 }}} 568 ΑἸ ΠΠπαὶῈ,. μαι 5051 ΠῸ}5 
ἸμηΠ ΟἽἸοἱ ροῖτ5. ν᾽] ΘΠ ΕΔ}. 

5. ΒΑΘ ΘΕΒΑΠΕΕΞ 

ε ΑἸηργοβίστη, αὐ 586. ἄαθαΐὶ οσσαβῖο, αἰϊὰ ς Βαϑὶ- 

ἘΠ ογαςομῖθιιβ ἐπι! αξα πὶ δββθ, α]ῖὰ ἱπτουργοίαϊαϊαπι, 

βα 5. ΠΟΓΠΓ ΘΥΠ|. Νοο ἀαθίιπι αυΐϊπ Τιαϊπτ5 

ογαϊου οὐπὶ ᾿ΐα ΘΟΥΙΒΟΓΘΕ πιιπὶ. 406 : “εἰ σἰκίτιει Ῥιιενὶ 

εοπια πίίομίες δὰ δεπία Μβαγϑαγίοα ἀεὶ ἰὸς τίσις 

εἰεοῖϊ, μεν" δἰπαιίαγιι εἰἰδιϊ οι ἐδἰαίιπι αἷσες. ( δν- 

πιας ροριιίογιιπε εἰϊνενδογιιπι ΟΥ̓ ἴπ65, ἀδίεπε οΥὐἰΐνια- 

ἐαπεριιῖος, ὑαδα δαροοῖία αὐ ϑεπίεα, ροτηράπι αν ϑίενε- 

χὶδ : ποπ, ἰπ4ααπι, ἀαθῖππι αυῖπ ᾿πιϊ απ πιτῃ 51] Ρτγο- 

Ῥοβαουῖ 1] πα ΒΆ51Π1ι, ψυχτῆρας καὶ χρατῆρας χαὶ φιάλας 

ὥσπερ ἐν πομπῇ τινι... συμποσίαρχοι δέ τινες ἐπὶ τού- 

τοῖς χαὶ ἀρχιοινοχόοι χαὶ ἀρχ'τοίχλινοι" χαὶ τάξις ἐν ἀτα- 

ξία. Ηἴς ἀπεϊχιιας ἐἀἸ το π65 βοαα1 Βα Πλ15 - ἃ {αἴθ 5 
πονὰ ἴῃ αἸΐαιιο ἀἰξβομεῖε, ἘΠΡῚ επῖπὶ πὶ ἀπε ϊ υῖς ]ο ας] - 

ἴὰσ, ρδ}" δἰπιϑτείαχιισι εἰϊσεπιοεὶ ἐδεαίιε αἷσες, τιονὰ 1ἴα 

μαρεῖ, ρὲ" σἱἰπιϑτίαγιπι αἰϊδίαπίϊας «ἰαίμηι υἵοες. 851-- 

τατον θὰ σας πῆὸχ βοααππίιν ΒΆ51}11 ψεγρα, εἶτα 

ὀῤῥω προῖόντος τοῦ πότου, ἅἄμιλλαι περὶ τοῦ πλείονος, 

φιλονεικίαι χαὶ ἀγωνίσματα, ἀλλήλους ὑπερξάλλεσθαι οι- 

ΘΑΡΡΑΏΘΟ. ΑΒΚΟΘΗΙΕΡ. 

΄ ΠΥ, Δ 5. Ἴ, 3 ε δ τάσμασι, σπουδήν τε χαὶ ἐπιμέλειαν εἰς τὴν τῶν 

δείχνυνται, “ ψυχτῆρας 

καὶ χρατῆρας χαὶ φιάλας, ὥσπερ ἐν πομπῇ τινι 
ἐχπωμάτων παρασχευὴν ἐπι 

ι , Ά ἘΕΕΣ ΡΣ ΜΌΨΨΡΕ βροῦν ς ΤΕ 
Ὁ χαὶ πανηγύρει, διατιθέντες, ὡς ἂν τὸ τῶν ἀγγείων 

ὃοΑΑῃ ΝΣ Ἷ - - 

διάφορον τὸν χόρον αὐτοῖς ὑποχλέπτη, χαὶ ἢ τῶν 
3 τ ε Ἢ ᾿ ,“» Χ ϑγέω 
ἐχπωμάτων ὑπαλλαγὴ χαὶ μετάῤθασις ἱχανὴν αὐτοῖς 

3 δι γαρα ττς , ποζῆς δλγοξ -τκπ , ΠΣ εἰς τὸ πίνειν διατριδὴν ἐυ ποιῇ. “Συμποσίαρχοι ὃὲ 
᾿ , 

τινες ἐπὶ τούτοις καὶ ἀρχιοινοχόοι, χαὶ ἀρχιτρίχλι- 
Η 5.2 Φ.νΆ ας ἐνὸν: Ὁ Δ 5 ἢ νοι " χαὶ τάξις ἐν ἀταξία, χαὶ διάθεσις ἐν ἀχόσμῳ 
, 3. «“ - - - 

πράγματι ἐπινενόηται,, ἵν’ ὥσπερ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς 
»Ἐ “- - 
ἔξωθεν ἐκ τῶν δορυφορούντων ἣ σεμνότης συναύξε-- 

“ ΞΟ ΄ κι ΟΣ ᾿ 
ται, οὕτω χαὶ τῇ μέθη οἷον βασιλίδι τινὶ θερα- 

πείαν περιστήσαντες, τὸ ἐπονείδιστον αὐτῆς τῷ 
Ξ ᾿ Ἐν ἐΣ 
ὑπερδάλλοντι τῆς σπουδῆς περιστέλλωσι. Στέφανοι 

᾿Ὶ ,ὔ 

ἐπὶ τούτοις χαὶ ἄνθη χαὶ μύρα χαὶ θυμιάματα, χαὶ 
, " ΝΥ ΡΥ “. ΙΝ ς “ 

μυρίαι τινεςἔξωθεν θυμηδίαι, πλείονα τὴν ἀσχολίαν 
- Ε ΄ ποθ , 

ε τοῖς 1 ἀπολλυμένοις παρασχευάζουσιν. Εἶτα πόῤῥω 
τ ΕΣ ἣν 

προϊόντος τοῦ πότου, ἅμιλλαι περὶ τοῦ πλείονος, 

1558 φίλονειχίαι χαὶ ἀγωνίσματα, ἀλλήλους ὕπερδάλλε- 
Α σθα! φιλοτιμουμένων χατὰ τὴν μέθην" χαὶ ὃ ἀγω- 

νοθετῶν αὐτοῖς ὃ διάδολος, χαὶ ἄθλον τῆς νίχης ἡ 
ἕἥτα , Ὅ ΓΕΉΝΕΙ ἢ αὐλοὶ Αἱ 5υς ατλια 
ἱμαρτία. Ὃ γὰρ πλείονα τὸν ἄκρατον " ἐχχεόμενος, 
Ε Σ ἐπέ πϑέςς 

οὗτος φέρεται χατὰ τῶν ἄλλων τὰ νιχητήρια. Ὄν- 
οὐ σεν νὴ πῆς ΟΕ, ππῖς τς 
τως Ἢ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνη αὐτῶν. Φιλονειχοῦσι 

Η͂ . 2λλήλ ΓᾺ ΣΥΑ ἀλι-φο τ» Ποῖ 
μὲν γὰρ ἀλλήλοις, ἀμύνονται δὲ ἑαυτούς. Ποῖος 
“χορ - , -- 3 , - ΄, 

λόγος ἐφιχέσθαι τῆς αἰσχρότητος τῶν γινομένων 
τὰ Ἐγλσθν. ον ἀνῇ 
δύναται ; Πάντα ἀλογίας γέμει, πάντα συγχύσεως" 

͵ ΄ -- 

οἱ ἡττηθέντες μεθύουσιν , Ῥοῖ νιχῶντες μεθύουσιν, 
᾿ ϑ Ξ ε 

οἵ ὑπηρέται καταγελῶσιν. Ἢ χεὶρ ἀπείρηχε, τὸ 
Ἔν ΠΡ ΕΝ Ὁ ᾿ τὰ ἘΕΝ, ὶ 

στόμα οὐχ ὑποδέχεται, ἣ γαστὴρ διαῤῥήγνυται, χα 
ν Ν ν τὸ ξι τ 

τὸ χαχὸν οὐχ ὑφίησι. Τὸ ἄθλιον σῶμα τοῦ φυσιχοῦ 

᾿ τόνου παραλυθὲν, ἀπόῤῥυτόν ἐστι πανταχόθεν, τὴν 
Ὁ - , Αὶ 

ἐχ τῆς ἀμετρίας βίαν μὴ ὑπομένον. 

λοτιμουμένων χατὰ τὴν μέθην" χαὶ ὁ ἀγωνοθετῶν αὐτοῖς 

διάδολος, καὶ ἄθλον τῆς νίκης ἡ ἁμαρτία.... οἱ ἡττυθέντες 

μεθύουσιν" οἵ νικῶντες μεθύουσιν, οἴ ρ5ἃ σας Αια Ρτο- 

5105 ἃ δα γευθιιπι Ἔχ ρυθββδῖξ, ἀὰ Ὁ Ἰπηῖξα [5 ἐβὲ,οαπα 1 

5οΓΙρϑιτ,παπῃ. 41: εὶπεϊε ργοσεάεπίεροῖι ἰοπαῖιες δοτι- 

ἐεηπϊιδσιε, ἀϊνεν δα δέ πτασπα σον ἐαπεῖπα, εὶς δίδεπάᾶο 

ΡΓαοεϊίαι. Ν απ. 18 : «15 οὁποι]ιείες ἐς ξαο1) ε5ὲ.... οἱ 

οἱογῖ ργτπεῖμπι ομῖρα...Ν ατα. 49 :} ἰοίονες υἱοιίσιιο 

οπιπες εὐγι) ασεπε. δια τη ἔτοϑ Νῖ55. ὥσπερ ἐν. ἘΦῚΗ ὡς ἐν. 

ΓΠΙαα, τοῖς ἀπολλυμένοις, ἦδ τεθιις ἀσοὶρι θη πιπὰ δϑϑο 

Ῥαϊαῦ Ομ θεῆβιιβ : 14 ἰᾶπηθη ταπὶ νἹἀθἔαν σοτηπιο- 
ἀἴὰι5 ᾿πὲ6 15] 46 ρευξοηΐβ, ρεγΐζος Ἰιοπεῖπες δἰ ἐἰεβρε- 

γαΐοϑ εἰϊμίϊις οσομιραπί. ΑἸϊοτιιχα οσῖξ Τα Ἰοίαπη. Α11- 
4ιδπίο μοβὲ δα. ῥυίπιις ἀλλήλους ὑπερθαλέσϑαι. 

Ὁ ἘΜΠῚ οεὲ ἄθὰο Μβς. ἐγχεάμενος, φιῖ ἐπζμάϊε. Ατ 

ΟἹ. Ῥγίπιας εἰ Ἀ6β. βθοιπά τ ἐχχεήμενος, ψιιὶ ἐα ἤιαιι- 

γε: ἀπε βουϊρίαγα υἱάθίυν ποθὶς εἴ ὙΘΓΙΟΣ δϑϑα δὲ 

ΠΟ] ΪοΓ. 

5 ΘΟΙΡ. φυῖπιις οἱ νικυταί. (0}}». ΓοΓΈαι5 οἱ νυκήσαντες. 
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ο᾽Ἐλεεινὸν θέαμα Χριστιανῶν ὀφθαλμοῖς. ᾿Ανὴρ 
ἀχμάζων χαθ᾽ ἡλικίαν , σφριγῶν τῷ σώματι, στρα- 
τιωτικοῖς χαταλόγοις ἐμπρέπων,, φοράδην οἴκαδε 

χομιζόμενος, μὴ δυνάμενος ὀρθοῦσθαι, μιηδὲ τοῖς 
ἰδίοις ἃ ποσὶν ἀπιέναι. Ἀνὴρ φοθερὸς εἶναι ὀφείλων 
τοῖς πολεμίοις, γέλωτός ἐστιν ἀφορμὴ τοῖς χατ᾽ 

ἀγορὰν παιδίοις " ἄνευ σιδήρου καταδέόδληται, ἄνευ 

πολεμίων πεφόνευται. ᾿Ανὴρ ὁπλίτης, αὐτὸ τῆς 

ἡλικίας ἄγων τὸ ἄνθος, οἴνου γέγονε παρανάλωμα, 
“ ἕτοιμος παθεῖν τοῖς ἐχθροῖς ὅσα βούλονται. Μέθη, 

λογισμῶν ὄλεθρος, ἰσχύος διαφθορὰ, γῆρας ἄωρον, 
ὀλιγοχρόνιος θάνατος. 'ί γὰρ ἄλλο εἰσὶν οἵ μεθύον-- 

τες, ἢ τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ; ̓Οφθαλμοὺς ἔχουσι, Ο 

καὶ οὐ βλέπουσιν " ὦτα ἔχουσι, καὶ οὐχ ἀκούουσι " 

χεῖρες παραλέλυνται, οἱ πόδες ἀπενεχρώθησαν. Τίς 
ὃ ταῦτα ἐπιδουλεύσας : τίς ὃ τῶν χαχῶν τούτων 

αἴτιος; τίς ὃ τὸ τῆς μανίας ἰ ἡμῖν φάρμαχον ἐγχε- 
ράσας ; Ἄνθρωπε, παράταξιν ἐποίησας τὸ συμπό- 
σιον.᾿ Εχθάλλεις τοὺς νεανίσχους χειραγωγουμένους, 
ὡς τραυματίας ἀπὸ πολέμου " ἐνέκρωσας τὴν ἀχμὴν 

τῆς νεότητος ἀπὸ οἴνου" χαὶ χαλεῖς μὲν ὡς φίλον 

ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ἐχθάλλεις δὲ νεκρὸν, οἴνῳ τὴν ζωὴν 

αὐτοῦ κατασδέσας. “Ὅταν δὲ νομισθῶσι ὅ διαχορεῖς 

εἶναι τοῦ οἴνου, τότε τοῦ πίνειν ἄρχονται, καὶ πί- 
νουσι τὸν τῶν χτηνῶν τρόπον, ὡς ἀπὸ χρήνης αὖ- 

τοσχεδίου, ἰσαρίθμους τοῖς ἀναχειμένοις τοὺς κρου- 

νοὺς ἀφιείσης. Προϊόντος γὰρ ἤδη τοῦ πότου, ἐπεισ- 

ἔρχεταί τις αὐτοῖς νεανίας, γενναῖος τοὺς ὥμους, 

οὔπω μεθύων, φιάλην φέρων εὐμεγέθη οἴνου χκατε- 

ς ΑἸΩΡγοβίιιβ, οατὰ ΠΡγιτη 46 ἘΠῚἃ οἱ 76} απῖο βουὶ- 

Βεγοῖ, δὲ αἹῖα ψφυαάαιη ἐσ μᾶς ογαίίομα βιιπι5ῖῦ, {105 

οπιηΐα δαποίαγε ἀμί πλ15 ΠῸΠ δϑὲ : Δἀβου θα πὶ (πη 6 Π 

ΑἸῖαπα, πᾶ: 5] ο515 τπιοπ ᾿π] ποιιπα ἔογο βρϑγο. 516 
Ἰρίταν Ἰοχιιῖξαν σαρ. 18, ππτα. 80 : δρεοζαοιίιπι ἐν ὶδῖα 
Ομ ιδεζαπιονιιτ οοιἶϊδ εἰ πεῖσον αὐ 5 σρεοῖες. (Ἔν πὰς 

μνεπες ἐθγγὶδιϊες υἶδιι ]ιοσεΐϑιιδ., εἶδ οοπνὶνῖο ρογταρὶ 

νας... Οὐος πιᾶπθ ἱμπιδίθηιθα αὐταὶς σρθοίανεγας, 

ψεΐτι πιΐπαοθς, δοϑέίεπι ὑεορεγὶ σοῦ πας εἴΐαπε αἰ ριε- 

γα ἱπαριια γί ογὶ, οἷπε ξένο υτιϊπεταιο5, δἷπθ ριι- 
ὅπα ἱπιθρἤξοίος, οἷπε ᾿ιοϑίδ {πνϑαῖος, εἶπε σεπϑοίμίε 

ἐρδηαεῖοσ, ἐπὶ ἦρδ0 7νοπίιεῖς ον α παδοεπίο. (ἰῖοτα 

4υϊάαμπι 5ᾶπα, οἱ εχ ἀγαθοῖς Ρὲπα ἜΧχργοβϑᾶ : 564 6 

1110, ἐκ ἔμ5ο )εινεπεμεῖς “ον πασοθπίδ, αἸϊῖον υἱ ἀθειν, 

Ουϊᾷ οαΐτη αἰ ποῖ αἄάογα σόσοῖη πασοεγιίθ, οὐτα 

50 [15 ἐϑϑοῖ αἰχῖββθ, ἐπ ἴρθο ἡμνεπίμις γον 69 Οετῖς ἰᾷ 
ῬαγΠοῖριαπι ῬγΌΥϑιι5 παρέλκειν ΠΘΠΊΟ, ΟΡὶποι, Ποπιο 
ποη υἱάοθι. Ηφο ἰρίξαν, σὰν πάπο Ἰδοιϊοποπι Τορτὸ- 
Ῥεχα, ἀπᾶ Οατιϑὰ δϑὲ : ἀ]ΐογα, συοα ροϑὲ 1Ππᾶ, ον, 

Βα] ἄδροθαῦ γὸχ αἰΐχιια., {8 τεβροημάθας γοοῖριις 

νεπεγαίος., ἱπιθν οῖος,, ἐμ ϑαΐος, ἐγεπιιῖος. (τα 

ρίζαν οἀτιῖο Ἀοτηᾶπα οἱ Μ85. πομηι}}}, τὖ ὁχ ποίϊ5 
ΑἸαργοβίατιῖβ οοπβίαϊ, πα ροαπὶ πιαροθπίδς ῬΓῸ πάδεθη- 

16, ἰϊὰ Ἰορὶ ἀθρογθ σθπβθο, ἐπὶ ἔρϑο ἡιινοπεμῖς ον 
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7. ΜΙΊβοΡΆΙ]6. ΟΠ γα πουῖπὶ ΟΟι}15 ϑρθοίδοι- 
Ἰαπν. Ὑὴν φίαίθ ἤΠουθηβ, νδ]ϊάτι5. ΘΟΡΡΟΓΘ, ἰηἴουὺ 
ΠῊ Παγ 65. ΟΥ̓ π65. οἴαγιιθ., ΔΙΙΟΥ ΠῚ μηδ ηΐθιι5 ἐο- 

ππῖιπὶ ἀδρονγίαιιν, “0 ΟΥθ ον Θ. 56. ΠΟῚ (θαΐ, 
ΠΘΩΙ16 5115 ᾿ρβῖτι5. Ῥθαάῖθιι5. ἀΡῖν6. ὙἿν 4 ΤΘΥΡΟΥΪ 
Ποβιθα8. 6856 ἀθθυθγαΐῖ, Ριθυθ 1π οῸ υἹάθπαϊ 
ΟΟΟΑΘΙΟΠΘΠῚ ΡΥ θοῖ ; 51Π6 [δ }Ὸ ΡΙΟΒ ΓΑ ι15. δϑί ν 
ϑ'π6 Ποϑίθθιιθ θηθοῖτϑ. ὙἹΡ ΥΠΊΪΘ6Ι", 1Π ρ050 οἴδ- 
{15 ἤογ6 σοηβίβίθπϑ, ἃ Υ]Π0Ὸ ΟΟΠΒΕΠ [15 68: δὲ οοη- 

[δοῖαϑ., 4υϊάαυϊα Ποβίεβ νο]θυϊηξ ρογρϑῖὶ ραγὰ- 
τι5. ἘΡνϊοίαβ γαυ]οπὶθ ῬΘΡΠΙΟἾ65,) ΓΟΒΟΥ5. [165 » 
56 ΠΘΟίτ5 ᾿πη ΠΊΔ ἔπι ἃ 7) ἜΧΊστ [ΘΙ ΡΟΥ5 ΠΊΟΥ5. Οὐ 

δηΐμ ἅ]114 σαπὲ ἐθηη τ] 6 ΠΕ] Πἰδὶ ἰά01α σθηΓ11Πὶ ἢ 
Οειῖος Ππαῤετιῖ, εἰ ποτὶ υἱέ: ατιτθ5 ΠαΡϑοτιῖ, Ρςαὶ. κτν3. 

εἰ ποπὶ ακτιαϊειτεῖ : γηλητι5. ΥΘϑΟ 88 διηΐ,, ροάο5 5: δ: 
διπλοῦ. ΘΠ .15. πθοο ἸΠΔΟ ἢ ΠΑ Γτ15 δὲ ὃ {1115 ἃι1- 
οἵου δϑὲ ΠΟΥῚΙΠῚ ΠΠΔΙΟΥ ΠῚ ἢ {1115 ᾿ος ᾿πϑδηἶδ ΡΠ γ- 
τηδοιμ ΠΟΡῚ5. δα πηβοιῦ Ὁ Ποιηο,, σΟην ν τη 

ΔΟΙΘΠῚ οἰ δοῖϑεῖ. Τινθ Π 65 6]165 ἀπιοῖοβ πη πὶ ἴδιη- 
4 πὶ γι] ποΡδῖοϑ 6 ῬγΌΘ]10 7 {αν Θη τα 15 ΠΟ ΘΠ} ὙΠῸ 
δπθολβίὶ. ἂς νοοὰθ «αϊάθιη. ψ θ᾽ 1 ἀπ] απ δ 
αὐ ΠΔ ΠῚ , 6] 105 δα 6 ΠῚ ΠΟΥ ΕΠ} 7 ΘΧϑ ποία ἃ ὙΠῸ 
1Π|π|5 νἱτα. Οὐμπ Δα ἴ6 Π} ΨἼΠῸ ΘΧϑαίϊα τ] 6556 μι η-- 
τὰν. ἴὰπη ΒΊΟΥ ἱποῖρίππε, οἵ ῬΘΟΙ 11ΠῚ ΠΟΤῈ 
ὈΙΡιπὲ αιυιαϑὶ ἃ [οπῖθ ϑροῆΐθ τηδπηδηΐθ, δὲ βοαΐθ- 

Ῥγδὰ5 ΠΙΙΠΊΘΙῸ ἘΘ 118 }65 ἀΟΟΙ ΠῚ ΒΘ ΠΕ 115 ΤΩ] ΠΙ5 ΓΔ 6, 
Νδπι ργοσθάθπίθ 78 πὴ ΘΟ Ίν]0., δά] βοθηβ. Πὰ- 
Ῥδη5 Θργθσῖοθ ΠΠΠΊΘΡΟΘ,, ΠΟΠατιπῚ ἜΡΌΥΪτ15, ΡΓΩ- 

σγαηάθηι νἱπὶ γο σου δι ρ] Δ] απ ΠΙΈΡ ἢ5., πιο 

χηαρεδηΐοα. Νάτη ἃ ΠΠΡΥΑΡΙ5 ὁχ γπαγοεπῖες Ἰποαιυίο [α- 

οἴμιπι 6856 παδοθπίθ, ΟΡ βοασιπη ποῖ οί. ΕΔ φυϊάοπι 

γὸχ πιαγοδηίος οἵ ᾿πἰς ’οσο τπηαχίτηθ οοηγεπῖΐ, εἴ νο- 

οἶθι5 υμἰπογαίος, ἱπίθυ[δοῖοσ, ἐμ ϑαΐος, ἰγεπιεῖος, 

ορίϊπιθ τοβροπᾶει, ος ποβίγιιμη ποῖ πὴ πο Ρὰ- 
σταπὶ αἀ]ιναῖ, 4ιοα ΑἸ τόβίιβ αὖ το] αα, ἀνὴρ φοῦε- 

ρὺς εἶναι ὀφείλων τοῖς πολεμίοις, γέλωτός ἐστιν ἀφορμιὴ 

τοῖς κατ᾽ ἀγορὰν παιδίοις, ἄνευ σιδήρου χαταθέδληται, 

ἄνευ πολεμίων πεφόνευται, ἀρεγίε Θχργθβϑιῖ, τὰ Π]πά, 
ἀνὴρ ὁπλίτης, αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἄγων τὸ ἄνθος, οἴνου γέ- 

γονε παρανάλωμα, ΘΧΡΥΘβϑῖθθ Ρυϊαπάιτι5. οϑὲ. ΟἾηπ 68 
δπῖπι, πὶ [ΆΠ1|ο, ἔοι] ἔα θιπίιν παρανάλωμα, «πο 

δὰ τἰπι βεπίθητϊς αἰτπθῖ, μος Ιοθο ᾿4θπὶ νά]οτὸ φυοά 

πιαγοεπίος, 5δὰ αγεπίες, αὖ ἴθ 4υθιιβάατα δα! Ἰοηϊ- 
Βὰ5 Ἰεριίατ. 

ἃ ἘΠῚ ποσὶν ἀπιέναι. Βοσῖ ἄπο Μ55. ἐπιέναι. ΑἸ 
ἄπο (ΟἸΡογεἶπὶ ποσὶν ἐπιμιῆναι, σογταρίο. 

ὁ (ΟἹ. Ῥυΐπιιιβ χαὶ ἕτοιμος. Νεο 1ΐα χηλ]ῦο ἰπΐτα 
ἰάοπι (οάεχ τί γὰρ ἂν ἄλλο. 

ΓΤ οπα ΠΠΠρον μανίας ὑμῖν. Αἱ Μβ5. οἵ δά ἡμῖν. 

6 Τα Βορ. ἴογιϊο 6 σορῖομθ γοοῖβ. διαχορεῖς Ιορίτιν 

χεχορεσμένοι, 516. τ ῬΟΒΙΟΥΟΡ γοχ ῬΥ]ΟΥ 5 ἀθο]αγαῖο 
511, 



Ἐκαὶ.5.τι. 

Ἰυϊὰ. 

δ 

ἱπαγθάϊειν : {πὶ ἀδρυΐϊσο Ἰρθογαπι ΡΟΟΙΠ]αίον., 
5[ἈΠ5 1π| ΠηΘΩ|10., Ρ6ι ΟὈ]ϊιιο5. {005 Ῥάγ ΟῚ Θ0Π1- 
ῬοΙΟΥΙθιι5. αἰἸβ γι}: ΘΡυϊθίαῖθπι. Νόνιιβ ἢἰς σὲ 
δὶ τηοάτιπη πα]]ππὶ Πα ΡΘηἐ5. πηοάτι5, τπἰ ἀαία 

ΡΑΡῚ ΡΟΥΙΪΟΠΘ ἰπίθιν 56. πηπῖιο ΠΧ αγίθπῖ., ΠΟ 
Ῥοϑϑδὶξ αἰ τθυ «αἰβυαπη Ἀ] ΓΘ ιιπὶ ὈΙΡα πο βιιρθυᾶγθ. 
Ν πὶ εἰἰβιν τι. ἸΏ 6} 56 {0 15... δὲ 5101 ψυΐϊδητια 
ΟὈΥΘΥβιι 1. ΕΠ] 5ιιβο ρίθπίθθ., [ἀΠΙ ΠΔ ΠῚ ΟΧ 

4ποάδπι ἰδοῖι πο 6 ΒΟι ΠῚ τιπῸ βρίνῖτα ΒΙθιιπι, 
1 Π 111} σιν ει 6. Δι ΓΆ ΠΟΛ [δβεϊ πα πίθ5., “Δ ΠΕ 

5101 ἀθβιιρον γὰ5. γε  σΘυ ΔΊΟΥ ΠῚ ΡΘΥ ἀΡσΘ ἢ θα5 
Πδει!αϑ ἀθυ 11. ῬΘΘΡ ΘΟ 6 δ [απιπῈ μη θυ πὶ γ6η- 
ἔγθη} : (ἰἰδοθ 5Π5ΟΙ ρθη τ. γαϑὶβ πΠΔΘΠ][ ἀἸΠΘΠῚ . 

ν᾽ ἀθ] σοι αιιο ΘΟΥν]86 τιπΐτι5 εανο οἰ οι ηβ ον θα- 
ταν. Δα Πρ ]]ὰ πὶ Π6 γοϑρίοἰαβ, Θὰ ΠῚ ΘΧ ἢ ΔΙΙΒ ΓΕΒ. 

56 δὰ τατιπὶ ἰρϑῖπ5. νεπγθηι., 4ποα Παπιάιάτιηι 
ΘΧΡ δι 511. πα ρυορίον,, 1 σιιὶ σεισσιιπὶ πιάτιθ, 
εἰ 5 σθΓαπὶ ΡΘΓΣΘη ἐιεῖ 17). φμΐ δαςρεοίαπιί ὑϑϑρθ- 
γαηὶ, Θὲ ἀἴθπὶ ἴθ ΘΡυϊθίαιθ ἐγαπβίσιης, δῖ. αὶ 

ΠΌΠΠ μὴ 510] 6 πὲ τθμλριιβ ἃ ορογὰ Τ)οπιϊπὶ ἰηβρὶ- 
οἰεμα, ἤθάθ δὰ ορθϑιὰ τηδητιιῃ} 6115. οοηϑὶ- 
ἀεγαπάα. Ζἵπειεπι ἐπίπι θὸς οοπιῦτιοι, ηὐοά 

πὶ οΑ]ον σαν πὶ δοσθίθηβ, ἱσηϊου]ιβ. ἤαὲ ἰσπῖτο- 
ται. ᾿Πἰμποὶ Πα Β]Ο ἢ}. ὙἸΠ ἢ Θ ΠΏ ΓΑ ΠΟ ΠΟ ΠῚ 

ἀδηηθυθὶς δὲ μἸθηΐθηι : ΥἱτοϑῸ5. νΘΓῸ δβίδοξιιβ ἃς 
᾿Π 1 ἀϊπ65. 4ιιαϑὶ αι ἀπ} ἀρυηϊ ΘΧαΠΊΘΠ δχϑιιβοὶς- 
τα. ΟἾΪ5 ΘΠ]ΠῚ ΘΕ Ὶ5.5 ἃΪ) ΘΠ} 65 ἐγδοῖιβ., αάθο 

᾿θηΊΘ 6 [ΌΓΓαΓ.,. Δυγσα Θχοῖιθθο ἢ Οοάπδηι πανὶ- 
Βίθπιμη σα ου Ππαῖογο ἀθϑεϊ τι, ἃ Πποι5. πὰς 
ἡΠπιὸ Θχαριταϊιι., ΠΟῚ ἔπι εϊπι5. δϑὲ τε πη] πῖο ὃ 

8. 

8. ῬῈΓ δ] πβιη 061 πη8]ἃ., Υἱγὶ βδίπηὰ] οἱ πλι]16-- 
ἸῸ5., σΟΠΒΕ 5 ΟΠΠΟΥ 5. σΟΠῚΠΙΙΠΙ 115, ΔΠΙ Πα ιι5- 

4116 νΊποβ50 ἀφο ηὶ ἐγὰ 115. 56 πππιπιο ΠΡ᾽ ἀϊ παι πὴ 

5ΡΊΘ]Π15. σοπδδιιοϊαυ πὶ. ΒΪβιι5 τ ΡΠ Ζ16., οδητἰ- 

Ἰθπᾶθ ΟΡΒοθ πᾶ, ΠΠΘΡΘ ΡΟ σϑϑίιιβ δα ΠΙΡΙ αἰ μδπὶ 
Ῥτονοοδῃΐοβ. ἈΙ465, αἷς τε, ἂς σαιάος δαιι- 

ἄταιπι ἱπηρι ἀ]ουμ}., ΟἸΙΗῚ ᾿ΔΟΥΥ ΠΑΡ ΟΡ ΡΓο θυ τὰ 

δὲ ἸησΘ 506 6 ΟΡΟΥίογοὶ ἢ (Δ Π15 τη γθ υἸοἷὰβ οαπ- 
{ΠΘΠ 85. Ῥ5Δ]Π}15 δὲ ᾿νν ΠῚ 15, 4ππ|Ὸ5 ἀἸ ἀϊοϊσεῖ,, 40 16- 
βατ5. Δίονοβ ρθάδθβ, δὲ ΟΡ πα ΠΙ ΘΠ π ΠῚ δχϑὶ- 

115, ἀποίπαιιθ {5 ποῖ ἀθθοῦο5. ΘΠΟγΘας., ΟἸΙΠῚ 

δοπῖα δχὰ Ορον τ ἶδβθὲ ἃ Δἀογαπάιϊιηι ὃ {Π|τὰ5 

Ἰπσοθο ὃ ῬαΘ]]ασπθ πριν ἱποχρουίαβ, ἀπ 
σΟΠΠΜΡΙΪ [πρὸ 5. Ἰτὰ5 2 Π|Θ φαϊάδθη) απιῖσϑα 

Ὁ δὶς Νῖβ5. σαι. ἘΔῚΠῚ οἱ (Ο]Ρ. Ῥυΐπηιβ χαὶ στάς. 
ΔΙοχ (1. ρυϊπιιις διανέμει τὸν οἶνον, εἰϊδεγ δεῖς οἱ- 
παιπι : ἀαοα ΟΡ πλιὰ πα Ἰσαγο πη, τσὶ νὸχ ἴσην, 4 
ἴῃ οπηηΐθι5. Νῖσς. Ἰοσιταν., πθοθββασῖο βαβοια πεν απ 
Τουαϊ πίη πὶ Ροκίαϊαγοῖ, 

4. (0]}. τυ 5 ἐφέλχειν. 
» ϑαπε Ζαϊ ἐαϊσιϊπιθπὲ Ππούο πὶ οἰτοῖ το πἀποῖας Ἰϊεμιο- 

τὶς πὶ σοί ν]α σομεϊπουὶ : φυαπίμπι ἴεγε Ποπιῖπα οοη- 

ΒΆΒΙΠΗΙ ΟΥΒΑ ΑΒΕ ΘΑΡΡΑΒΡΟΟΘ. 
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ΔΒΚΟΘΟΗΙΕΡ. 

Ψυγμένου ᾿ ὃς τὸν οἰνοχόον αὐτῶν παρωσάμενος, 

" χαταστὰς εἰς τὸ μέσον, διὰ σχολιῶν σωλήνων 

ἴση» τοῖς συμπόταις διανέμει τὴν μέθην. Καινὸν 

τοῦτο τῆς ἀμετρίας τὸ μέτρον, ἵνα χατ᾽ ἰσομοιρίαν 

ἀλλήλοις συνασελγαίνωσι, μηδένα ὑπερόδάλλειν ἐν 
ὉΡῈ τις Ἀφ ᾿ ἘΝ οατ τ πε ών εν 

τῷ πίνειν τὸν ἕτερον. Διελόμενοι γὰρ τὰς ὑδροῤῥόας, 

χαὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἕχαστος τετραμμένην ὕποδε - 

ξάμενοι, ὥσπερ ἀπό τινος δεξαμενῆς ἀπνευστὶ πί- 

γουσιν ὡς οἱ βόες, τοσοῦτον " ὑφέλχειν ἐπειγόμενοι 

τοῖς λαιμοῖς, ὅσον αὐτοῖς ἄνωθεν ὃ Ψψυχτὴρ διὰ τῶν 

ἀργυρέων ὀχετῶν ἐπαφίησι. Κατάχυψόν σου πρὸς 

τὴν ἀθλίαν γαστέρα - χατάμαθε τοῦ ὑποδεχομένου 

ἀγγείου τὸ μέγεθος " ὅτι μιᾶς " χοτύλης ἔχε: χοιλό-- 

τητα. Μὴ πρὸς τὴν οἰνοχόην ἀφόρα, πότε χενώσης, 

ἀλλὰ πρὸς τὴν σεαυτοῦ χοιλίαν, ὅτι πάλαι πεπλή - 

ρωται. Διὰ τοῦτο, Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωΐ χαὶ 
τὸ σίχερα διώχοντες, οἵ μένοντες τὸ ὀψὲ, χαὶ διη- 

ΝΣ ὡς μηδένα καιρὸν ἑαυτοῖς 

παρέχειν εἰς Κυρίου ἐμόλέπειν, καὶ τὰ 
ΓΞ ϑο - 

ἔργα τῶν χειρ τανοεῖν. Ὃ γὰρ οἶνος αὖ- 
Σ ς πατά ε ὟΣ Ξ 

τοὺς συγχαύσε τὸ ἐκ τοῦ οἴνου θερμὸν , ἐγγι- 
ὲ Ψ Ξ 

ἔξαμμα γίνεται τῶν πεπυρωμέ- νόμενον τῇ σαρχὶ,, ἔξα! 
ἀν ΤΣ τυ τον τα ἘΣ ΤΩΝ ΨΚ Ὑασν τΝ 

νων βελῶν τοῦ ἐχθροῦ. Τὸν μὲν γὰρ λογισμὸν χαὶ 
ὲ ἊΣ τῇ 6 ζει - τὰ δὲ πάθη χαὶ τὰ τὸν νοῦν ὃ οἶνος καταδαπτίζει " τὰ δὲ πάθη χαὶ τὰς. 

΄ -Ὁ - ΓΈΒΕΥ ΨΥ; - 

ἡδονὰς ὥσπερ τι σμῆνος μελισσῶν ἐπεγείρει. Ποῖον 
εἰ Γι ΓῚ Ἷ Η 9 

γὰρ ἅρμα πώλων οὕτως ἀτάχτως φέρεται; “ ἀποδα- 
Ξ Ἄ ΣΎΝ ἐπ τἢ ΟΕ 

λὸν τὸν ἡνίοχον ; Ποῖον δὲ πλοῖον ἀκυδέρνητον, ὑπὸ 
“ , Ῥπν: 

τῶν χυμάτων ; ὡς ἂν τύχη, φερόμενον ;) οὐκ ἄσφα- 
ἈΠ ὩΣ ᾿᾿ ΤΟ ΤΑΝ 
λέστερόν ἐστι τοῦ μεθύοντος: 

γ..τΣ , ἐστε τε ον σῆς πο τ Ἀπὸ τοιούτων χαχῶν, ἄνδρες ὁμοῦ χαὶ γυναῖχες 
ν᾿ ἘΠ ΤάνΕ, ὙΦΗΞ ἈΈΡΟΣ 

χοινοὺς συστησάμενοι χοροὺς, δαίμονι: ἢ οἰνηρῷ τὰς 
, - ἢ “- - Ὁ ψυχὰς παραδόντες, ἀλλήλους ταῖς ἀχίσι τῶν παθῶν 

τς - ᾿ Ψ ᾿ἰ ἀντετίτρωσχον. Γέλωτες παρ᾽ ἀμφοτέρων, ἄσματα 
- Η ΄, ἸΝ τὴ ΕἸ εθίζ, ἐπαβ γε ὁ ττνευν ΦῚΞ αἰσχρὰ, σχήματα πορνιχὰ, ἐρεθίζοντα πρὸς ἀσ 

ὶ τέρπη τέρψιν ἀχόλα-- γειαν. Γελᾶς, εἰπέ μοι, κα 
» ; ἀιβ Σὴτ Ὁ. κοη ᾿ 

στον, δαχρύειν “ δέον χαὶ στένειν ἐπὶ τοῖς φθάσασιν: 

ἔλσματα πόρνης φθέγγη, ἐχδαλὼν τοὺς ψαλμοὺς χαὶ 
Ξ πότε ἌΡ ΡΝ Δ ΕΡΥ 

τοὺς ὕμνους, οὺς ἐδιδάχθης. Κινεῖς πόδας; καὶ ἐξάλ- 
Σ ᾿- ΗΝ Ὅν ΕΡΟΜΑ ΕΝ λη “ ἐμμανῶς, χαὶ χορεύεις ἀχόρευτα, δέον τὰ γό- 

ταν Ξ , Ῥδι. 
νατα χάμπτειν εἰς τὴν προσχύνησιν; Τίνας ὀδύ-- 

Ν ἃ πα στ: ρωμαι; τὰς χόρας τὰς ἀπειρογάμους : ἢ τὰς ἐν τῷ 
- - , ’ . δ } Φ ΕΣ πο ΥΩ ζυγῷ τοῦ γάμου χατεχομένας : Αἱ μὲν γὰρ ἐπανῆλ 

0 λ ͵ ΡΥ προς ἐπ 
ον . τὴν παρθενίαν οὐχ ξχουσαι: αἱ ὁξ τὴν σωφρο- 

αἰπονς ἀἸοῖταν ἃ φυϊθυκαπι ; πδο ἐπὶπὶ οὰ 4 τὸ βαιῖς 
ἰπΐοι 56 σοηγεπίπηξ ἐσ {1{]. 

ς Απεφαϊ ἄπο ΠΡεῚ ἀποξάλλον. 
ἘΤΠΆες. 116 σοτγγθοῖας εἰ ἄπο Μοπαοθπξος δαίμονι 

πονηρῷ. 
ἀ Βρα. ρῥυγῖπιις δαχρύειν δὲῖ. 
6 ΟΟΙΡ. ἐογέϊας ἐχμανῶς. Μοχ Ἰάοπι Οοάοχ πρὸς 

προσχυνήσεις 
τὰς 



ΠΟΜΤΓΓΛ 

σύνην τοῖς ἀνδράσιν οὐχ ἐπανήγαγον. [δ γάρ πού 

τινες χαὶ τῷ σώματι τὴν ἁμαρτίαν διέφυγον, ἀλλὰ 

πάντως γε ταῖς ψυχαῖς τὴν φθορὰν ὑπεδέξαντο. Ταῦ- 

τά μοι χαὶ περὶ τῶν ἀῤῥένων εἰρήσθω. [εἶδε χαχῶς, 

ἐθεάθη ' κακῶς. Ὁ ἐμδλέψας γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπι- 

θυμῆσαι͵, ἤδη ἐμοίχευσεν. Εἰ αἱ ἀπὸ ταὐτομάτου 
͵ - -Ὡ» ΩΝ 

συντυχίαι τοῖς περιέργως κατασχοποῦσι τοσοῦτον 
ΕᾺ 

ἔχουσι κίνδυνον͵, αἵ κατ᾽ ἐπιτήδευσιν ἀπαντήσεις, 
Ψ - » “- 

ὥστε ἰδεῖν γυναῖκας ἀσχημονούσας ὑπὸ τῆς μέθης, 

καὶ χατασχηματιζουένας πρὸς ἔκλυσιν, καὶ μέλη 

τεθρυμμένα ἀδούσας, δυνάμενα χαὶ μόνον ἄχου- 
’ πὰ - - - 

σθέντα πάντα οἶστρον ἥδονῆς ἐμποιῆσαι τοῖς ἀχο- 

λάστοις, τί ἐροῦσιν, ἢ τί ἀπολογήσονται, ἐχ τοιού- 
, -Ὁ .-ο τῶν θεαμάτων μυρίων ἐσμὸν τῶν χαχῶν συλλεξά- 

μενοι; Οὐχ, ὡς διὰ τοῦτο ἐμόλέψαντες, ἵνα τὰς 

ἐπιθυμίας ὅ ἐγείρωσιν; Οὐκοῦν ὑπόδιχοί εἰσι, χατὰ 
τὴν ἀπαραίτητον ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου, τῷ χρίμα- 

τι τῆς μοιχείας. Πῶς ὑμᾶς ἣ πεντηχοστὴ ὑποδεέξε-- 
[2 Ὁ ,ὔ , ε ται, οὕτω τοῦ πάσχα χαθυόδρισθέντος; Ἣ πεν- 

τηχοστὴ τοῦ Πνεύματος ἔσχε τοῦ ἁγίου τὴν ἐναργῆ 
χαὶ πᾶσι γνωρίμην ἐπιδημίαν " σὺ δὲ προλαδὼν, 

σεαυτὸν οἰκητήριον τοῦ ἀντιχειμένου ἐποίησας 
᾿ » - 

πνεύματος, καὶ ἐγένου ναὸς εἰδώλων, ἀντὶ τοῦ γε- 
, τ Ὁ -Ὡ 

νέσθαι ναὸς Θεοῦ διὰ τῆς ἐνοιχήσεως τοῦ Πνεύμα-- 

τος τοῦ ἁγίου. ᾿Ππεσπάσω τὴν ἀρὰν τοῦ προφήτου 
9. ἱ 5 , ΓΝ ρου ᾿Ὺ , Δ ς 

εἰπόντος ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ, ὅτι Στρέψω τὰς ἕορ- 

τὰς αὐτῶν εἰς πένθος. Πῶς τῶν οἰκετῶν " ἄρξετε, αὐ- 

τοὶ δουλεύοντες ἐπιθυμίαις ἀνοήτοις καὶ βλαδεραῖς 
« 3 , -“ δ -Ν 7 » 

ὡς ἀνδράποδα; Πῶς τοὺς παῖδας νουθετήσετε, ἄνου- 

θέτητον ζωὴν καὶ ἀδιάταχτον ζῶντες; Τί οὖν; Ἔν 

τούτοις ὑμᾶς καταλείπω ; Ἀλλὰ φοθοῦμαι, μή πως 
ὁ μὲν ἀνυπότακτος " στραγότερος γένηται" ὃ χατα- 

ΣΝ ΤΣ. ἤΟΥ αν ποτ ἐς 
γενο α ἴος τῇ περισσοτέρα λύπῃ χαταποθῇ- [Ιαμα 

, ἡ, , χ γὰρ, φησὶ, χαταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας. Ἢ νη- 
΄ ΄ , Ν ᾿ 3 , 

στεία τὴν μέθην θεραπευσάτω" ψαλμὸς, τὴν αἰσχρὰν 
, . μελῳδίαν" δάκρυον γενέσθω τοῦ γέλωτος ἴαμα " Β 

ΔΑΝ ΡΤ, , ᾿ ΄ ͵ ΝΑῚ “ ἀντὶ τῆς ὀρχήσεως, τὸ γόνυ χλινέσθω" ἀντὶ τοῦ 

κρότου τῶν χειρῶν, τὸ στῆθος τυπτέσθω " ἀντὶ τοῦ 
,ὔ - . φ ἿΣ 3 .-Ὁ 

χόσμου τῆς ἐσθῆτος, ἣ ταπείνωσις. ᾿Επὶ πᾶσιν ἣ 
τς δι ων ΄ ΓΈ Ἐ Υ  - , , 
ἐλεημοσύνη ἐξαγοραζέτω σε ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Λύ- 

" τ - 
τρον γὰρ ἀνδρὸς, ὃ ἴδιος αὐτοῦ πλοῦτος. Πολλοὺς 

,ὔ Ὁ τ 

ἐργάτευσον τῶν θλιθομένων εἰς τὴν χοινωνίαν τῆς 

προσευχῆς, εἰ ἄρχ σοι ἀφεθήσεται ἣ ἐπίνοια τῆς 

ΓΟ]. Ῥυΐπιιιβ ΡνῸ ἐθεζθη Παρ ει ἐθέλχθυ,, αἰίδοίιις εει, 
πο ἴϊα γοοῖς, ΤΡ οπὶ Ἀορ.. Ρυίπηιβ ἐμολέψας γυναῖκα. 

8. (0]}. Ῥυίπηιιβ ἐγείρωσι, ναὶ διὰ τοῦτο προδήλως, 
οὐκοῦν. ϑεᾷ τοΐαπι 1Ππᾶ4, ναὶ διὰ τοῦτο προδήλως. 

ῬΟΡΘΡΥΪΠΊΙΠῚ 6856 δἴ ἀΡΟΠτιπι, π6πῖο, ορίποι", ποράθὶς. 
ϑιαίπι,, ἈΡῚ εὐ ἴπ δα 5. οἱ ἴπ Μ55. Ἰορίτυν ἐναργῆ, 

βπθ ἀπθῖο ἰπ θυ γ65. γαίας Ἰεβογαΐ ἐνεργῆ, οἴη 5ἷο 
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νἱρσ πα θ γον υϑθθ σιηΐ ; [6 νεγῸ Ραα]ο εἶα πὶ 
ΠΡ 5. παι γϑιμ!θυιιηῖ. Νὰπι δὲ ἀπ ἴογίθ 
ΡΘοσδίιη) ΥἸΓΆΡΕΙΠΕ ΘΟΥΡΟΥΘ, ΟΠΠΠΙΠΟ ἴἀΠΊΘ ἢ ἴπ 
ΔΏΪΠῚ15. ΘΟΥΤΙΡ ΟΠ ΘΠ. 5ιιβοθρογιηΐ. Ηφο οἱ 6 
Υἱν5. ἃ π|6 ἀϊοία 5ἰπι. Αϑροχῖξ πάθον, π6- 

4αΙ ΓΘ σΟΠβρθοῖι5. οϑὲ. Ομ αϑροχογὶ! πιείϊθγθιτ δ]αι). 5. 
αὐ σοποιιρίοοτιιπι., ἤαπι τποθοϊιαίς δεῖ. Βὶ ὁ} 
[ΟΕ ΓΟ5. οαδι15 [Δ ΠΕ} ῬΘΥ Ιου πιπὶ ̓ πηρθ πάθε οὈ]- 
ἴδ σΟΠΒΡ οἰ ΘΠ ΕἾ 15, Πα τπιπὶ [τὰ Π Θδὲ Ὁ} 
ΟΟΘΟΙΙ 5115 (11 46 πα δια ἤπηῖ, αὐ νυ] ἀθαῃι ηλιι- 
ἸΙΘΡῈ5. Ῥγῶ5 ΘΟγϊθίατο 86 Ἰπάθοονθ σου πίθϑ 5 5105- 
416 βϑϑίιιϑ ΘΟ ΡΟΠ 65 δε] ᾿Ἰδβϑοῖ ν 8 ΠῚ, οἱ σαπι- 

Ἰεπᾶβ ΠΊΟ]]65 σα ΠΟ ἴ65., 4185 ν6] Διι [85 50 τ. 

ΟΠΊΠ6. ψΟ] Πρ δ Ε15. Οοϑ γα πη ᾿ΔΘΟΙν ΘΠ ΕΠ 115 ΠΟΘΙ ΘΥῸ 

Ροβϑιιηΐῦ ἢ Οὐ ἀϊοσθηῖ, ἀὐὶ 4αϊ οαιιβα ιιη τ", 
4] ΘΧ δ] 5πη 0 1 ϑρθοίδοι 5 ̓ Πσ 6 η5. ΠΠΔΙΟΥΙΠῚ 

ΘΧΔΠΊΘΠ 510] ΠΟ] θυ ἢ ΝΌΠΠΘ 856 ἴά60 Ἀβρθχίβϑο, 
Γ᾿ ΘΟΠΟῸΡΙβοθ π απ Θχοϊαγθπ  ῦ ΟΡΠΟΧΙΣ Ισἰταν 

51ηὶ Ππάϊοῖο δά] ον ϑθοιιπάϊιπη. ἱπϑν}Γ Ὀ}]6 μη 

Ῥομηϊπὶ ϑβοπίθητίαμ). Οτοιμηθο νὸ5 Ρεῃίθοοϑίθ 

Θχοῖρῖθε, αὶ ἴπ Ῥάβο μα [5115 ᾿ΐὰ ΘΟ 6] ]Οϑ] ἢ 
1π Ῥοηπίθοοβίθ ΚΡ Ίγ π|5. 8 ΠΟ] Δάνθητι5 πη  η1[6- 

120 51π|5 [Π οἵ ποίτι5. ΟΠΊΠΙθιι5: ἴὰ ὙΘΙῸ 1Π ΔΠίθοΘ65- 
Α 51|| [6 Π6 8 Δάν θυϑαυἹ ΒρῚ εἹ{π|8. Π ὈΙ ΓΔ συ] πὴ οἰ ο- 

Οἰδι., δὲ. ΤΘιρ]τπὶ [ἀοῖι5. 65. ἸΦΟ]ΟΥ ΠῚ. ,. ΟἸΙΠῚ 

ἀθθυῖθ5θ5. Τθηη ρ] τη οὶ Πουὶ ΡῸΡ ΚΡ Γι5. ϑὰ ΠΟΙΪ 
᾿π Πα τα] πΘ . Ασσθυϑι ν ἰδ} ΘΧΘΘΟΓ  ΠΟΠΘΠῚ Ρ]Ὸ- 

ΡΠοίθ, ἴῃ Τ)οῖ ρϑύβοπὰ ἀἸσθητ5: σοπυθγίαπι 50- 

ἰθηιτπιί!αΐος δογιην ἵπι ποίη. Οποιηοο βοῦν 5 
πη ρ ΟΡ ἈΒ 15, οἵ πῇ νῸ5 4ιιαϑὶ ΠΙᾺ ΠΟΙ ρα 510}1415 δὸ 
οχ ἢ οϑῖθ οὐ ρ ΑἸ τα "15. ᾿Πβουν 815 ἢ Οιιοιηοάο 

ΘαΒ ΕΑ 15 1) ΘΓ Ὸ5., Οἰ1ΠΊ γῸ5 ΠΟ ΑΒ ΠΡ [8] ν᾽ ΓΔ ΠῚ 
ἀἴ4πι6 ἸΠοοπηροβι πὶ νἰνατὶ5 "Ὁ Οὐ] ἰρῖταν ἢ Νὺ ΠῚ 
νῸ5 ἴπ Πἰ5 γϑ πα πὰ πὶ ὃ ϑ'6ἱ νΌΓΘΟν, Π6 ἔογίθ α] 

᾿π ΠΊΟΥΘΘΡ δϑῖ 5 {ὰϊ πᾶ ᾿πὴριιἀθ ΠΈΟΡ : 48] νΟΙῸ 
ΘΟΠΙριΙΠοίτι5. Θϑὲ 5 ΓἸ5Ε| ἃριι πάλ πιο ἀθ50.- 

θϑαῖαν. Νὰπι., ἱπαι:, ἤοάεία σοάανὶϊ μεροαία 

γπάσπα. 16} ηῖθ οτιγθίαν Θν Ἰθ 45 : ῬϑΆ]η10., οδη-- 

{Π6 πὰ Οὔ ϑοθπᾶ : ἰΔΟΥΥΠη85. 51: Υἶδιι5. ΓΕ ΠΊΘ τ}: 

ΡΙῸ ϑβαϊζαϊίοπθ σθπιι Πθοίδειν : ΡΓῸ πηδητπιπη οΪδιι- 

811 βϑοῖαϑ ῬοΓΟΙ ἴα: Ὀ.Ὸ ψΘϑεπ|5 οὐ Ππαίτι οϑίθη- 

ἀαῖαν Πυιτ 1185. [πὶ ῬΥἾΠ|15 τ ἀἸπλαΐ [6 ἃ ρθοοαῖο 

Θἰθοπηοϑυηα. Νὰηι βγοίϊεηι γϑαοηιϊοτιὶς υἱτγὶ, διε 

νογίαϊ, αὐνεπίιπι εἤϊοασεπι ᾿ιαδει. 
4 Αμεᾳαΐ ἔγο5 ΠΡτὶ ἄρξητε... νουθετήσητε. 

5 Ουγάσιο εἀϊεῖο ῥᾳθυμότερος γένηται, γίαι 56 5.»10}". 

Αὐ «πάπα Μ55. στραγότερος γένηται, βίαε ἱπιριιάεπ- 

εἶον". ἸΝοϊαπάτιπι ἕατποι ἴῃ οτὰ (ΟἹ Βου εἴη] ῬΥΪπλὶ 50] - 

Ῥίαπη ἱπν οηϊγὶ ῥαθυμότερος. Οοάοχ (οἴ5], [εἰ Ἀερ, 
416] στρατηγότερος. 

48. 

Ποηι 8.11.. 

Ανιος. 8.10. 

“. Οὐκ. 2... 

Εεοίε.το, ἡ. 

απ. ἡ.5ἡ.. 

Ριον.13.8. 
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51 ἴρδίτς αἰυϊια. ῬΊαν 5. δουτπὶ, «αὶ ἰπ ϑυὰ- 

ΤΠ 5 ΨΘΥΒΔΠ[}, ἴα Πα Θὰ 5 5005 ρυθοδ ΠΟ ἢ Ϊ5., 5] 
Εχοα. 32. [ΟΥἴ6 ΠΟΙ 185. ΘΟΠ5.Π1π1πῈ 10] τϑταϊταταν, Οτδη-- 
ϑ 40 5661 ρορε!α5. δά δάἀθπάϊηιν δὲ ὈΙΡοπάμπιπι, 

οἱ δι σγθχθυιηΐ Δ ᾿πἀθηάππι {1πάτ|8 ἀπο πὶ ἴρ50- 

γα 14] οἸ αἰνὰ ογαξ ) : ἔὰπο Τιθν [δ 1π 5ι105 [γα Γο5 

ΔΥΠΊΔΙΙ,, ΠΠΔΠΙ15. 5118ἃ5 1Π 5ΔΟΟ ΟἿ ΠῚ ΘΟΠΒΘΟΓ- 

γαηΐ. Τίααι6. δὲ ν 8. (αὶ ΤοΠλΪπιιη {{πηθ 115. 
«αοίαιοι πτιπσ 46. ΟΊ] ΟΠΙΙΠῚ ἱΠἸ ΡΥ θα ἀγα πὶ ἔπ:"- 
Ῥ᾽ τα πη 6 ἀο] 15:15. ΠΠπ|4| ΡΥ ΘΟ ρ᾽ ΠλῈ5: 8ἱ νυ] θυ]- 
{|5. {1105 5[{ΠῚ1|80 βίου πὶ ΒΟΥ ΠῚ ΡΟ Πἰθαξ, 

ΘΟΥΙΙ ΠῚ ΠῚ ΒΟΥ ΘΑΠΊΠΙ [ὩΠΊ([118 ΠῚ ὙΘΒΓΓΟΥῚΠ ΠῚΘΠ]- 

ὈΓΟΓΙΙΠῚ ΦΟΥΟ Δ ΕΠπΠὴ : 51Π ρου ν θὰ 68 ἃ ψΕϑ ΓΔ ΠῚ 

3. ον. 6. ῬΓῸ ᾿Ρ518. ΠΟ ΒΕ ΠΠ8 ΠῚ Θρου ποηΐθϑ, Βα ἐδ τπὲ- 
"ἦν ϊο δον, δἰ σϑραγοιηιϊτιὶ, δὲ ἱπππιτιγιάτιτν. πιὸ 

ατιβαῖια : αἰ 516. 111 «υϊάθηη ριιάογο αἰίθοι!:, 
Νινι. 35,. ΒΤ ἸΡΒΟΙ ΠῚ ῬΓΑν ΓΑ 6 ΠῚ ΟΟϑΠοΟϑοδηΐ : νῸ5 νΕΙῸ 

τὰ ΠΙΘΙ ΟΘ 611 ΘΟ  ] Δ ΙΙΟΠἶθ. ΡΠ 665 γθο ρ Δ Ε15., 7510 
Ἰυάϊοῖο Τ)6ὶ ἃο ϑα]ναίουῖθ ποϑιυὶ 1651 ΟΠ υ ϑιὶ, οὶ 
Θ]οΥ Ια 6. “πη ΡΟ υ πη} 1π 56ρ οι] ἃ ϑϑθο ] Οὐ. ΑΠΊΘΗ. 

ΘΑΡΡΑΒΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

ες γ - Ἂ 
χαχίας. Ὅτε ἐχάθισεν ὃ λαὸς φαγεῖν χαὶ πιεῖν, χαὶ 

’ὔ -Ὁ 

ἀνέστησαν παίζειν - ἢ δὲ παιδιὰ αὐτῶν εἰδωλολα-- 
, Ἀν Ἐ , ε - Η - Ν - 

τρεία ἦν " τότε οἵ Λευῖται χατὰ τῶν ἀδελφῶν ἕαυ-- 
Ν " ,ὔ - - - 

τοὺς ἐξοπλίσαντες, εἰς ἱερωσύνην τὰς χεῖρας ἑαυτῶν 
ἘΕῸΣ ἥν Ξ 

ἐτελείωσαν. Καὶ ὑμῖν τοίνυν τοῖς φοδουμένοις τὸν 
ἊΝ ἈλΕΣ Ὑ ΩΣ τὰ 

Ο Κύριον, ὅσοι νῦν ἐπεστυγνάσατε ἐπὶ τῇ ἀσχημοσύ- 

γῇ τῶν χκαταγνωσθέντων, ἐχεῖνο διαστελλόμεθα᾽ 
Υ - ΩΝ -Ὁ 

ἐὰν μὲν ἴδητε μετανοοῦντας ἐπὶ τῇ ἀτοπία τῶν πε- 

πραγμένων, συμπαθήσατε ὡς οἰχείοις μέλεσιν νε- 

νοσηχόσιν" ἐὰν δὲ ἀπαυθαδιαζομένους χαὶ χαταφρο- 

νοῦντας “τῆς ὑμετέρας ἐπ᾽ αὐτοῖς λύπης, ᾿Ἐξέλθετε 

ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, καὶ ἀκαθάρτου 
4 Ἃ Ψ [2 Γ« λ ἊΨ ’, 5 9. ͵ 

μὴ ἅπτεσθε " ἵνα οὕτως οἵ μὲν ἐντραπέντες εἰς ἐπί-- 
Ε -“ ἂν , φ'' ὦ κὺνΝ ον 

νῶσιν ἔλθωσι τῆς οἰχείας χαχίας - ὑμεῖς δὲ τοῦ ζή- 

λου τοῦ Φινεὲς τὸν μισθὸν ὑποδέξησθε, διὰ τῆς 
Ξ ᾿ Ἂς ἘΜΟΥ͂ ρνϑ Κεῖ στρα 
δικαιοχρισίας τοῦ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿[ησοῦ 

Χριστοῦ, ᾧ ἢ δόξα καὶ τὸ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Δ μήν. 

9 ΟΟΙΡ. τογίλιι5 τῆς ἡμετέρας... αἴσθησθε, ἐξέλθατε. ΑἸ1] ἀπο 195, οἱ δα αἰ ἴῃ οοπίοχτα, 

ἨΟΜΠΙᾺ ΧΥ͂. 

7ε Τίαο. 

τ. Τὶ φυϊάθπι 76 6} ΠΠΘ ΠῚ  Ἶ556.,) Γ65 Ρρἷὰ δϑὲ, 

δὲ 41ιὰ Τὶ ΔΠΊΔη8. ΔΠΙΠΊ115. ΠΕΠΊΖΙΙ ΠῚ Θχϑαίϊα- 
τὸν : 4128 γΘΙῸ διιπὶ Τ)61 5 5ΒΘΥΠΠΟΠΘ ΡΓΟΒΘαιΐ διι-- 
ἄαχ οὐρίππι {ΟΡ ; ΟἸΠῚ ΠΊΘΠ5. ΠΟϑίγα ΙΟΠΡῸ 
πῖον }10. ἃ ΥΌΡιΙη] ἀἸσηϊτα Θ ἈΡ51 7). ΤΠ 5 56 116 
56. Π|0 ΟὈΒΟΙΓΘ ἃς ᾿ΠΠ ρου ἴδοιθ ᾿πιθ!!]θοῖα ὀχρυῖ- 
τπηδΐ, Τίλα τι 51 ᾿Π 16} Π5 ΘΠ 1} ΠΟ ΡΠ ΙΟησΘ 5811- 

ῬΘΡδῚ ΓΘΥῚΙΠῚ ΠΑΡ ΉΪ 10... 5ΘΓΠΊΟ ἁπιίθηι ἃ} ᾿ἰρϑ5ᾶἃ 
᾿π|6 1 θη τα βιρθύθίι., ΦαοιηΟίΟ 51|16 6 ΠΘΟΘ556 
ΠΟΠ [ΟΡ]. Π6 ἔονιθ {πθο]οσῖς εἰσητα5 ὁχ γον- 

ῬοΥιπ) ἴοπυιταῖθ ΡΘυἸΟἸ Πανὶ νἀθαῖαν ἢ ΤῸῚ ἀ]- 
ἄδπὶ β]ουῖα αἰ οῖθηὶ οσαρίο αι θιιθνὶβ. γα θη 
ῬυΘα 5 ̓Ἰπϑὶ τὰ θϑὲ παίαγα : 564 γοὶ ρ᾽Ὸ αἀϊσηϊίαίθ 
{ναοί 485 ᾿πη ρα Γ65 511Π0 ΘΧ ἔθ 10 ΟΠ]Π65. Οἰδη}- 
«πὰ ἁαΐθπι Ρἰθία 5. ϑυα 10 ἃ] του ΔΙ ΤΟΥ ρ ϑοϑία-- 

τ ΓΥ  ἰαβίαμα. γαηβ]αϊϊοπομι ἈΠΠῚΠῚ ΠαΡθο5. ᾿πῆνα, 
Ῥ. 139 1υυ}1ι5 Τοπιῖ, ] 

4 1Π]04, ὁ δὲ λογος ἐλάττων ἐστὶ καὶ αὐτῆς τῆς δια- 

γοίας, 5'ο, ψο]ῖπὶ ἀσοϊρίαβ : ἈΌΓΘΙΙΒ δὶ ΒΟΥ Π6 Ἔχριῖς- 

ποτ Ταϊάοπι ροϑϑῖξ {πᾶ ἱπηρογίθοϊε ᾿π 6] θοῖτι οοπδο- 

{ΠῚ ΕῚ ΒΌΜΤΉΙ5. 

« Βάϊεο Ῥανὶβ. εἰ (0]}. ρυΐπηιις λογικοῖς χαὶ ἀλόγοις, 

ΟΜΙΛΙΑ 1. 

"Περὶ πίστεως. 

Θεοῦ μεμνῆσθαι μὲν διηνεχῶς, εὐσεδὲς καὶ χό- 
ρὸν οὐκ ἔχον τῇ φιλοθέῳ ψυχῇ " λόγῳ δὲ διεξιέναι 
τὰ περὶ Θεοῦ, τολμηρόν" τῆς μὲν διανοίας πολλῷ 

τῷ μέτρῳ τῆς ἀξίας τῶν πραγμάτων ἀποπιπτού- 

σης, πάλιν δὲ τοῦ λόγου ἀμυδρῶς παριστῶντος τὰ 

νοηθέντα. Εἰ οὖν ἢ μὲν διάνοια ἡμῶν παρὰ πολὺ 

τοῦ μεγέθους τῶν πραγμάτων ἀπολιμπάνεται, “ὁ δὲ 

λόγος ἐλάττων ἐστὶ καὶ αὐτῆς τῆς διανοίας, πῶς 
3 3 , ᾿ , 5 - - ΄ 

Ε' οὐχ ἀναγχαία ἣ σιωπὴ, μήποτε ἐν τῇ τῶν ῥημάτων 

εὐτελεία δόξη χινδυνεύειν τῆς θεολογίας τὸ θαῦμα; 

ἯἩ μὲν οὖν τοῦ δοξάζειν τὸν Θεὸν ἐπιθυμία πᾶσι 

τοῖς “ λογιχοῖς χατὰ φύσιν ἐνέσπαρται " τοῦ δὲ πρὸς 

ἀξίαν εἰπεῖν πάντες ὁμοίως ἀπολιμπάνονται. Τῇ δὲ 

περὶ τὴν εὐσέδειαν προθυμία ἕτερος ἑτέρου διενηνό- 

χαμεν" οὐδεὶς δὲ οὕτως " τετύφλωται, καὶ φρενα-- 

γ»αἰίοπε ργιραϊεῖς, δὲ ἐαέίεπει σαν οπδιι5. Αἴ Πα, χαὶ 
ἀλόγοις, ἀφο5ὲ ἴῃ δἀϊίοπε Β451}. οἵ ἴπ ιαίπον ΠΡ τὶς 

νοι τι : {ποιά πλο!τι5. νἰβιιπι ἐσ, 

τ αθένάχις βἀϊεο τετύφλωται χαὶ εἴο., ἐξα οαομεϊέ. 

Οοάεχ Οο15]. οἱ αἰ ἔγεβ τετύφωται εἴς,, ἐξα σιρεν δῖ" 
ἮἈδρ. ββοιπάπι5 τετύφλωται ὥστε φρεναπατᾷν ἑαυτὸν ὡς, 

οἵ ἴα φυοάιιο Ἰορῖταν ἴῃ ἤσρ. ρυΐίπιο, δε ββοιη αἷς 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΒΚ ΕΠΡΕ. 

- Ἁ ῳ » 4... δ. Ὧν.5 ,ὕ Σ πατὰ ἑαυτὸν, ὥστε οἴεσθαι ἐπὶ τὸ ἀχρότατον ἀνα- 
δεθηχέναι τῆς καταλήψεως" ἀλλ᾽ ὅσῳπερ ἂν δόξη 

προχόπτειν ἐπὶ τὴν γνῶσιν, ᾿ τοσούτῳ πλέον αὐτοῦ 
τῆς ἀσθενείας αἰσθήσεται. 'Γοιοῦτος ἦν Αδραὰμ;, 
τοιοῦτος ἦν Μωυσῆς ᾿ ὅτε ἰδεῖν Θεὸν ἠδυνήθησαν, 
ε 3 - Χ 2 , ΄ , Ἀ 

ὡς ἰδεῖν δυνατὸν ἀνθρώπῳ, τότε μάλιστα ἑαυτὸν 
΄ ω ᾿ 

ἑχάτερος ἐξηυτέλιζεν. ὃ μὲν ᾿Αὐραὰμ. " γῆν καὶ 
Μ ἀαρνγα τ ἘΞ ΑΣΑ δ ν 

σποδὸν ἑαυτὸν ὀνομάζων " ὃ δὲ Μωῦσῆς ἰσχνόφωνον 
λέγων καὶ βραδύγλωσσον. “ἙΕώρα γὰρ τῆς γλώσσης 

αὐτοῦ τὸ ἀσθενὲς, ὑπηρετεῖν τῷ μεγέθει τῶν νοη- 

θέντων μὴ δυναμένης. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα ἀχοὴ 

ἤνοιχται νῦν πρὸς θεολογίας ἀκρόασιν, χαὶ κόρος οὐχ 
ἔστι τῇ ἐχχλησία τῶν τοιούτων ἀχκροαμάτων, βε- 

δαιούσῃ τὸν τοῦ ᾿Ιϊκχλησιαστοῦ λόγον, ὅτι Οὐ πλη- 

ρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀχροάσεως,“ ἀναγχαῖον λέγειν 

εἰς δύναμιν. ᾿Εροῦμεν δὲ, οὐχ ὅσος ἐστὶν ὃ Θεὸς, 
ἀλλ᾽ ὅσον ἣμῖν ἐφικτόν. Οὐδὲ γὰρ, ἐπειδὴ τὸν με- 
ταξὺ οὐρανοῦ χαὶ γῆς τόπον διαδῆναι ὅλον τοῖς 

ὀφθαλμοῖς ἀδυνατοῦμεν, ἤδη χαὶ ὅσον δυνάμεθα 

χαθορᾷν παραιτούμεθα " οὕτω καὶ γῦν διὰ μικρῶν 

ῥημάτων τὴν εὐσέδειαν ἀποπληρώσωμεν, τῷ δὲ 
, τ 

μεγαλείῳ τῆς φύσεως συγχωρήσωμεν ἔχειν. κατὰ 

παντὸς λόγου τὰ νικητήρια. Οὐδὲ γὰρ αἱ τῶν ἀγ- 
γέλων “ γλῶσσαι, αἵτινές ποτέ εἶσιν, οὐδὲ αἵ τῶν 

ἀρχαγγέλων, μετὰ πάσης ὁμοῦ τῆς λογικῆς φύσεως 

συναχθεῖσαι, πολλοστοῦ μέρους ἐφικέσθαι δυνήσον-- 

ται, μὴ ὅτι τῷ παντὶ ἑαυτὰς ἐξισῶσαι. Σὺ δὲ, εἰ 
,' - ᾽ὔ ͵ἣ 5" , τ ἈΝ - 

βούλει περὶ Θεοῦ λέγειν τι ἢ ἀκούειν, ἄφες τὸ σῶ- 

μα σεαυτοῦ, ἄφες τὰς σωματιχὰς αἰσθήσεις, ἐχα-- 

τάλειπε τὴν γῆν, κατάλειπε τὴν θάλασσαν, κάτω 

σεαυτοῦ ποίησον τὸν ἀέρα, παράδραμε ὥρας, και- 
ρῶν εὐταξίας, τὰς περὶ γῆν διαχοσμήσεις - ὑπὲρ 

᾿ 522 -ο ΄ Ν .᾿ , δ " 
τὸν αἰθέρα γενοῦ" διάδηθι τοὺς ἀστέρας, τὰ περὶ 

- Ν 0 [δ . ΒΕ. , “ δ5 ὦ ΄, αὐτοὺς θαύματα, τὴν εὐχοαμίαν αὐτῶν, τὰ μεγέθη, 
, Ἵ - 

τὰς χρείας ὅσας παρέχονται τῷ παντὶ, τὴν εὐτα- 
᾿ 
ξίαν, τὴν λαμπρότητα, τὴν θέσιν, τὴν χίνησιν " 

ὅπως πρὸς ἀλλήλους σχέσεως ἢ ἀποστάσεως ἔχουσι. 

Πάντα διαδὰς τῷ λόγῳ, τὸν οὐρανὸν ὑπερχύψας, 
᾿ 

καὶ ὑπὲρ ἄνω τούτου γενόμενος, μόνη διανοία πε-- 
ρίόλεψαι τὰ ἐκεῖ χάλλη, στρατιὰς ἐπουρανίους, 

ἀγγέλων, τὰς τῶν ἀρχαγγέλων ἐπι- 

δόξας τῶν χυριοτήτων, τὰς προεδρίας 

τῶν θρόνων, τὰς δυνάμεις, τὰς ἀρχὰς, τὰς ἐξουσίας. 

χοροστασίας 
στασίας, τὰς 

δ - Διαδραμὼν τὰ σύμπαντα, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν τὴν 

ον 15 ἀππιΐαχαῦ, (0115. Ῥυίπηιιβ τετύφλωται ὥστε φρενα- 

πατᾶν ἑαυτὸν, ὥστε. ΠΙΠΊΟΙ]16 ἀϊοίιι ἐδ, βου ρβουϊίηθ 

Βαβι τα τετύφλωται, ἅτ τετύφωται : 5664 εἴπο ροιίοι]ο 

ἀπ Π5οΡ  παϊ πα πὶ μο 6 τ} 1110 τηοῖο Ἰορὶ Ροΐοβι, 

5.(9}}». Ῥεΐπιιι5 τοσούτῳ μᾶλλον. ΠΟΙ 4οπι (Ο]Ρ. ογ- 
{15 ἑαυτοῦ. 

» ἘΜ γῆν ἑαυτὸν καὶ σποδόν. Αἱ Μ95. υἱ ἴῃ σοη- 

ο 
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Π}115. : ΠΟΙῚΟ [Ὡ]Θ ᾿[ὰ οΟΙἾ, 56 6116 ᾿ἴὰ 5θάπιοῖ!, 

τ αἰ δι δι πη 11}. ΠΟΙ ΠΘη5]ΟΠἰ5. ἃρίσθιη ροῦνο- 

Πἶδ556. 56 ΘΧ βεϊπιοῖ : ̓Π10 ιληῖο Πα ῖ5. ν] 6 ῖτιιν 
ΘΟ ΠΙΠΟΠΘ ἃ0 50] Θητἃ ΡΓΟΙ ΘΙ, ἴὰπίο ΔΠΊΡ Ἶτ5 
58 1 π| 06 01} Πα θη 5θπτθι. ΤᾺ]15 οῦαὶ ΑἸΡγ Δ ΠῚ, 

14 }15 ϑυαὶ ΜΙΟΥ565 : Φα θιι5. οἵτπὶ ΠἸου 1 Τλθιιμη ν146-- 
γ6.7 4υδησπτη νἱάθρο ΠΟμλΪπὶ [5 δῖ, ἰππὸ τηὰ- 

χίπηθ μίθυιιθ μαι] θη 56. Ρ ΘΒ ΕΠ|. ΑΡΥ Πα μη 
«υϊάθην ΠΟΠΙΪΠαΐ 56 μηδὲ [θυ ΓΔ) ἃ ΟἸΠΟΙῸΠῚ : 

ΜΟΥ565 νθγῸ 86. ἀἴοὶῦ που πῸ ΠῚ νοοΘ ΘΙ ΟΠ οἱ 
᾿ησιια ταράα, ὙἹάοθαΓ ΘΠ Θὰ ΠῚ 6558. ΠἸΠρστθ 
«ΘΠ τα 6 πὶ 5. {π|88 βΘυῖτηὶ 1Π|6]] ΘΟ Γι ΠῚ τη ΡΉΪΕ- 

ἀἴπὶ ὁπαν ΡΠ 85 ἸΠ5ΘΡΨΠ 6 ΠΟῸῚ Ροβδθῖ. 564 «ἴα 
ΙΒ. ΟΠΠΠΪΘ. ΠΟ ἃρογία δϑοὲ δ] {Πθο]ορίδηι 

ἈΠ ΘΠ ΔΠ|., Π6 0 ΘοοΙ δῖα δία π" 6} 5Π10411 ἃιι- 
ἀπ ΠΟ ΠΠΡτι5., οοπἤνηὰπ5. αυοά 4} ἘροἸοϑίαϑίθ ἐ1- 
οἴπιπι οδῦ: δοπ ἱπιρίο ιν ατιγὶς απϊίιι., ἀἴσθνθ Εδοίο. τ. 8, 

ΡΓῸ ΥἱΡ Πθοθθ56. Θϑῖ. ΠΟΘ Πλτι5. ἁιιθ ΠῚ 5. ΠΟΙ 

Φαδηῖι5. δδὲ Τηθιι5.., 5644 “ΔΉ Γ} ᾿Οϑ5.1Π1115. ΠῸΒ5 
ἀβϑθίι. Νφὸ δηΐπι {π0ῃ] 4 πὴ τηθα  τιτ ἤτιης Ἰ ἴθι: 

σφ πὰ δὲ του ρᾶμῃ ΙΟοῖμαι ΟΟλ 15 ΤΟ 1 Π ΘΟ] ] εἰ γα ν 6 

ΠΟΙ ῬΟΒΒΕΠΉ115.. ΘΟΠΕΪΠπΟ., ΟΡ 6 4ποδ4 6]15 ἢ6- 

ΑἹ Ροίθϑι, Θοπϑρίοθυα ΠΟΙ ΙΠΊ115 : 516. Θ ἴα} ΠιηΟ 

Ῥάθοἷ5 γ 15. ΡΊθία τ ἔαοϊιηιι5. 5415) 5664] 1ῃ ἴοίο 
ΒΘΡΠΊΟΠΘ νἰοίου Δ ΠῚ αἰ ΠἾ [411 ΠΑΓΓΩΒ ἀΙΠΠ16 Δ} 1- 
τἀπὶ οοποράδηιβ. ΝΘάτι6. ΘηΪηὶ ΠΙηστις Δησθ- 
Ἰου τη, 4ιιοοπ πη 116 118 θα μξ, ΠΘάτι6 ἈΡΌΠδησο- 

ἸΟΥῚΙΠῚ 5, ΘΘ 116. ΟΠ ἰοΐα 51Π1}1}} γΑΙΠΟ ΠΑ }1 Πα 

οοδοίδο, δ] πη] ΠΙ Π] Δ ΠῚ Ῥα ΘΠ) ΡΘνπθογο ροίο- 

γὰηῦ 7, πϑάϊη. το ΘΧρ]ϊοα πε. Ρᾶ 65 δἰπι. Τὰ 
νΟΙῸ δ᾽ αὐ νοἱοβ. 6 Τ)60 ἀϊοθρθ, ἀπὲ διάϊνο; 
ἀμ 6 ΘΟΙΡῈ5. {ΠῚ} 9. πη] 6 ΘΟ ΡΟΥΘΟΒ 56 Π5115. 
ΤΟΙ Π 116. [ΘΓ ΠῚ, ΓΘ Π]116. ἸΠΔγΘ., ΔΘΙΘΠῚ ἱπΠΈΓἃ 
τΘ  ρϑιιι οΟ]]οοὰ , ΡΥ δου σγθθυθ δίαϊθβ,, τθηρο- 
ΛΠ ΟΠ ΒΕ {05 ΟΥ̓ Π65., [ΘΥΓ85. ΟΥ̓ ΠΑΠΊΘΗ [ἃ : 811- 
ΡΓὰ φἰπθυα [ΟΠ] γῸ.,. {ΡἈΠΘΟΘη6. 516}185, οπηηΐα 

«πρροι {π|6 ἴῃ οἷ5. Δι ΓΟ ΠῚ 511η Ὁ, ΘΑΛ πὶ ΟΥ-- 

ΠατΠ).,. ΠΠσΠἸΓαἸΠ θη, 4υ αυ14 Οχ οἷβ οὐ 5 
ἘΠΠΙΨΘΙΒΙ15. ΟΡ  ἀΠ| 1115... γϑοῖ πὶ ΟΥ̓ Πθι., 

ΒΡΙ ΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ 5. 51{{1ΠῚ.) ΠΊΟ [1ΠΠῈ 57. (ΠΟ ΠΟ 40 ᾿πίθι" 56 

ΘΟΠ]Ιησ ΠΕ)... ἅπΐ 56] πη ΘΔ ἴΠ} ἃ 56 ᾿Πν] 061), 

Οιἰηπΐα πηθηΐθ ἃ6 ΓΆΓΠΟΠΘ Ρ ΘΟ Ό55115., ΓΔ Π5- 

γΟ]Π5 δ] τιη.), ΠΟ τι6 οἰθοίτιθ ΘΧ βου, οορὶ-- 

τὰ ΠΠ0Π 6. 5014. μι] θυ υ πὰ (τιδο 116. Οἰ ΡΟ ΠΠσρίοθ., 

τοχία., ἅ]10 ογάϊπθ. ΑἸ Φαδηΐο ροϑὲ (10, ῥυΐπηιις 
ἀκοὴ ἀνέωχται. 

ἐ Ψείογοβ. αἰϊψιοὶ ΠΡγὶ ἀνάγκη λέγειν, Μοχ (0]}. 

τογῖϊι5 οὐχ ὅσον. 

4 (0}}». Ῥυΐπητιβ ἀγγέλων φωναί. 

ς Απεάιῖ {γὸ5 Ἰργὶ χατάλειπε τὴν... 

ἘΔ κατάλιπε.... κατάλιπε. 

χατάλειπε. 



χς ιν, ἰδ 

Οοἱΐ. τ. τ5. 

“οαπ. τ. 2. 

οαπ. ιθ, 

15. 

ὥοαπ.ι. τή. 
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ΘΧΘΙΟΙ 5. οοθ]οδίθϑ., ΘΠΟΥῸ5 ΔΗΘΘΙΟΓΕΠΙ , ἀΙΌΠ δ Π- 

Βεογιηι αἰ πα 65, ᾽να πὴ (ΟΠ ΠΑ ΟΠ, 

ΠΡΌ ΠΟΥ ΠῚ 56 6165, ᾽ν πι||65, ὈΡΙ πο ραῖιβ, ροϊοϑίὰ- 

ἴ65. ῬγΘΘ ΘΟ ΠΉ 5515 ΟΠΊΠΙΠ115., ΘΙΠΠΘΡσΘΠΓΘ. ΓΔΓΟΠΘ 

500 γἃ ΟΠΠΠΘΠ ΟΓΘΑΓΠΙΓΆΠῚ., 6 Π|6 τ]ΐγὰ Πδθο ἐγο- 

Οἷα, ΘΟΠΓΘΙΏΡ]αΓΘ. αἰ ν  Πλτ Πα γἍΠῚ : 5 [ΘΠ , 

ΤΠ} Πα ΓΑ Ρ1]Θ ΠῚ, νὰν θα 5. ΘΧ ρου 61.) ἈΡΓΘΟ ΟΠ ΠῚ 

ὙΔΟΙΙΔ ΠῚ), 511} Ρ]106 Π]., ΘΟΠΙρΟΒ ΠΟ ΠΙ Π1}}1 ΟΡΠπο- 

χίληι, Πα 1ν 1511] 6 πὰ, Ππ Θὰ ἱπαοο βϑαΠΊ, ροίδη- 

τἰα πὶ ̓ π ΕΓ ΡΠ] 6 ἢ., τηδσηϊιάϊπ οι ΠΗ] 115. 1115 

ΟἿ ΡΟΙΠΠΠΒΟΡΙ ΓΔ}... Θ]ΟΥ Δ ΠῚ 5006} ΠΟ Π ΘΗ], ΠΟΠΪ-- 
ταῖθ πὴ ἀΘϑ  ἀθ να] 1] 6} 5 Ῥα ΠΟΥ Π Ἰ ΠΟ ΠῚ 5: ΠΡ ] ΔΊ ΠῚ, 
40 4αϊ θη) Δ  Π1115. δαιιοίαίτι5. γ ΘΠ ΘΠ ἴθυ Ρ6Ρ- 
ΠΟΙ] α, 56 αιιοθ ρνῸ ἀἸσπίταῖθ νου θ]5. ΘΧΡ]οανὶ 
ΠΟΙ Ροϑϑίζ. 

2. ΠΙΙῸ Ῥαϊΐοι δὲ ΕΠ] π5 δὲ ΒΡΙἼΓ5 ϑαΠοίι5., 1Π- 

ογθαΐα ΠΔΕμγα., «ΟΠ ΠἸοὰ πη] βία5., Πὰς ]15 θῸ- 

ὨΪ85. Ῥαΐθυ ΟΠΙΠἰτι ΠῚ ΡΥΪΠΟΙρ τι ΠῚ, ΘΟΥῚ ΠῚ (1188 
ΘΧΒιβίιη: οαιιδα., γαϊχ νἰνθητίιι. π46. ργοα τς 

ἱ[δ5. [ὉΠ5., βαρ θηϊία,, νἱντι5., Ποῖ ᾿ην 151 }}15. ἴῃ 

ΟἸΏ 115 51Π|}ΠΠ|π|ὰ ᾿πηᾶσο,, ΕἾΠτι5 6χ Ῥαῖνο σϑηϊ- 
ἴπ|5, γΊγ 65.  υ ιη, Πθιι5 Θχϑἰβίθ 5, δὲ θχβιβίθῃβ 

ἀρ Πϑεηι : δχϑιβίθηβ,, ΠΟ Δνθμι 5 : δχϑὶ- 

516 Π5 ΔΘ ϑδθοια, ΠΟ ροϑβίθα Δο Ἰ5ϊτιι5 : ΕἾ] τι5, 

ΠΟΠ ΡΟβ565510 : Οὐρὶ οχ , ΠῸΠ ΟΡ Ποιὰ : οὐδαίου, 

ΠΟῸΠ ΟΥΘΑΓΙΡ ἃ : ΟἸΠΪὰ ΘΧϑΙβίθ 5, “ΕΠ 8ΘΟ "116 δϑὲ 
Ῥαΐθν, ΕἸ]ΠΙτι5., ᾿Π4υΔ 1, δὲ Ῥαῖον. ΟΡ βουνὰ μ}]Π] 

᾿ιὰ5 Ῥγορυϊδίαιθβ. ΜΙΔΠΘη5 ἰσίτιν ἴθ 60. ιοα δϑὲ 
ΕἼΠΠι5., ΟΠ Πα δϑι αιδθοι 1 τ16 δϑὲ Ῥαῖθι', ϑθοιη- 

ἀπιηλ ἰρϑίιι5 Τοπηϊπὶ νόσθηι, ἀϊοθητὶβ : Οπισία 
φιιδοισι μαῦοὶ Ῥαίετ, πτθα ισιῖ. ΒιΘν Θὰ ΘΠΪΠῚ 

ΟΠ, ΠΪᾶ {{π|80 ἈΡΟΠΘΙΥ ΡΟ ΘΧΘΠΙΪανὶ δάϑιπι,, ἱπιὰ- 

δ. Π15. διιπι. 7 άϊπιιι5 δ ϊην., ᾿π 4 α1 Θναηρε δία, 
Εἰογίαπι 6715, σἰονίαμι φιιασὶ ζὔτιϊ σοι α Ραιγὸ: 
ἴος οϑὲ 5, Ποὴ δχ ἄοπο οἱ πλιποῖθ ἀαία οἱ ϑιιπὶ 

ΠΡ οι] α., 561 ΟΧ. Παδίι85 ΠΟΠΙ πο πὸ ΕἸ] τι5 μα- 

[θὲ Ῥαῖθυ μηδὲ αἰν η 4115 πηα]δδίατθην. Νὰ πὶ ἀοοῖρο- 
7Ὁ., ΘΟΠΊΙΠΙΠ6 δδὲ οἱ ογθαίαγεθ : Πα ΘΓ αἰ 6 ΠῚ ὃΧχ 

ΠαΓΡὰ 7. ΡΙΌΡΥ πη οδὲ σθη Π. Ταιθ τὶ ΕἸΠ5, 

ὨδταΡΆ]Π θν ροβϑι θὲ ατιθθ σιπὲ Ῥαιῖβ τ αἱ {πἰσὸ- 

5. 

ΓΈ καὶ τὰ ἐπέχεινα. Ὑοοα]α τὰ ἴῃ οπιηίθιις Νῖος. 

ἄδεβι. 

5. Ἀδρ. ρυΐπηις δὲ ἄτι (Ο] ουεμὶ φῶς οἰκῶν. Ίο- 

511πὶ ἃ ιΐθιη 14 ὁ556. οπὶ σἱ οιοπὶ ἐγροσταρῃὶ Ῥαιὶ- 
β᾽οπβοβ, {πὶ Βορῖο ρυίπηο Οοάϊοο τἰεθαπίαν, 46 5ο,, 

ορίπου, ἴϊὰ ἐπ πήασγιπέ : φῶς οἰχοῦσαν ἀπρόσιτον. ΑἹ 

ἴῃ δἀϊτίοπο Βα51},6ῖ ἰπ Ἀ ρῖ5 βθοιπο οἱ τογίϊο, ἔπάτιο 

ΟΟ]5. τουεῖο γουῖτιβ εἴ βἰπιρ!Ἰοῖτι5 κου  δἰταν φῶς ἀ ἀπροσ- 
τον. 

μαι τρεῖς. ἍΙὸχ 59.» ἃ (οἹΡ. ρυΐμπαιις προγενόμιενος 

ἀπ Μς, οὐχὶ δὲ χτίσμα. 

ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟἸΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. 

82 " - ΕῚ " 
τὶ γεννηθεὶς Υἱὸς, ὃ ζῶν Λόγος, ὃ Θεὸς ὧν, χαὶ π 

ΑΒΟΘΉΙΕΡ. 

[χαὶ ἐπέχεινα 
ἌΣ ἔΞᾺ . - ! , ᾽ ἐδ ) , , 

τούτων τὸν νοῦν ἄνυψωώσας, ἐννόησον τὴν θείαν φύ- 

σιν" 

, - 5 
χτίσιν ἀνανεύσας τοῖς λογισμοῖς, 

ΑΝ Ε παρα ο εις ὑπ 
ἑστῶσαν, ἄτρεπτον, ἀναλλοίωτον, ἀπαθῆ, 

πλῇ Ἄνα θετο ΟΕ ΎΞΕΣ ἘΣ Α παρέξει. πλὴν, ἀσύνθετον, ἀδιαίρετον, δ φῶς ἀπρόσιτον, 
, ν ͵ ͵ " 
ὑναμιν ἄφατον, μέγεθος ἀπεριόριστον, δόξαν ὕπερ- 

- Ξ 
Ε ἀστράπτουσαν, ἀγαθότητα ἐπιθυμητὴν, χάλλος 

Ο᾽ 35 

9...» ᾿Ν, Ὁ Η - ΄ - ΡΤ Ὶ “Π) -3 - “ 41,ν)"» - 
αμμᾶνον, σφοῦρως μὲν τῆς τετρωμενης τύχης χα- 

ἊΝ ΕΥ 
οξ 

᾿ ἢ δὶ τὸ τὸ 
θαπτόμενον, λόγῳ δὲ δηλωθῆναι πρὸς ἀξίαν ἀδύ- 

γατον. 

Ἔχεϊ Πατὴρ χαὶ Υἱὸς χαὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἣ ἄχτι- 

στος φύσις, τὸ δεσποτιχὸν ἀξίωμα, ἣ φυσικὴ ἀγα- 

θότης. Πατήρ᾽ ἣ πάντων ἀρχὴ, ἣ αἰτία τοῦ εἶναι 

τοῖς οὖσιν, ἣ ῥίζα τῶν ζώντων. Ὅθθεν προῆλθε ἣ 

πηγὴ τῆς ζωῆς, ἣ σοφία, ἢ δύναμις, ἣ εἰκὼν ἣ 

ἀπαράλλαχτος τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, ὃ ἐκ τοῦ Πατρὸς 

ρος 

τὸν Θεὸν ὧν ᾿ ὧν, οὐχὶ " προσγενόμενος ̓  ὑπάρχων 

πρὸ τῶν αἰώνων οὐχὶ προσχτηθεὶς ὕστερον᾽ ΥἹὸς, 

οὐχὶ κτῆμα " ποιητὴς, οὐχὶ ποίημα" χτίστης, οὐχὶ 

χτίσμα" πάντα ὧν ὅσα ἐστὶν ὃ Πατήρ᾽ Υἱὸς," εἰ- 

πον, χαὶ Πατήρ. Φύλασσέ μοι ταύτας τὰς ἰδιότη- 

τας. “ Μένων οὖν ἐν τῷ εἶναι ΥἹὸς, πάντα ἐστὶν ὅσα 

τὶν ὃ Πατὴρ, κατὰ τὴν φωνὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 

Πάντα ὅσα ἔχει ὃ Πατὴρ, ἐμά ἐστι. 'Γῷ 
ΓΝ 

“ Ω , 
εἰπόντος " 
»» " Ὁ ᾿Ξ ν᾿ Ὶ Ἂ ΄ ΠῚ γ - ὄντι γὰρ τῆς εἰχόνος ἐστὶ πάντα, ὅσα πρόσεστι τῇ 

, Ὁ 53 , " τς ἡφΆ. το 
πρωτοτύπῳ μορφῇ. ᾿Εθεασάμεθα γὰρ, φησὶν ὁ εὖ- 

Ξ Ἐοζ τες Ὁ ἼΠ: ΞΞ 
αγγελιστὴς, τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς 

9 .-ὦν, ν ,ὕ 

Β παρὰ Πατρός τουτέστιν, οὐχ ἐχ δωρεᾶς καὶ χάρι- 
ταν ἰ ππς , ἌΚΟΥΣ ΞΔ ΠῈΣ 

τος δοθέντων αὐτῷ τῶν θαυμάτων, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς 

κατὰ φύσιν χοινωνίας ἔχοντος τοῦ Υἱοῦ τῆς πατρι- 
-- - Ν 

χἧς θεότητος τὸ ἀξίωμα. Τὸ μὲν γὰρ λαδεῖν, χοινὸν 
" Η ᾿ ΄ ΕΟ ΤΠ ΎΥΣ 3 , ἴδ χαὶ πρὸς τὴν χτίσιν " τὸ δὲ ἔχειν ἐχ φύσεως, ἴδιον 

"- -Ψ. -; - ᾿ 

τοῦ γεννηθέντος. (Ὡς μὲν οὖν Υἱὸς, φυσικῶς χέχτη- 
- Η ᾿ ΕΣ Ξ 

ται τὰ τοῦ Πατρός" ὡς δὲ Μονογενὴς, ὅλα ἔχει ἔν 

» Ἔδᾳ. ρυΐπηις εἰ (10. ἰδ πὶ ρυΐπειις υἱὸν εἶπον 
ρα, 1 αἰκὶ ες Ῥαίγοηι. ΑἸ αααΐαον 

Δ55. εἴ αἴγαχις βἀϊεῖο υἱὸς εἶπον χαὶ πατήρ. 

ς Ἄδερ. τογίϊι5 οἵ (91}. ῥυίπαιιβ ἰδιότητας, ἐκ γάρ πο- 
λυλογίας οὐχ ἐκφεύξεται ἁμαρτία, μένων, πάπι πειι[ιίο-- 
ψιιῖο ποι υἱταδέξιω" ρεσοαέιπι. Ῥτον. 10, 19. ὕιτγα- 

{π|ὸ δα ἴεῖο. βἰπιρ! Ἰοῖ του αὶ ἴθ δοπίοχία. Νοο. δῃϊπὶ 

ἀυϊάψιαπι τητιϊα πιά τιπὶ σθηβιῖπιιβ, γατὶ πο ϑογίρία- 
το Ἰοοίιπι ρυϊπαιιπν ἴῃ οτὰ Πἰθτὶ ροβίζαπι [αἶϑδς, οἵ ἀ6- 

μά Ιοοο 5ιὸ ἱπορίο πποῖτπι, ἴὰ σοῃ οχίμμι ᾿πϑλ τιῖδδο, 

Η 
καὶ π 



ΠΌΜΑ ΡῈ ΕἸΡΕ. 

ἑαυτῷ συλλαδὼν, οὐδενὸς χαταμεριζομένου πρὸς 
᾿ “ς τὦ , ἁ Ὁ ἣς ω ,᾿ 

ἕτερον. Ἐξ αὐτῆς τοίνυν ὁ τῆς Υἱοῦ προσηγορίας 

διδασχόμεθα,, ὅτι τῆς φύσεώς ἐστι χοινωνός " οὗ 

προστάγματι χτισθεὶς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οὐσίας ἐχλάμψας 

ἀδιαστάτως, ἀχρόνως τῷ Πατρὶ συνημμένος, ἴσος 

ἐν ἀγαθότητι, ἴσος ἐν δυνάμει, χοινωνὸς τῆς δόξης. 

Καὶ τί γὰρ, ἀλλ᾽ ἢ σφραγὶς καὶ εἰκὼν ὅλον ἐν ἕαυ- 
τῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα ; Ὅσα δέ σοι μετὰ ταῦτα 

ἀπὸ τῆς σωματικῆς χατασχευῆς “ διαλέγεται, τὴν 

τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν οἰκονομῶν, ἣν διὰ σαρχὸς 

ἐπιφανεὶς ἡμῖν ἐπεδείξατο, ἀποστελλόμενον λέγων 

ἑαυτὸν, χαὶ μηδὲν δυνάμενον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖν, χαὶ 

ἐντολὴν λαθόντα, χαὶ ὅσα τοιαῦτα, μή σοι παρε- 

χέτω ἀφορμὰς πρὸς τὸ χατασμιχρύνειν τοῦ Νονο- 
- ι , αὐ ἦς, κα, Η . Η 5» ᾿ 

γενοῦς τὴν θεότητα. Οὐ γὰρ ἣ πρὸς τὸ σὸν ἀσθενὲς 

συγχατάδασις ἐλάττωσις ὀφείλει γίνεσθαι τῆς ἀξίας 
Ὁ Ὁ “5 ΑΥ 3, ,ὔ ᾽ὔ -Ὁ 

τοῦ δυνατοῦ " ἀλλὰ τὴν μὲν φύσιν νόει θεοπρεπῶς, 
οἵ ΧΑ Ὁ Ν - 

τὰ δὲ ταπεινότερα τῶν ῥημάτων δέχου οἰχονομιχῶς. 

Περὶ ὧν εἰ βουληθείημεν ἐν τῷ παρόντι πρὸς ἀχρί- 

ὅειαν διηγεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν ἑαυτοὺς πολύ τι χαὶ 
ἀπέραντον πλῆθος λόγων ἐπεισάγοντες τῇ ὑποθέσει. 

᾿» 

Ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ προχείμενον ἐπανίωμεν. Ὅτι διά- 
νοια ἣ δυνηθεῖσα τῶν τε ὑλικῶν χαθαρεῦσαι παθῶν, 

ἋἝ , - - ΡΥ χαὶ τὴν ἴ νοητὴν χτίσιν πᾶσαν καταλιπεῖν, καὶ οἷόν 
3͵ ᾿ ΠΣ Ὁ - Ν “ μ , 

τις ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ βυθοῦ πρὸς τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν 

ἀνανήξασθαι, ἐν τῷ χαθαρῷ τῆς κτίσεως γενομένη » 

ἐχεῖ ὄψεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ᾿ὅπου Υἱὸς, χαὶ 
ὅπου Πατὴρ, πάντα ἔχον χαὶ αὐτὸ δ συνουσιωμένως 

μ᾿ 
χατὰ τὴν φύσιν, τὴν ἀγαθότητα, τὴν εὐθύτητα, τὸν 

ἁγιασμὸν, τὴν ζωήν. Τὸ Πνεῦμα γάρ σου, φησὶν, 
τὸ ἀγαθόν. Καὶ πάλιν, Πνεῦμα εὐθές. Καὶ πάλιν, 

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. δ Καὶ ὃ ἀπόστολος" Ὃ νόμος 
Ὁ γι Ὁ Ὁ , ΡΣ 2 

τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς. Τούτων οὐδὲν ἐπίκτητον 
"5" ὦ ΔΛ ὦ -» , ᾿ 9 : αὐτῷ, οὐδὲ ὕστερον ἐπιγενόμενον πρόσεστιν" ἀλλ 

ὥσπερ ἀχώριστον τῷ πυρὶ τὸ θερμαίνειν, καὶ τῷ 
ωτὶ τὸ λάμπειν" οὕτω χαὶ τῷ Πνεύματι τὸ ἁγιάζειν, ὶ τὸ λάμπειν" ο τῶ Π ἅ 

6 

Ὁ 

Ε 

1 δῦ 

ὨΪττι5.7 ΟΠ] Πἶὰ ἴῃ 56 ρ50 ΘΟ ΡΠ παῖ, οἵιπὶ Π1}1] 

«υϊαιαπι. οαηὶ Δ] το’ Ὸ αἀἰν᾽ ἀδειν. Ἐχ ᾿ρϑὰ ἰρῖταν 
ΕἾΠῚ ΔΡΡΟΙ]δτίοηθ ἀἰβοῖ πλιι5. Παίτιγοθ. 6558 ΘΟη501- 
[6 ΠῈ 5, ΠΟῊ 71|5511 οὐ θαΐτι), 564 5ῖπθ 110 ᾿πίογνα!]!ο 

ΘΧ δ} 5ίαπεῖα 5] πε θπίθ πὶ , 51Π6 110 ΓΘ ΠῚ ΡΟΥῚ5 

5ΡΔΠῸ οἴιπὶ Ῥαΐν6 σΟΠ ΠΟ πι ΠῚ, ΘᾺ 61} 1π θΟηἰ- 
ἴαῖθ, ἃ] 6 πὴ π᾿ ροίοϑδίαϊθ, σΟΠΒΟΓ 6 ΠῚ πα] θϑία- 
τ|5. Ἐσαι δηΐμη., Πἰϑὶ 515. τ οἱ ᾿πηᾶσο; οϑίθη- 
ἄδπ5 ἴῃ 856 Ῥαίγθιῃ [οίμ πὴ ἢ ΟἸιδθ ΟΠ {π|6 ἃιι[6 ΠῚ} 

Ροβίθα., ΠΟπΊΠιΠ ΟἰΒρΘπβαπ5. 58] 06 .,. (|| 
ΠΟΙΙ5 ῬΘὺ ΟαΡΠΘΠῚ ΘΟΠΒΡΙΟτατ5 οἴ θοῖι5. ΘΧ ΠΙΡΙ , 

1τὰ ΕἸ δχ ΘΟΡΡΟΥΪ5. σΟΠϑΕ πα 0 π6 ο ἰββθυτ, τὶ ἀἱ- 

οδΐ ΠΉΪΒ5111 56. 6556, δ ΠῚΠ1] ἃ 56 1050 [λσο "6 Ρ0556, 
οἵ δσοορίθθ8 56 πηὰπάδειπι οἱ ]}1ὰ 14 ϑΌΠι5.), Π6 

1 πὶ ΠῚ ΟΟΟΆ ΘΙ ΟΠ 6 ἢ ΡγΘθθαπὲ Δ ᾿πημηϊπιιθη- 
ἄαπι {Ππὶσϑηΐ ἀἰν]ηἸ αΐθμι. ΝΑ πὶ [τι Π}}}}5. 116 δὰ 

τὰ πὶ 1Π ΠΡ ἔα θ πΔ ΔΟΟΘσ5115., αἰ στ το ΠῚ ΡΟΙΘΉ 5 
ΠΪΠΠΙΘΡ 6 ΠΟῚ ἄἜθ6ὲ : 5ε41 παιπγα πὶ 1Π|6]Π15 6 ο0η- 
δυθθηῖον Π6Ὸ ΘΟΠΥΘὨΪΘηΓΘΓ 16 . γουθὰ νϑιῸ Πὰ- 
μΉΠ]Π ἴον α (6 Τποὰυ παιῖΐίοπθ δοοῖρθ. Π6 4Έ]Ριι5 5ὶ νῈ]- 
Ἰοπλτι5 ΠιιπηῸ ἀοοιΡαῖο ΓΡδοῖαγ 6, ἱποδτὶ 80 ᾿ΠΊρυ1ι- 

ἀθηίθβ πη] [Δ Π| 5, ἵπ|0 1π ἢ ΠΙ [ἃ πῇ νυ ΘΟ ΠῚ ΘΟΡ ΙΔ ΠῚ 

Δ 5:ι5οθρ 1 ἀΥΡ ΘΠ ΠῚ ἈΟΘΘΙΘΥΘΙΏΙΙ5. 
5. 564 δ ργοροβὶ απ γον θυ πηι}. ΜΙΘη5. 4128 

ἃ [θυ  ηΪ5 Αἰ δου Ἰο ΠῚ] 15 ρτι ἃ 6556 ΡΟ Θ , ΟΠ ΠΘΠῚ- 

4116 1πι6} 15] 1]Θ μὰ οὐ θα γᾶ ΠῚ ΓΕ] Π ΠΘΙῸ 7 οἱ 85] 

Ρἰδοῖβ ΔΙ αιιῖ5. 6 ῬγΟ απο ἃ ϑιΠ)πηὰπι 5 ρον ῇ- 
οἷθπ ΘμαἴαγΘ, Ἰᾶ πὶ ἴπ ΟΥΘΔΙΙΟΠἶ5. ραν τατ6. ΘΟΠΒ11- 

τατὰ,. 1Π1Ὸ ν 6 1. ΘΡΙΡ ἔπι πὰ Βα ΠΟ 5, 0] ΕἸ] τι5 

δ5ι, δὲ υδὶ Ῥαίθυ : 411] δὲ 'ρ56 Ὁπηηϊὰ ΘΟΘϑϑθηια- 
᾿ϊτ6 δθοιπάπιμ παίιναπι Πα] θὲ, ΟΠ] αίθιη 5, γος 

{ ΠΠἸΠ 6 ΠῚ, Βα ΠΟΙ ΠΟ Πἶα ΠῚ, νἱΐαπ). ΝᾺΠΙ 5 ἸΠ] 1 

ϑριγί{ι5 {πιτ5 δ οτιιι5. ΔΙῸ Υτι 5115, δ ρίγίτεπι Γοοί τίη. 

Βαγϑιβαιιο, δ ρἐγίξηι σατιοίτιπι. Οὐπ οἱ Αροβίο- 

Ἰι5: 165 ϑρίγιπι5 υἱίωα. Ἡογιμι Π1Π1] ἀ50 1 ΠΕ ΠῚ 
οἱ, πϑο ψαυϊάαιαπι ροϑίθα δἀνθπ ει δ δϑὶ: βοά 

«αοιηδάπμηοάτιν οα ΘΔ ΕΟ ΘΘραΡΑΥῚ ἃ} ἴσπθ ποη 

Ροιοϑῖ, πθὸ 5ρΙθπάου ἃ [ποθ : δῖ πθὸ ἃ ϑρι πὶ 

τὸ ζωοποιεῖν, ἣ ἀγαθότης, ἣ εὐθύτης. ᾿Εχεῖ τοίνυν 158 58 ΠΟΙΠΠΟΔΙΟ,, ΥἸνΠΠσΔ 110, ὈΟΠΙἰΔ5., γοοῦταάο. ΠΠ1Ὸ 
[} λῚ -Ὁ- 3 " - - , , 5 ἕστηχε τὸ Πνεῦμα, ἐχεῖ, ἐν τῇ μακαρία φύσει, οὐ 
μετὰ πλήθους ἀριθμούμενον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ Τριάδι 

ἃ (οὔοχ (οἱβὶ, δὲ (91. βθοιιπάιιβ οαπὶ αἰγάσιιο 

οὐπίοπο τῆς υἱοῦ. ΑἸ1 φαΐπαιςο Μ535. τῆς υἱός : 56 πἴ 

γὸχ υἱός, {ποα αἰππξ, πο. ἰοοο ἀΡβοΪ ας οἱ ᾿ηθο]πα- 

ΒΗ ΟῚ βααπηαΐατ, 

ὁ ἘΔ διαλέγηται. Αἱ Μ55. Ξεχ διαλέγεται. 

ΤΈΓΡτο νοητὴν ΡγΓορομὶ ἀνόητον ΝΥ γιίθηθάοι. αὐ 

ΡῬΙαίοι. ΡΙάοπ, Ρ. 802, οἵι}11ι5. υἱάς ἀπποῖ.7 
τ Ἑάϊεῖο πἴγακις εἰ (011. (ογεῖπι5. ὅπου υἱὸς καὶ ὅπου 

πατήρ. ΑἸ ἄτιο Μ55, ἴπυοῦβο οὐάϊπο ὅπου πατὴρ καὶ 

ὅπου υἱός. [πὰ ἀΠ 115. ἀτοθιι Δ155. αὐάτίιν αἀγίϊου]ιι5 ὁ 

Α Ἰθῖταν ΒΡ᾽ γἰ 5. ΠΟ βιϑε, 1Π1|6 ἴπ θθαϊα Παίανὰ : 

ΠΟῸΠ σαπῃ Π} ΕΠ ἀπ 6 ππιμηθγαῖαν", 564 ἴῃ Τυϊπ ταῖς 

πατὴρ ..-- ὁ υἱός. 

8. Εαττῖο Ῥατίῖς. συνημμένος, οογτιρίο. Εάητο Βα51]. 

εἴ (91. ρῥυΐμηιιβ εἰ Βερ. ᾿πΠἄθπὶ ῥυΐπηι5. συνημμένως, 

οοπ]ιμποίζηι,, τιοτὶ τη416. ΑἸ φαΐϊπααο Μ55. συνουσιω- 

μένως, οοοοδοπ αἰ {6}, 56ὰὶ ἐπ πα οἱ δακίετη οϑϑοπίϊα, 

5 σαἸ ΠοΑΠ 115. 

᾿ Ψείογοβ αἰ !4ποῖ ΠΠνὶ χαὶ ὁ Παῦλός φησιν, ὁ, Μοχ 

Βερ. Ῥυΐπιιβ ἐπιγινόμενον ἐσ ΟἹ". τογεϊιι5. μά θεὲ 
4ποάις ἐστίν. ϑιαρίπας ἄϊο Μϑ55, οὕτω χαὶ τῷ, οοι!α 

καὶ ἀΒοταΐ ἃ γα! ραι15, 

᾿, 

Ῥεαὶς, τή. 
1ο. 

Ρεαὶ. 5.12 
δὲ ι3. 
ἤοηι. 8. 2. 
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Αοὶς 5. τ5. 

1ρίὰώ. 3. 6. 

180 8. 

σΟΠΒΡ οἶα, 5011{ανῖ6 Θη τι ΠΕ Ϊἃ ἔπι}, ὩΟΠ 1π ἔπ} Π15 

ἃς σα 15 σοι ργ  μϑη ἄταν. {76 Θηΐπὶ ῬΆΓΘΙ ἘΠι5 
δϑῖ, δὲ ΕΠ τι5. ἀππιι5 : 510 ἀπππ15 ΘΕ πὰ ΒΘ ΡΙΡτι5 58η-- 

οἴμ5. ΑἹ νΟ᾽Ὸ Δα ΠΉ ΠΊΕ ΒΡ ΕῚ[π|5. [πὶ 51 Π5.}}15 ΟΡ - 
Ὠ1]|0115. Πλα] Εἰ π {Π 6 ἢ 5). {{π|85 ΥἸχ ΠΕΠΏΘΙΑΙΡῚ ροίοϑβί , 
ΠΟΡῚ5. ΘΧ ρθη ῖ. Οαοαά Ἰρίταν ϑυιρνα οὐθα "ἈΠ 

651, 14 ἴῃ οΥΘαΓα ἃ ΠΟ Πι6Γὰ5 : Π6 ΟἰαΠῚ 58 ΠΟ ΠΠ-- 

ΘΔ [15 ἀΘρυ πὰ 5 Ζιιο βαποι σαι. Π|6 γορὶθὲ ἀπσὸ- 

105, γϑρ δὲ ἀρ Πα ησο] 05, Βα ΠΟΙ Ποαΐ μοἰοϑίαϊθϑ, νἱνὶσ 
{Ἰοὰς Ομ πα. ΠΠ16 ἢ ΟἸΠΠΘΠῚ ΟΥΘΑΙ Γᾶ τη εἰν 5115.» 

Οὐσμὴ ΑΠΠΠ6 ν᾽ ΔΠ}Π1π|5 ρΑΓ ΠΟΘ Ρ5. 6}1|5. ἢαϊ, Π1}}}} τΔΠΊ6 ἢ 
ἃ ΡΥ ΠΟΙρΑ ΠΕ τι5. ταϊ παι τι. ΟΠ] 15. «αϊἄθπι 
ΘΡΔΓΙΔ 1. διια μι Πα υ σ  τΠ11, ΠΟῚ [ἈΠΊΘῺ ᾿Π5.ΠΉΪΓΕ} ἴπ 
ῬΑν ΕΠ οΙραηῖο5,, 564 δὲ {ἰ δοοθρθυιπε,, γΘρ με", 

6. ἰρδὶ π18}} φυϊἀαιιαιη ἀθοϑι. Ἐλ ψιιθιηδ πο τη 
50} οἵμ σΟΡρΡΟνὰ {ΠΠπι5εγα, δὲ ἃ} οἷβ νανῖθ ραν οῖ- 
Ῥδτξαιν", Ὠ1Π1] παϊ παιϊειιν ἃ ραν ΕΟ ρα ΠΕ Ριι5 : ἰτὰ διὰ πὶ 
ϑΡ ΡΠ τπι5. ΛΑ ΓΙ ΔΠῚ 5118} ΟΠΊ ΠῚ 115. “Πρ ΘΠ 5., ἴπ- 
[66 Υ τηᾶΠ6} οἱ Ἰηαἰνίϑιι5. Ομ πη θιι5 Πα πθη αἱ δὰ 
ἀϑϑθαιθηάδιη [οὶ ποι ἴλη 5 [Πὰν ργΟρ]ιοία5, 16- 
ΘΒ ΓΟΓ 65. Βα θ᾽ αὶ ἄοοθῖ,, βασογάοίοθ οοη56- 

οὐ , ΘΟΡΌΒΟΡαΣ ΓΟΡ65.) Πιδίοβ ρουἤοῖς, ρυπάθη- 

165. ΘΟΠΟΠποϑίαϊ. , ορουαίαν ἀο πὰ 5Δ ΠΑ ΟΠ ΠῚ, νἱ-- 

Πα ι ΠΟΥ 105, 5011} ΟΠ ρΘ ἰτο5., αἸΐθποβ. αὐ- 

ρίας ἴῃ ΠΠ105. Ἡθο Ορούδξι Ρ ΘΙ ΘΙ ΠΡΘΙ Δ σ6- 
ΠΘΡ ΓΟ Θ ἢ}. 51. ΡῈ] σα πηι οὐ θηίθιη Πδοίτι5 
ἔθυε, ΛΘ 41: Ἔνδηρ ]Ἰβίδμη : δὶ ᾿π οι ἀουῖε ἴῃ Ρίβοα-- 

[ΟΡ ΘΙ 5, {ΠΘΟ]Οβιιηι [ΔοΙΕ : δὶ ρουβθα τατον θη ρα»- 
ΓΘ η θη Οἰθη ον, οἰ Ποἶε ἀροβίο απ σϑητίαπι., 
ΡῬΓΘΘΟΟΠθ [16], νὰ5 δου οηἶβ. Ῥοι ἰρϑιιηι 46} 1-- 
165 θνδάιιηι [ον 65, ρᾶιροιο5 ἀἸϑϑοσηΐ, ἰάϊοία οἱ 
ΒΘ ΠΙΟΠἶ5. Γαι 165. Βα ρΙΘ [ἃ ΒΡ Θ ΠΕ ΠΡ τ15. ρ φϑίαηΐ. 
Ῥαα]τι5 [π Πρ Πλτι5; ΘΕ [6 ΟἹ} ΒΡ ΥἾττ15 ρ ΘΘΘ ΕΔ ἢ, 

ΘΟΥΡΟΥῚ5 ᾿ρ511|5 δι ἀγα 5 ΠἸΓα 6} ἃΠ ΡΟ θα ἢ  5ιιϑοὶ- 
Ῥίθπιηιι5. ῬΘΕντι5 ΟΡ αῚ οἱ ἴρ56 σοῦΡοῦδ ἰηἤνπιο οἷν- 
Οἰπη δ ετι5 : 564. μον 1ΠΠ ΑΙ Γαπίθηι ΒΘ ριυἾτ5. σΡὰ-- 
{18} 5. ὉΠ ΓΘ. ΘΟΡΡΟΙ ῬγΟΪαρϑὰ που θῸ5 φρνο- 
ταπτια πὴ Γπράθθας. Ῥαιρονο5. Ῥθίνιιβ. ΟΕ ΤΟΔΠΠ65 

( ποη ΘηΪΠ} Οἷ5 ΘΔ  ἈΡΘΘΠΓΠΠῚ 5, ΠΟΙ 116. ΔΙ ΠῚ) : 
566] [Δ πηθὴ ἰΔγ  ἸΘ θα ΠΕ ιν σα ΠἰΓα [6 1 Πλ1} 5. ΠῚ ΠῚ Π}15 
Δ. 615. Θγοοδτα ΠΠΙΟ ἢ]. ΝΆηι οἰαιμτι5 116 ἃ μα }{|5 
ΔΟσΟΡΙΟ ΔΠΠ1Ὸ 5 δας Δ Ππιο πη Θ ἴοι : 5σο γϑοθρίο 

ἃ ΡΘΙΤῸ βοποῇοϊο,, 5816 Π5 “ιιαϑὶ σου τ15., ΤΠ ιιη1-- 

ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΛΒΑΒΕΣ 

ἃ ΟἹ}. Του τι5 οἱ Ἀθρ. ῬΥΐηνιβ λαθόντες 

ται. ΑἸϊφααπῖο μοϑὶ ἰΐάοπι Ν55, οἵπὶ ἤδρ, τογιῖο τὴν 
ἑαυτῶν χάριν. 

Β(]}. τουεῖιις ἐργάζεται. Θιαςπι {πῸ5 ἀὰξ 4αδίιοῦ 

Με5. διὰ τούτου οἱ ἀσθενεῖς. Τεο ἴζὰ απο] ἰηΐτα Ἀρρ. 
ὈΓΙΠλτι5 πτωχοὶ πλουτίζονται. 

πεπλήρων- 

“ Αμεάαὶ ἄτι ΠΡτὶ σώματος περικείμενος ἀσθένειαν, 

ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΔΠΟΘΗΙΕΡ, 

θεωρούμενον " μοναδιχῶς ἐξαγγελλόμενον, οὐχ ἐμ.- 
περιειλημμένον τοῖς συστήμασιν. Ὡς γὰρ Πατὴρ εἷς, 
χαὶ Υἱὸς εἷς: οὕτως ἕν χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Τὰ δὲ 

λειτουργιχὰ πνεύματα καθ᾽ ἕχαστον τάγμα πλῆθος 

ἥμιν ὑποφαίνει δυσεξαρίθμιητον. Μὴ τοίνυν ζήτει 

ἐν τῇ χτίσει τὸ ὑπὲρ τὴν χτίσιν " μὴ καταγάγης τὸ 

ἁγιάζον μετὰ τῶν ἁγιαζομένων. 'Γοῦτο πληροῖ ἀγ- 
γέλους, πληροῖ ἀρχαγγέλους, ἁγιάζει δυνάμεις, ζωο- 

ποεῖ τὰ σύμπαντα. Τοῦτο εἰς πᾶσαν χτίσιν μεριζό- 
Ἂν ἢ 

Β μένον, χαὶ ἄλλως ὕπ᾽ ἄλλου μετεχόμενον, οὐδὲν ἐλατ- 

τοῦται παρὰ τῶν μετεχόντων. Πᾶσι μὲν τὴν παρ᾽ 

ξαυτοῦ χάριν δίδωσιν " οὖκ ἀναλίσχεται δὲ εἰς τοὺς 
μετέχοντας ἀλλὰ χαὶ οἱ λαθόντες ᾿ πληροῦνται, χαὶ 

αὐτό ἐστιν ἀνενδεές. Καὶ ὥσπερ ὃ ἥλιος ἐπιλάμπων 

τοῖς σώμασι, καὶ ποικίλως ὕπ᾽ αὐτῶν μετεχόμενος, 

οὐδὲν ἐλαττοῦται παρὰ τῶν μετεχόντων " οὕτω χαὶ 

τὸ Πνεῦμα πᾶσι τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ χάριν παρέχον, 

ἀμείωτον μένει χαὶ ἀδιαίρετον. Πάντας φωτίζει 

πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ κατανόησιν, ἐμπνεῖ τοῖς προφή- 
ταις, νομοθέτας σοφίζει, ἱερέας τελειοῖ, ἐνισχύει βα- 

Ω - , 

α σιλεῖς, καταρτίζει δικαίους, σεμνύνει σώφρονας» 

ἐνεργεῖ χαρίσματα ἰαμάτων, ζωοποιεῖ τοὺς νεχροὺς, 

λύει τοὺς πεπεδημένους, υἱοθετεῖ τοὺς ἠλλοτριωμέ- 

νους. Ταῦτα διὰ τῆς ἄνωθεν γεννήσεως ἐνεργεῖ. Ἐὰν 

τελώνην λάθη πιστεύοντα, εὐαγγελιστὴν ἀποδείχνυ- 

σιν" ἐὰν ἐν ἁλιεῖ γένηται, θεολόγον ἀποτελεῖ" ἐὰν 
διώχτην εὕρη μετανοοῦντα, ἀπόστολον ἐθνῶν" ἀπερ- 

γάζεται, κήρυκα πίστεως, σχεῦος ἐχλογῆς. Δι’ αὐὖ- 

τοῦ οἱ ἀσθενεῖς ἰσχυροί " οἵ πτωχοὶ πλουτίζουσιν " οἵ 

ἰδιῶται τῷ λόγῳ σοφώτεροί εἶσι τῶν σοφῶν. Παῦλος 

ἀσθενὴς, ἀλλὰ διὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Πνεύματος, 

τὰ σουδάρια τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἴασιν παρεῖχε τοῖς 
- , 

Ὁ ὑποδεχομένοις. Πέτρος καὶ αὐτὸς σῶμα “ περιχείμε- 

νος ἀσθενείας, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐνοικοῦσαν χάριν τοῦ 

Πνεύματος, ἣ ἐχπίπτουσα τοῦ σώματος σχιὰ ἀπε- ᾿ 3.5 ᾿ 
ς " Ν 

δίωχε τὰς. νόσους τῶν χαταπονουμένων. Πτωχὸς 

Πέτρος καὶ Ἰωάννης " οὐ γὰρ εἶχον ἀργύριον, ἃ οὐδὲ 

χρυσίον" ἀλλ᾽ ἐχαρίζοντο ὑγείαν πολλῶν χρυσίων 

τιμιωτέραν. Παρὰ πολλῶν γὰρ λαδὼν χρυσίον ὃ 
ι ν» , Ὑ ἊΣ ΄ »Ν»» 

χωλὸς, ἔτι προσαίτης ἦν παρὰ δὲ Πέτρου δεξάμε- 

νος τὴν χάριν, ἐπαύσατο προσαιτῶν, ἁλλόμενος 

ὥσπερ ἔλαφος, χαὶ αἰνῶν τὸν Θεόν. Οὐχ ἤδει Ἰωάν- 
ν ΠΩΣ ΕΟ , ΕἸ ΔΛ ἘΘΘΕῪΕ φἷ νης τὴν τοῦ χόσμου σοφίαν, “ ἀλλ᾽ ἐφθέγξατο ῥήμα- 

ΑἸῈ φααξΐιον Νῖ55, τὰ αὐ οἀσηάτιπι οἰ γαυ Ἰπηῖι5. 

4 Τὴ ἄποριι5 Μ85, Ῥτὸ οὐδὲ 

σίον. Μοχ 61 πολλῷ χρυσίου. ΑΕ α] ἔτεϑ5 ᾿ τὶ πολ- 

χρυσίον Ἰορτίαν ἢ χρυ- 

λῶν χρυσίων. (01. Ῥαίπη 5 πολλοῦ χρυσίου, απ Ιοπσο 

661 χρυσόν. Αἱ Μξ5. χρυσίον. : 
ὁ Βορ. ῥρυΐπιιβ οἵ (Ο}}. {{{|Ή4{ὲπι ἀλλ᾽ ἤδει τὰ ῥήματα 

τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος, 56εἰ πονογαὶ πὍηὲεγϑα ρο- 

τσ. ὟΝ 



ΠΌΜΑ ΒΕ ΕἸΌΕ. 

τὰ τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, οἷς οὐδεμία σοφία 

προσδλέψαι δύναται. 'Τοῦτο χαὶ ἐν οὐρανῷ ἕστηχε, Ε 
χαὶ τὴν γῆν πεπλήρωχε, καὶ πανταχοῦ πάρεστι, καὶ 
οὐδαμοῦ περιέχεται. “Ὅλον ἑκάστῳ ἐνοιχεῖ, καὶ ὅλον 

ἐστὶ μετὰ τοῦ Θεοῦ. Οὐ λειτουργιχῶς διακονεῖ τὰς 

δωρεὰς, ἀλλ᾽ αὐθεντιχῶς διαιρεῖ τὰ χαρίσματα. 

Διαιρεῖ γὰρ, φησὶν, ἰδίᾳ ἑκάστῳ, καθὼς βούλεται. 

᾿Αποστέλλεται μὲν οἰχονομιχῶς, ἐνεργεῖ δὲ αὐτεξου- 

σίως. Τοῦτο παρεῖναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εὐξώμεθα, 

καὶ μηδένα χαιρὸν ἡμᾶς ἀπολιμπάνειν, ἐν χάριτι 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - ᾧ ἢ δόξα χαὶ τὸ 

κράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ἐδηίϊεθ δ ρίγἑιιι5, ιιατν βου ριασαση. Ππἀ! σα πη 5. αιι]-- 
ἄδπι θοπᾶπι, 564 ἰὰπηθη θὰ ΠΝ τι πηι", 40 οαιιδᾶ 

ὃ Τ 

41 Ἰαπάδηβ., ΠηΘ πον ἀ65 1, ΝΟ πονοναΐ 
ΤοΠΠ65. ΠΊΕ ΠΑ 5 Ρ ΘΠ ΕἸ Δ 5 [ΘΠ ΡῸῚ ΚΘ ΡΙΥ τπ5 
ῬοΓΘηΕΔ ΠῚ ῬΥΟΆ]1 γϑυΐθα., “185. δα ρΊ θη ἃ. παι}}ἃ 
Ῥοίοϑί σοπ 6}. ΠΠ16 Θὲ 1π 026 10 ΘΟ 5|5111, δὲ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ 

ῬΘΡΙθῖ,, δὲ ἀΡΊΖπ6 ἀθϑε, ΠΘῸ τπϑητιᾶπι ΘΟΠ ΠΟΘ Ε}", 

Τοῖι5 ἴπ ἘΠΟΠΙΟΖι16 ἸπΠ Γαΐ, δὲ τοίτιθ οιηὶ Π 60 
εϑῖ. Ποπὰ ΠἸ ΠΙβιγΓα  ΠῸΠ ἰδ υἱ ΠΟΘ : 564 ϑιιἃ 
Ἰρδῖπι5 ἀιιοιου αἴθ ραν ἔπι" ππιηθ να, 7) ιν αϊξ οὶ πη, 

ἰηάαῖτ,, ρεοιϊϊατῖζογ τιπϊοιιίιιθ, ῥγοι τι. ΜΠι- 
{ἰππιν υ θη ἴπ αἸβρθηϑαῖου δ δὲ σθοοποιηΐ Π|0- 

ἄἀτιηι : 566} ἀρὶὶ ργορυῖὰ ροιοϑβίαϊθ. Ῥυθοθηλαν 1}11Π]|; 

τς ΔΠΪΠ}15. ΠΟΘ ΓΙ5. δϑιε., ΠθῸ {110 ἴθ ΡΟ ΘῈ. ΠῸΒ 
ἀδβθναῖ, ΡῈ} σα απ ΤΟ ὶ ΠΟΘΙ 1651 ΟΠ Ἰ511: 
οὐϊ σ]ογῖα δὲ ἱπηρθυη) ἴῃ 5θροια ΒΟ Π]ΟΓΙΙΠῚ. 

Ἀμηθη. 

ΠῸ]]ὰ 518 στ γα]ραῖα πλτιθίαγ, ΡΥ ΒΟΥ Εἰ ΠῚ σα πὶ ̓ ρβᾶ πὶ 

455. πααθτἰ τποαπίαγ. 

ΟΝΙΛΙᾺ ις΄. ΟΝ 

"» 

“Εἰς τὸ, ᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος. 

Πᾶσα μὲν ἣ τῶν Εὐαγγελίων φωνὴ, μεγαλοφυε- 

στέρα τῶν λοιπῶν τοῦ Πνεύματος διδαγμάτων, καθ᾽ 
ὅτι ἐν ἐχείνοις μὲν διὰ τῶν δούλων ἣμῖν ἐλάλησε 
τῶν προφητῶν, ἐν δὲ τοῖς Εὐαγγελίοις αὐτοπροσώ- 

πως διελέχθη ἡμῖν ὃ Δεσπότης. Αὐτοῦ γε μὴν τοῦ 
εὐαγγελιχοῦ κηρύγματος ὃ μεγαλοφωνότατος, καὶ 

πάσης μὲν ἀχοὴς μείζονα, πάσης δὲ διανοίας ὕψη- Β 

λότερα φθεγξάμενος, Ἰωάννης ἐστὶν, ὃ υἱὸς τῆς 

βροντῆς “ οὗ τὸ προοίμιον τῆς εὐαγγελικῆς συγγρα- 
φῆς ἄρτι ἀναγνωσθὲν ἠχούσαμεν "᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὃ 

Λόγος, καὶ ὃ Λόγος ἣν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς 

ἦν ὃ Λόγος. Ταῦτα οἶδα πολλοὺς καὶ τῶν ἔξω τοῦ 

λόγου τῆς ἀληθείας μέγα φρονούντων ἐπὶ σοφία χο- 

σμικῇ χαὶ θαυμάσαντας, χαὶ τοῖς ἑαυτῶν συντά - 

γμασιν " ἐγκαταμίξαι τολμήσαντας. Κλέπτης γὰρ ὃ 

διάδολος, καὶ τὰ ἡμέτερα ἐχφερομυθῶν πρὸς τοὺς 

ἑαυτοῦ ὑποφήτας. Εἰ οὖν ἣ σαρκίνη σοφία τοσοῦτον 

ἐθαύμασε τῶν ῥημάτων τὴν δύναμιν, “τί ποιήσω- 

μεν ἡμεῖς οἵ μαθηταὶ τοῦ Πνεύματος, ἐὰν παρέρ- 

ἃ 51 Νίξ5. ποῦπα}]ῖ. ΑἸ ἄπο εἰς τὸ χατὰ ἰωάννην 

εὐσγγέλιον, ἐπ Ζναπαείζιπε «]οατιπῖδ, {1 ἐἰτζα]α5 19π-- 
80 Θομππη θη ᾶυο Θοπ θηἶγοῖ τη σ]5, {πᾶπῃ| Ὀγονῖ ογὰ-- 

τοὶ. Ἑαττῖο Ῥαγῖβ. εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ χατὰ Ἰωάννην εὐσγ- 

γελίου, ἐπι ρυἱποὶρίιπι Πν απ 6 σοοιιπάϊπιι Ζοάππεπι. 

»Απααϊ {γτ68 ΠΥ] ἐγκαταμίξαι. ΑἸτι5 ἐγχατατάξαι 

ΗΠΟΜΊΙΊΠΙΑ ΧΥῚΙ. 

15 {ἰϊμα, Τὰ Ῥυϊποῖρίο οκαὶ Ὑ  υΡιηι. 

τ ΟΠΊΠΪ5 {(π]άθπη Ἐν Πρ Θ]]ΟΥπὶ νοχ ΓΘ] (1115 
ἀοουΠΘ ΠΕ5 ἃ Κριν ται ἐγ 8 61 1115. τη ΠΟΘ ΠΕ δϑὲ 
οἵ Ῥγθϑί πιο, {πο 1π ἢ5. ΡΘΙ 56ὕνῸ58 ΡΙΌΡἢΠοἴα8 

Ἰοχυπιίιι5 δὶ: ἃ πο5, 'π ἘναΠΘ 6118. νΘΙῸ ΤΟ ΉΙΠιι5 
Ἶρ58 ΡῈ} 56. πὸ5. Δ)] οσιιαίιι5. δἰῖ. δϑά 411 ἱπέρι 

ἸρΡ505 δνδησθ] 05. ΡΥ ΏΘΟΟΙ65. νΟΘΔ 551 1118. δὲ. 
4αϊαιιθ ἀπά τι ΟΠΠΠΙ ΠΙΔ]ΟΓα., δὲ ᾿ῃ 16 ]ΠΠρῈ π ἃ 
ΟΠΊΠΪ ΔΙ ΠΟΡὰ ἸΟΖιμαῖι5 6ϑῖ, Το Πη65 δϑὲ, 116 ἴοη1- 

{γπ] Π]1π15... Οὐ} 115 Δι ἀν᾽ πητι5. ΧΟ ἰπ|π1, 4ποὰ Θχ 
ἘνδησοΠ ΠΠΡΡῸ Ἰδοῦιιπ 688 : {πὶ ρῥγϊποίρίο θγαΐ 
ἤρθη, οἱ ἔεγϑιση, ὁγαὶ ἀρια 1})6ιιπιὶ., οἱ 712 615 

δγαὶ Ζογθτιηι. ΝΝονῚ τη] το5 ὃχ 115 δι]λ πὶ {|| ἃ 
γον ἐδ εἶ ἀοοινῖπαᾶ Δ] 16] απ, {πἴπι6 ἀ6 βαρί θη 
πλ παπᾶ σ᾽ Ἰαπέι" 7. Πρρο οἱ δα πηϊναῖοϑ 6556, οἵ 

ΒΟΥῚΡΕ5 51115 1ΠΒΘΙ ΘΓ ἅτι505 [|556. ΕἾ 6ϑ ΘΠΪΠῚ 
ἀἸάθο 5 ; ἃς ποβίνα., οατὴ [ἈΠ] Αγ. ΠΑΡΓαΙΟΥ 

511, δά 5ιιοϑ ναΐθϑ δἰουε Οτιοά 5ἱ ον Π8}15 βαρ ᾽ Θπ Ια 
γι ον} ν ̓ ΠῚ [Δ ΠΙΟΡ ΘΙ δϑὲ Δ πηγαῖα, αι ΠῸ5 

ΒΡ᾿ν ττι5 αἰ β ρα} (Δ ϊθπλτ5 5 ΟὈ ΓΘ Π6 ἀπ Θ η115. 

ὕύσαςιο δαϊιῖο δὲ (Ὁ]Ρ. βεοιπάι5 ἐγκατοιλέξαι : 4πὰ- 

σαπῃ ᾿δοϊ᾿οπιιπ οαη πίττα οϑ ἐπὶ ὁδὲ βεπίθηςα, 

ὁ 51. Μϑ85. φυδίπον, ἘΜ1 πονήσομεν.... ἀχούσομιεν.... 

λογισόμεθα. ΠουΙάοι «υΐπαιο Μ55. ἐὰν παρέργως. δο- 

οὐ]ὰ ἐὰν ἴπ νυ] ρα 15 ἀοϑιἀθγαίαν, 

ὥοαη. τ. 

1. (ον. 12. 
11. 

1. 
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δἰ οχίθιιδην «παμιάαπι νἱηὶ ἴῃ οἷδ ἰη 6550 οχίϑιι- 
μ] Δ Ὀ Πλι5.} Ἐσηαὶδ5 ᾿ἴὰ δια ρίάτι5 [που], 4ὶ τἀ η- 
[8 ΠῚ 56 ΓΘ 185 ΡῈ]  πι ἀ1 Π 6 ΠῚ ἔα 116 ̓ ΠΟΟΠΊΡΓ6- 
ΠΘΠΘῚ ΒΊ]6ιὴ ἀορηηατι Αἰ ΕΠ ΠΙΠΠ6 ΠῚ ΠΟῚ ΤΠ ΓΘΙᾺ; 

Πὸο ψΘΡΔΠῚ ΘΟΙΙΠῚ ΘΟΠῚΡ 6] ΘΠ Π5Ι ΟΠ ΘΠ ΘΟΠΟΙἰβοαιῦ 
ΑἹ φηΐπὴ δάμη ναν ρα ]ονὰ αἰ 0116 ΠΟ Ἔδ1: 56 θὰ 
αι Δ πη γα ΠΟ] ἔπουθ ρου ίδοῖθ ἱπ|6]]Π|ρορὸ, Πθο 
ἁγάαιηι οϑὲ αἴχιιθ ρου ΠΠΠῸ|6. ΝαηΙ Θὲ 50] 6 ηὶ 
Ἰππιπο 56 η51}} 116} ΠΟΙ ὁϑῖ 4πὶ πο ἰαιιάθι: αυδη- 
ἀοαιυϊάθηι οι5. πᾶσ τι] π6 δὲ Ῥα]ου τἀπὸ οἱ 
τἀ Ἰον τη δ πα] Πα οἵ ΘρΙ θη ἀ1ἀὰ. [ποθ τηᾶρπο- 
ΡΟΙ6 ἀεϊδοΐαιν. Αἰταμθη. δἱ ἴῃ. ἰρϑίτιθ. Οὐ 
ΘουΠονιμη ΟὈΓα5. ἤρσθυο γ ΘΠ] ἢ [{π|5 ΘΟ 6 Π66- 
Υἶτ.,. ΠΟ 50] τππὶ Θχορίαία Υἰβιι 115 ΠῸῚ οδὲ : 564 
νἶϑιιβ οἴϊατη ἱπ θσυ [α 6 πὴ σου προ ῖ. Τὰ]6 ΔΙ] 
Δ ΙΓΡΟΥ ΔοοΙ θυ ΠΊΘ ΗΠ οἱ, 1186 ΔΟΟΌ Δ Ππ|5 5ΟΓτι- 

ταν οοπαίαν Ποοο νοῦρὰ : 7π ρυϊιοῖρίο ἐταὶ 7 6γ- 
νι. Οὐ5 Ζι80 ὦ ρυϊποῖθ τ πὶ ϑρθοίαης., τ ρὰν 

65, 1π|6]Πσ οι} Οὐ πὰ πΠὶ νυ ΟΥ 1} νἿ5 ἸΠ ν ΘΠ] 111, 

τι88 ΡΓῸ τοὶ ἀἰσηϊίαιο ροϑϑὶῖ σοριταϊτα ΘΧΡΥΙ ΠΟ ν 69 
Τυδά τανῦῖι5. ΠΟ 5. Τοληπο5. {π|ὸ δα {ΠΘΟ]ΟΘ ΠῚ 
ἘΠῚ: Τὶ αὐππϑηΐ, Πα]]τὰ. ΑἸ Ππι οὐαί Π15. Θχοῦ- 

ἀϊιιπι. πἰδὶ ΡΥΪΠοΙ ρἴσιπλ. τππῚν Θυβουιηὶ ῬΥΈΟΓΠΠΕ. 
ϑρ νῖτιι5 ϑάποίτι5 πον νᾶ 41] Θϑϑθηΐ Δ ΕανῚ ΤΠῊ1- 
ΒΘ ϑ]ονίδηι : ργθον ἄθγαὶ 4] Θσβθηὶ ΠΟ]}15 0}0- 
δοιαὶ βορ ἰδπιαΐα., ατιδ ᾿ρ8] δ βῈ ν ΘΠ 405 
ΔαΔΙτον 5. Θχοοριτἀθϑθηῖ. ΝΙΠΉΙΓΕΙΠῚ.,. 51] ΘΘΉΪΓΙ5 
ἐ51,) Ποη διὰς : οἵ, Απιθήιδηι ΘΙ ΠΘΡΘΙΠ]), ΠΟῚ 
δύαΐ : ᾿ἴθηι, ἘΧ ΠΟ ΘΧΘ ΒΘ ἢ ΕἸ} 115. 51}0515[6 118} 

ἀοοορίτ. Τὐησιιοο ΘΠΪ ΠῚ) Ρ6. γΡΡὰ ϑαδβουΐα Θχδοιι το 
ὨᾺ 5. {πᾶπη ΔΠΟΘΡ5. Π]ν15. σ᾽ ἴπ|5..,. Ἰοαιπιπ τιν 
111. Νὰ ᾿ἰβίταν 5: Πη1}1ὰ σα! φαλη ἀἴσθυθ ᾿ἰοθαΐ, 
ΘΡΙΡΙτι5 βαποῖτι5 μδος ἴῃ Εν ΠΡΟ 1 Θσοιρδη5 ΕἸ ΧῚῚ: 
1 ρτγὶποίριο, ἰάααῖς, ὁγαΐ ἤ ρότιπι. απο νο- 

ΘΘΠῚ 5ἱ (θη θυ ΐβ., ΠΙΠῚ1] ἃ μηδ] εἴϊοἰβ. 1115 ΡΠ ΘνῚ5 

τη8}1. Νὰπι 5] 116 ἀἰχθυῖ, 51. ΘΘΠ5 Θϑῖ., ΠῸῚ 

δναῦ τ τὰ ἀἰϊοῖο,, 1π ρῥγϊποὶρῖο ἐγαΐί. 584, ἴπααῖξ, 

ῬΥΪαβ πὴ σΘηΪτι5. οϑβϑοῖ, Ἁποιηο0 οὐαὶ ἢ Τὰ η6 
ἀϊμη τας {Ππ4, Πἶναξ : 6 ἀου Φπ6} 15. ΠΠπ4. 77 

ῥγιπιοίριο. Ῥυὶπ ΟῚ 51} 115 ΠΟῚ ΔΡΡΥΘ ΒΘ Πα τπν: 
«ποὰ δχίνα δὲ αἰτνὰ ΡΥ Ἰποῖρίππι 511, πὸ ἰηνθηϊ- 
ταν. ΝΟ 415. ἴ6 ἀθοὶρίαϊ. ναῦὰ νΟοὶ5. 5 ηΙΠοα- 

τἶοπθ. Νὰ] ΤΟΡΠῚ ΤΠ] Ὁ] 11} Π]][ὰ διιηΐϊ ΡΥ ]η- 

ἃ ἘΔΠῚ ὡς τοιοῦτον. ΑΠΈΙΦΟΙ 56χ ΠΡΥῚ ὥστε. 

« ἘΝ εἰ Μ85. χατασπαζόμενος : {πὸ γὸχ ἃ γοθο 

ἀσπάζεσθαι ἀοαιιοίςιν, ἀπιοῦ δ ἱεπεγὶ, εεἰδοϊανὶ. Τὰ 

σαπα ποὴ ἃπὶπιαἀνογίονοι (Ομ) ἤβιτιβ, οι πη ήτι6 51} 

αἶδιιβ. οϑ56} Ἰερογε χατασχεψάμιενος, 5ῖς ἱπιογρτγοίαξιις 
δῖ : σρίεπάονοπι διιδρίοίεηα. Ν᾽ οἴτι5 Ἰπουρυο5. ὑουίο- 
γα, σρίεπ οι θη αὐ ηιϊγαἴιι5. 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΘΈΒΑΒΕΤ, 
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ΘΟΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΔΑΒΚΟΠΙΕΡ. 

γως ἀχούσωμεν,, χαὶ μικράν τινα τὴν ἐνυπάργουσαν 
ΕΥΕΕΚΟΥΝ Ω μι Ἷ ΡΞ ἜΣ αὐτοῖς δύναμιν εἰναι λογισώμεθα; Καὶ τίς οὕτως ἀναι- 

᾿ κε - 
σθησίαν νοσῶν, “ ὥστε τοιοῦτον χάλλος ἐννοίας χαὶ 

, ἦ βάθος δογμάτων οὕτως ἀνέφιχτον μὴ οὐχὶ καταπλα - 
δὶ ἥ ἧς ἘΚ τον ἐξ 

γῆναι, καὶ ἐπιθυμῆσαι αὐτῶν τῆς ἀληθοῦς κατα- 
΄ὔ Ἃ Ἀ λήψεως; ᾿Αλλὰ γὰρ οὐχὶ τὸ θαυμάσαι τὰ καλὰ δύσ- 

ΞΥΞΕ ΝΡ δὶ - 
χολον, ἀλλὰ τὸ ἐν ἀχριόεῖ κατανοήσει γενέσθαι 
τ: ͵ κ- 

τῶν θαυμασθέντων, τοῦτο χαλεπὸν χαὶ δυσέφιχτον. 
3 Α δὴ Ἁ Ψ “-- 

Ἐπεὶ καὶ τὸν ἥλιον τοῦτον τὸν αἰσθητὸν οὐδεὶς μέν 
3 Α ἌΣ Ο ς ι , ΕΞ Ἐ5 ΟΣ ἢ ἐστιν ὃς οὐχ ὑπερεπαινεῖ, τὸ μέγεθος αὐτοῦ χαὶ τὸ 

, ΝΥ Θρς 
χάλλος, χαὶ τῶν ἀκτίνων τὴν συμμετρίαν, χαὶ τὸ 

, ΠΑ͂Σ, Ξ 
ἀποστίλθον αὐτοῦ φῶς “κατασπαζόμενος. Ἔλν μέν- 

; ἐξ Ξ 
τοι βιαιότερον φιλονεικήσῃη τῷ χύχλῳ ἀντεξάγειν 

- ν .« -Σ 

ἑαυτοῦ τὰς τῶν ὀμμάτων βολὰς, οὐ μόνον οὐ χατό- 
Ν 35. ψεται τὰ περισπούδαστα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀχρίόδειαν 

ΠΣ ν Ἤψει) Ν ΥΕΠΕ ΓΝ λοέτγιοι. Τ ἌΕΡΗ ΄ 
ἧς ὄψεως προσδιαφθείρας οἰχήσεται. ᾿Γοιοῦτον τί 

μοι δοχῷ τὴν διάνοιαν πάσχειν, τὴν φιλονειχοῦσαν 
Νὴ τὴν 

“7}) 

ἄξιως 

Η Ξ3 " - ΄ , 
ἀχριθὴ ποιεῖσθαι τῶν προχειμένων ῥημάτων 
Ξν 
ἐξέτασιν - ᾽ν ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος. 'ΓΓς ἐννοήσει 
λῚ λ “- ΕῚ - , , 2 « -“ 

τὰ περὶ τῆς ἀρχῆς ; Ποία ῥημάτων δύναμις εὑρεθῇ 

διοτίμως δυναμένη παραστῆσαι τὸ νοηθέν; Μέλ- 

λων παραδιδόναι ἡμῖν τὰ περὶ τῆς θεολογίας τοὺ 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, οὐδεμίαν ἀρχὴν ἄλλην τῷ λόγῳ, ἢ 
ἢ ἘΞ Ν 

τὴν ἀρχὴν τῶν ὅλων ἔδωχεν. Ἤδει τοὺς ἐπιφυομέ- 

νους τῇ δόξῃ, τοῦ Μονογενοῦς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " 
7 Α - 

προήδει τοὺς μέλλοντας ἥυῖν προφέρειν τὰ σοφί- 
ν -- - - 

σματα, τὰ ἐπὶ χαταστροφῇ τῶν ἀχουόντων αὐτοῖς 
ν , σ, » ἘΠ 
δμεμηχανημένα. Ὅτι, εἰ ἐγεννήθη, οὐχ ἦν᾽ καὶ, 

ἘΠ Κα Ξ 5 
πρὸ τοῦ γεννηθῆναι, οὐχ ἦν" χαὶ, ἐξ οὐχ ὄντων τὴν 
ΓΑΕ. ΣΩΞ “ , - ὑπόστασιν ἔλαδε. Τοιαῦτα δὲ φθέγγονται γλῶσσαι 
: ; 
ἠχονημέναι διὰ πιθανολογίας ὑπὲρ πᾶσαν μάχαι- 

ΠΩΣ “ " ἮΝ κΓν ᾿ τὸς ας 
ρὰν δίστομον. “Ἵνα τοίνυν μηδενὶ λέγειν ἐξῇ τὰ 

τοιαῦτα, προλαύὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ τοῦ 
» ’ 5 - Ἄν - 

εὐαγγελίου, ᾽᾿Ἂν ἀρχῇ, φησὶν, ἦν ὃ Λόγος. ᾿Εὰν 
᾿ - ᾿ΥΞΕΙ δ ᾽ν Ἅ 

χρατῆς ταύτην τὴν φωνὴν, οὐδὲν οὗ μὴ πάθης δει- 
᾿ ΠΕΣ ᾿ Ξ 

νὸν παρὰ τῶν χαχοτέχνων. ᾿Εὰν γὰρ λέγη ἐχεῖνος, 
3. ΄ 5» ποὺ; εἰ ἐγεννήθη, οὐχ ἦν σὺ εἰπὲ, ᾿Εν ἀρχῇ ἦν. Ἀλλὰ, 

: ΔΙΑ, - ΟΣ κα - 
φησὶ, “πρὶν ἢ γεννηθῆναι πῶς ἦν; Σὺ μὴ ἀφῆς τὸ, 

Ἦν: μὴ χαταλί ὃ» Ἐναον ΤΑΡ ἐ ἢ Σ εῦνὶ μὴ καταλίπῃς τὸ, Ἔν ἀρχῇ. ᾿Αρχῆς ἣ χορυφὴ 
Β ᾿ Ξ 

οὐ χαταλαμδάνεται " ἀρχῆς τὸ ἐξώτερον οὐχ εὗρί-- 

σχεται. Μὴ παραλογίσηταί σε τις τῷ πολυσήμῳ τῆς 
Ἔ Ν ΩῚ -Ὁ 

λέξεως. Πολλαὶ γὰρ ἀρχαὶ πολλῶν πραγμάτων χα- 
ἜΝ , - 5 

τὰ τὸν βίον τοῦτον " ἀλλὰ μία ἀρχὴ ἐπὶ " πάντων, 

ΓΑ τνάαο βάτο ορογαγιιπὶ ἱποιινῖα ἤδη, λάπι, Γ- 
Βνὶ νοΐογος ἤδει, πιονον αἱ, ορεπιὸ. 

Ε ἘΔ οὐ ἄπο ΜΞ5. μεμιηχανευμένα. ΑἸ ἔτο5 Μ55. 
μεμηχανημιέναι. 

5. ΑπΕΖαὶ ἄτι ΠἰΡγὶ πρὶν γεννηθῆναι. 
»ινάχιιο οαἰεῖο οἱ ἴγοβ Με5, ἀρχὴ ἡ ἐπὶ 
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ἡ ἐπέκεινα. Ἀρχὴ γὰρ ὁδοῦ ἀγαθῆς, εἶπεν ἣ Πα- Β οἱρία ἴῃ ᾿ς νἱΐα: 564 τππιιΠὶ 658 ργὶ ποῖ ρίτιπι Βα ργὰ 
ροιμία. Ἀλλ᾽ ὁδοῦ μὲν ἀρχὴ, ἣ πρώτη χίνησις, 
ὅθεν ἀρχόμεθα τῆς πορείας, ἧς τὸ χατόπιν δυνατόν 

ἐστιν εὗρεν: Καὶ ἃ ἀρχὴ σοφίας, φόδος Κυρίου. Ἔστι 

καὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς ἕτερόν τι προκείμενον " τῆς 

γὰρ τῶν τεχνῶν ἀναλήψεως ἀρχή ἐστιν ἣ στοιχεί- 

ωσις. Στοιχεῖον οὖν ἐστι τῆς σοφίας “ὃ φόδος τοῦ 

Κυρίου - ἀλλὰ ταύτης τῆς ἀρχῆς ἐστί τι πρεσδύτε- 

ρον, ἣ κατάστασις τῆς ψυχῆς, τοῦ μήπω σοφισθέν- 

τος χαὶ τὸν φόδον τοῦ Θεοῦ ἀνειληφότος. ἅ Ἀρχαὶ 

λέγονται χαὶ αἱ πολιτιχαὶ δυναστεῖαι, αἱ τῶν ἀξιω- 

μάτων ὑπεροχαί. ᾿Αλλ᾽ αὗται αἱ ἀρχαὶ; τινῶν εἰσὶν 
ἀρχαὶ, καὶ πρός τι ἑχάστη. ᾿Αρχὴ γὰρ τῆς γραμ- 
μῆς, τὸ σημεῖον" χαὶ ἀρχὴ τῆς ἐπιφανείας, ἣ 

γραμμή" καὶ ἀρχὴ τοῦ σώματος, ἣ ἐπιφάνεια" 

καὶ τοῦ κατὰ σύνθεσιν λόγου ἀρχαὶ, τὰ στοιχεῖα. 

Θ᾽ Ἂ 5 Ἷ ᾿ » ᾽ὔ δία τς }} Οὐ μὴν χἀκείνη τοιαύτη ἣ ἀρχή. Οὐδενὶ γὰρ 
,ὔ 48 . εν , ᾽ Τὰ , “ προσδέδεται " οὐδενὶ δουλεύει" μετ᾽ οὐδενὸς θεωρεῖς 

ται" ἀλλ᾽ ἐλευθέρα ἐστίν ἀδέσποτος, λελυμένη τῆς 

πρὸς ἕτερον σχέσεως᾽ 
τὶ ε ἘΝ “- - κῷ 3 Ε 
οὖχ ἔστιν ὑπερδῆναι τοῖς λογισμοῖς, ἧς οὐχ ἔστιν 

“ἀνυπέρδατος διανοίᾳ, ἣν 

ἐξευρεῖν τὰ ἐπέχεινα. ᾿Ιὰν γὰρ φιλονεικήσης τῇ 

φαντασίᾳ τοῦ νοῦ παραδραμεῖν τὴν ἀρχὴν, εὑρή- 

σεις αὐτὴν προτρέχουσάν σου, χαὶ προαπαντῶσαν 

τοῖς λογισμοῖς: Ἄφες σεαυτοῦ τὸν νοῦν δραμεῖν ὅ ὅσον 

βούλεται, χαὶ διαταθῆναι ἐπὶ τὰ ἄνω" εἶτα εὑρήσεις 
αὐτὸν μυρία πλανηθέντα, χαὶ πολλὰ χενεμέατή- 

σαντα, καὶ πάλιν ἐπανιόντα πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὸ μὴ 
δύνασθαι κατωτέραν ἑαυτοῦ τὴν ἀρχὴν ποιῆσαι. 

Διότι ἀεὶ τοῦ νοουμένου ἐξωτέρα χαὶ ' πλείων εὑρί- 

σκεται ἣ ἀρχή. Ἔν ἀρχῇ τοίνυν ἦν ὁ Λόγος. Ὦ τοῦ 
θαύματος ! Πῶς πᾶσαι ἀλλήλαις ὁμοτίμως αἵ φωναὶ 

συνεζεύχθησαν᾽ τὸ, Ἦν, ἴσον δύναται τοῦ, Ἔν 

ἀρχῇ. Ποῦ ὃ βλάσφημος: ; ποὺ ἣ χριστομάχος γλῶτ- 

τα; ἣ λέγουσα, ἦν ἐποτὲ, ὅτε οὐχ ἦν; 

ζεται , ῃ ἐπέκεινα, ΑἸ φααίαον Ν55, ἐπὶ πάντων ἡ ἐπέ- 
χεινα. 

ο Ττνασιο δα! ο σοφίας, φόδος ὁ τοῦ, ΑΥ Νῖ55. φαῖΐι- 
41ὲ αὖ τῇ σοπίοχίιι. 

ἃ Ἐπ ι5 Ἰοοὶ φοπϑοπαπ[ατη υἱάογα 5] 45 σαρὶ!, οἷ 

ἀιοῖον διῖμα, αὐ ατασα Ιορας. Οὐ ἐπῖπα εἶς βου θα π- 
ἴα, οριτηθ φαϊάθπι «101 Ροβϑιπὶ ανοθ, πὶ πλα]11- 

ΡῬ ϊοοπι ἰη 6} οπταπη γοοὶβ ἀρχὴ, 4τι8 πηοᾶο ρυϊποῖ- 

Ῥίαπι, πποο Ῥυϊποιραΐιμη (ΠΟ Π ΘΠ {τι6 οἰ σηϊ σαί : 
564 τπᾶ]6 βοπαπί 51 δαρυϊπηαηίν Γιατῖπο, «(ποα γοοὶ 
Ῥνϊποίρίιιπε γα Πρ] εχ ποῖϊο ἀριιᾶ Τιατῖποβ σα ]θοΐα 

ΟΠ 511. 

6. Απεχαὶ ἄπο ΠΡ οἱ αἴνασις οἀϊεῖο ἀνυπέρθετος 

διανοίᾳ : 4ιιαπι [α]58πὶ βου ρίαναπι 5εψαιία5 (οπεῖ- 

ρΧῊ 

Ο 

ΘΒ Πα, 404 τ]ΐγὰ οϑῖ. Νάιμῃ., ἱπυὶὶ ῬαγοοτηΪα, 

Ῥκιποίρέιπι οἷ ὕοπ. ϑ6ὰ νἱδο ΡΥ ΠΟΙ ρι πηι δϑὲ 
ῬΥΙΠΉ115 τποίτ15.5 τπ6. 16. ΟΥΑΙ ΠῚ, ΟἸ7 115 ΡΓΊΟΙ 
Ῥᾶγ5 ροΐδθϑε γϑρϑυῖν. ΕἘ, ᾿τὶποίρίπηι σαριοτ 
{ἤπιον 1) οπιϊτιὶ. ῬΥΘΟ]σΘ ΓΕ ἀπιΐθι δὲ πιο ΡΥ Ἰ ΠοΙρῸ 

ἁἰπιἃ φιοίάδμη,, οἴπὰ ρΘγοθρ ϊοΠἾ5. ἀρ πα) ᾿Υ]Π-- 
ΟΡ πὶ. 5}: ΡΥ ΪπΊα Θἰ θη πίονι ᾿Π5 1] πιο. ἘΠ6-- 
ΠΊΘῊ [Π1ΠΔ ᾿Θ [1 ΘᾺ ΡΊ ΘΠ Ϊ:5 ΠΠΠΟΥ ΤΡ ΟΠΙΪΠὶ 6ϑι : 564 
᾿τος ΡΥ ΠΟΙρΡΙΟ Θὲ Δ] 04] ἀπε υπι5, ἈΠ] Πγὸ 50 ΠἸοοὶ 
δἴαϊτιβ., 6115. 4 ποπάτιηι βαρ ΘΕ ατὴ Θά οοίιιϑ 
6δ5ὲ , Ὥθο Π)6ὶ {που πὶ ἁἀορέιι5. Ῥυϊποῖρῖα ἀϊοιιη-- 

πη" Θεὰ Οἶν 1]65 ροιθπίδιιι5., ν᾽ ἀθ]]οθὶ ργθοο 5:8 

ἀἰρηϊζαῖθϑ : 5661 Πδθο ῬυἸποιρία,, ΔἸ που τι πὶ διιηΐ 

ΡΕΪΠοΙρία, δὲ ππιπη πο 4 τ16 ΘΟΡιη} ΔΙΊ το γίευ- 
ταν. Ετοπῖα ᾿ϊπθοὺ ῬΥΙ ΠΟΙ τ πὰ ΡΌΠΟ τι ΠῚ ὁδὲ 5 οἵ 

5ΠΡΘΡ ΠΟΙΟῚ ΡΡΙ ΠΟΙ ρ τι πὶ Π᾿πθὰ 5, δὲ σου ΟΥ 5 ΡΥ] ποὶ- 
Ρἴπ πη 5 ρογἤο 65, δὲ Οὐ ΠΟ Π15 σοπηροϑιία ΡΥἸποῖ-- 

Ρία., οἰοπιθπία. 
5. ΝΟη σου 6] 5 πη 0 1 δὲ ΠΠι4 ΡΥ ἸΠοΙρίπτη. 

ΝᾺΠ] ϑπῖτη 4] Πρ απ πη Θϑῖ, ΒΘΡΥ Ὁ Π11]}1, οἴπὶ Π1]10 
ΘΟΠΒΡ οἴ τππι" : 5664 ΠΡ γι] οϑι. Το Ϊ ππιπὴ ΠΟ Πᾶ- 
Ῥεῖ, θαϑο] αἴ Π] οϑὲ ΟΠ δὰ ἁἰΠπἃ γτο]δίϊοπο, 

ΠΠΘΠΓ ἰπϑ ΡΟ ΆΡ1]6 ; αο ΠΟΙ Π ΟΠ 115. ἔγᾶ ἢ - 

ΒΟ Πἄογθ ΠῸΠ οϑί, αἰΐραὰ αο π1}1}} «υϊἀαια πὶ 
ὙΘΡΟΡΙΡῚ ροῖοϑί. ΝᾺ ΠῚ δὶ ΠΠΘΠ115 σορ [ΠΟ π6. οοη- 
1Θ πα 6 υ 5 ΡΥ Ϊποὶρίτιπι Ῥ ΘΟ ΘΡΙΘΓΘ. ,, ΠΟΙ ΡΟ. 165. 14 

ἘΠῚ Ῥυδῖνθ., δὲ. ρυῖτι5. σορΊ αἘ15. ΟΘΟΙΠ ΘΓ. 51Πὸ 
ΤΠ ΘΠ 6 ΠῚ ἰπ8 15, ΤΠ ἴι1Π| ν6}11, ΘΧΟΌΓΓΟΓΟ, οἱ οχ- 
[6 πον 56 δά βιιρθυογὰ : ἐδ π6 μοϑὲ ᾿πΠ 1 ΠἸΘΥῸΒ5 

ΘΥΓΟΓῸ5. ἃ0. ΠλΠΠ]1Ὸ5. ᾿Π8ΠῸ5 ΘΟΠΔΙΙ5, ΘΔ ΠῚ δ 56 

᾿τΘ ΠῚ ΓΘΥΘΙΒΔ ΠῚ ἸΠΥΘΠΪΘ5.., Το ΡΥΙΠΟΙρΙ ΠῚ 56 

Ῥοϑβίθυϊιβ 80 πίθυϊτι5 θά θῦθ ΠῸΠ ροϑϑὶῖ. ῬυΙποῖ-- 
Ῥίπτη ΘηΪ ΠῚ 56 ΠΊρΡ6 1 σορτταῖο. ΕΠ ΘΥ 115 5. ΠΡΟ. 5616 

6586. ἀδρυθποπάϊιαν. 1π ργϊποίρίο Ἰσῖταν ὁγαΐ 
ΖἼοννιιτι. Ὁ ὑθ πὴ τηϊγᾶπῃ {ΠῚ ΟΧχ ὅθΠ|Ὸ ἱπίρι 56 

ΘΟΠ]αΠοίο ϑι1ηΐ γΌΟ65 ΟΠΊΠ65 ! ΠΙᾺ, Εσαίΐ, ἰάθηι 

Ἄχους τοῦ Ε γαϊοῖ {πο4 ΠΠπ|,.7π ργιπιοίρῖο. ὍΡι δὲ θ]αβρμο- 

β115, 5ῖ. νογίογαι ἴπ βιιο Ἐοϊοβϑίασί ατθοο : ιϑιειδίζα- 

πειιδ ρΥἱηειιδιι6 το γε 5 οοποερίι5. Αἴ (ΟἸΒΟΓ ΠῚ ρτῖ-- 

τατι5 οἵ [θυ 5 οαπὶ ΒΡ’. βθοιη ὁ ἀνυπέροατος διανοία, 
πιοπίδ ἐποιρεγ αι 5, σεὰὶ αεἰ ψιιοα πιδη5 ρον εϊπι εν δ 

σπιοπ Ροίεδῖ, δταθπάαίθ. ΑἸ ψαὰπΐο ρμοβὶ Βορ, ρυΐπηιιβ 
νοῦν διαδραμεῖν. 

ΓΤ σαψας εὐϊεῖο καὶ πλείων εὑρίσκεται, ΑἹ ποκίτὶ 

βθρίοπι Ν95. χαὶ 

6 Π|α, ἐγαὶ αἰϊψιιαπάῖο, ψμαπεῖο ποτὶ οὐαὶ, αιιοο 

Αὐκοῖς Ρίαπο τοϑροπάθηϊ, υἱθυϊ ρόβθθ οὔ βοιιγα βουῖ- 
ΒΠῚ γῖν δ 1 Ἰσβίπατιβ Πιασεθιι8, αἰΐαιιθ θεὸ Οἰατῖι5 οχ- 

Ῥυΐπηὶ ἀρ Ηϊονοη ται ἘΡΙϑί. 88, ἴῃ ἀἸα]ορο δά- 

γογβιι ΓΟ  ουἸάπμο5, πος πιοάο : δὲ φιεῖς αϊχενῖι, 

Εγαϊ ἱεπιριι5, ἡπαπεῖο ποῖ εὐαὶ Ζ εἰίιι5, ἀπαίεπια 

πλειόνων εὑρίσκεται, 

Ῥιον.ιθ.5. 

Ρεαὶ. 
Το. 

[1τ0, 
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χτ15 ἢ αδὴ᾽ δἀνουϑα5 ΟΠ δία μα ΠΠ5 Πρ, 

«πὸ ἀϊοῖε: Ἐγαὶ ἁΠΦ πὰ πά0, οἴιπι ΠῸΠ 6556} Αὐαϊ 

Ἐναηροίατι : [πὶ ργϊποῖίρῖο ἐρας Τογϑτιπι. Οὐοά 

5ἱ ἐπὶ ργίπιοίρίο οὐαἰ , ἀλη 40. ΠῸΠ δγας ὃ Πρϑογιη- 

π6 Ἰσο ΡΟ ἱπηρ᾽ δα 6 ΠῚ» ἃΠι ᾿Π50 1 8 ΠῚ ΘΧΘΘΟΓΆ ΠΟΥ ἢ 
Αὐ δηϊθαιιαμη σΙ ΠΡ Θαι", ΠΟῚ. δγαΓ. ΝΌΒΕ 50 1Π16θὲ 

48 Π640. σϑηΐταμπη 511, 40 414 ῬΥΪτι5 ΡΟ 5515. ἴδηις 

ΡοΥΪ δἴΐθχθγο ἢ Ετοπῖμη 1ΠΠπ||, “9 πΐθηιιατη, ΝῸΧ 6ϑὲ 

ΤΠ ρΟΥἶ5.,. ἈΙ θυ απ ΔΙ ΓΘ ΥῚ ἀπ ΕΠ υ τα 6 ΡΥ ΘΘΡΟΠΘΠΒ. 

Οποιποάο δπιτθι ρᾺΣ [ΠΟΡῚ [ΘΠ ρΟΥ 5. ΘΠ ΠΟΥ ΘΠὴ 

σοπογα πο πὶ Πα ον 6. ΘΠ ρον 5. γΟΟΙΠ 115. 511}6-- 
οἴαπιἢ Εγαὶ ᾿σῖταν ἐσ ρῥγϊπιοίρῖο. Οτιοά 51 ἃ0 πὰς 
νοοθ, Ἐγαΐ, πὸπ ἀἰβοθϑϑθυῖθ., ΙΒ] ΘΠ 185. Π18]1-- 

ὅπ δάϊταπι πα] Ππὰ πὰ ἀ4}015. {Π0 Θηΐπι 411 1ῃ τηδιὶ 
γ ΘΒ ΗΓ], ΟΠ ἰπίον ἀπιὰ5. ἃποογὰθ Πποιιαηΐ, 

το ρΟϑ α 6 ΠῚ ἈΒΡΘΙ ΠΔ ΠΕ}: [ἃ Οἵ τι πᾶ ΠΟ ῬΓανΔΠῚ 

τα} ΟΠ 6 ΠῚ, 4185 να ΠΠΟΠ τι θ6.᾽ ΠΟ΄α]-- 

αἰῶ 5ρ γἰτπι5. ἱπναϑὶ!., υθραιιθ πη] ΟΡ πὶ Π 6 πὴ 
δχαρίται, ἀου 6015, 51 πιο 0 ἴῃ ᾿Ον ἘΠ Ὑ ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ 

ΡΙΟΡαρσπδοι!ο ἰδιη τα π) ἱπ ΡΟΣ ἃ0 ϑἴδιϊο πο 
ἈΠΙΠΠΔ ΠῚ ἔπ8 Π} [ΘΠΙΙΘ 5. 

3. Ζἅτη ἱπ ας τηθη5. Ποβίρα, ΟἿ5. δγαΐ ἴῃ 

Ρυϊποῖρίο ἢ Ζ ὀγϑιηι, ᾿πψαΐε. Οὐα]6 νθυαπ ἢ πὰ- 
ΤΑ Π ΠῚ 6 ΟΡ Ριη, ἂπ γ απ ΔΗ] ναι} ΕΠ πι- 
νοῸ ἰπάϊοαι πο} 5 ΑΡροβίο! δ ἀΠ56}}5. Πποήτι6 
511Δ 1 6556 {ΠΠσΊΙΔ 1, ΟἿ} Αἰ[: δὲ {ἰπιριεῖς ΠΟΥ ἑτεαη, 

ἰοηιίαν δὲ ατιροίοτιεπι. Τατι νΘΡῸ ϑογϑὲ ἀιιρ]οχ θϑὲ 
ΤΩ 16} ΠἸσΘπτῖα : Δ] Θυιιἢ ΘΗΪΠ νΟΟ6. ΡΙΟΓΘΡΓΕΙ . 
404 μοβιδασιαπι ῬΓΟΪ ἔτι ΠῚ δὲ, 1Π ΔΘΓῸ ΒΝ : 
ΔΙ ΓΘΡΙΙΠῚ νΘΙῸ ᾿πΊΘΓΠΙ1 ΠῚ Θ5Γ.) ἸΏ 4116 ἈΠῚΠῚ15 ΠΟΒΙΓῚ5 
1Π51 {10}... ΨΘΡΙΠῚ 50 1]}Π106 ὲ ΠηΘη|5. διε δὲ αἰπιά 
νου ἢ... ΟΥΆΓΟ ΡΠ Ποῖοϑα. Ὑ1416 πὸ τ ἀθοϊρίαι 

νοχ δ) ἶσαα. Οαοιηοο Θηΐπὶ ογὰΐ ἴπ ΡυἸ ποῖ ρῖο 

γι) Π} Πυι]  Π11Π15, οἴτ ΠΟΠΊΟ ΡΥ ΠΟΙ ρ᾽ 1 ΟΥ̓ ΕΝ 

αἴχιιθ οὐ σ᾽ πη Ῥοβίθυϊιβ. Δοσθρουὶ ἢ Απίθ Ποηλὶ- 
ΠΘ ΠῚ οϑεϊδθ. , ἅπῖθ ΠΟΙ ΠΘΠῚ ΡΘΟΟΙᾺ , γΘρΡΕ Πα 
ΟΠ Πἶᾷ ἔππ} [ΘΡΡΟϑί γα πὰ πΔ ἀπααιῖσα., ψΟΪ ΠΟΥ Ὲ5 

ΟΘΙῚ, 516}128,. 501, ἴπηὰ... ΠΘΥ])ε6., 56 πᾶ, ἰθΡΡὰ, 

85. 

οἰι. 5ε4 (ομθοῆβιιβ τηοποῦ 586. ποῖ Ὑἱίογο, σαν 11α 

Ἰοψαθη αὶ ταῖῖο, ογαξ αἰϊχιιαηῖο, 5ῖϊ ΞΟ βουσίοῦ, 

Πῶς νέγο, ἐγαΐ ἐθπιριις,, οαγτα 511 ἴσας Ῥϑυβρίοια. 

Τριάδι Ἀθρ. Ῥυίπηιιβ τοῦ εὐαγγελιστοῦ. 

ΒΊΗ {ὐ]θ5 (ΟΡ γτ1π15 ΝΊ55. Ἰοσῖταν ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λό- 
γος. 5ε4 1Ππ4|, ὁ λόγος, π᾿ 115 ποβέγὶς ΝΊ55. οἵ ἴπ να]- 

ξαι5 ἀθοβῖ, ἤθάιιθ θὰ5. Ὑο065. ΠΘΟΟββα ἃ5 Ῥαΐο. ΑἸΙ- 

4παπῖο ροβὶ Μ55. βδελύξομαι. ΑἸτὰ5 οἱ δαὶ βδελύξω-- 
μαι. 

ἃ ( 61}. τογεῖις τῷ ἀχρόνῳ. ΑἸΗ Μί55. δὲ Ὁάπ τῷ 
χρόνῳ. ΠΙυά,, ἀχρόνῳ, 5ογρίαμη ἔιῖδθθ Ἀυ ΙΓγὸν Ὁ 411- 

410, αὶ 6715 Ἰοοὶ βοπ θη απ ποη δας Ῥευβρίοογεξ, 

πὲς Ἀμἰμπη νου ογοῖ αἸοὶ ᾿θοο ἰγοπῖοο “σε σοϊοει 

ΒΑΒΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ ΔΑΆΟΘΗΙΕΡ. 

χω «(ν. “ Ὑ Εὐαγγελίου, Ἔν " ἀρχῇ ἣν. Εἰ δὲ ἐν ἀρχὴ ἦν, 
πότε οὐκ ἦν; Τὴν ἀσέόειαν αὐτῶν στενάξω, ἢ τὴν 

, Ἂ “ ΩΣ Ὁ 

ἀμαθίαν βδελύξομαι; ᾿Αλλὰ πρὸ τοῦ γεννηθῆναι, 

οὖχ ἦν. Οἶδας γὰρ πότε ἐγεννήθη, ἵνα τὸ πρὶν δυ- 

νηθῆς ἐπενεγχεῖν τῷ “χρόνῳ; Τὸ γὰρ, Πρὸ τοῦ, 
ΠΝ 5 

χρονιχή ἐστι φωνὴ, ἕτερον ἑτέρου προτιθεῖσα εἷς 
χαιό Πὸν δόυτοῦ ἡ οὐ ἈΞ. Γπ τς ΑἸ; 

παλαιότητα. Τὸν δὲ τοῦ χρόνου ποιητὴν " πῶς εὔλο- 
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γον ταῖς χρονικαῖς προσηγορίαις ὑποχειμένην ἔχειν 
τὴν γέννησιν; ᾿Εν ἀρχῇ τοίνυν ἦν. ᾿Εὰν μὴ ἀπο- 

στῆς τοῦ, Ἦν, οὐδεμίαν παρείσδυσιν δώσεις τῇ 

πονηρᾷ βλασφημίᾳ, “Ὥσπερ γὰρ οἱ θαλαττεύοντες, 

ὅταν ἐπὶ δύο σαλεύωσιν ἀγχυρῶν, χαταφρονοῦσι 
τοῦ χλύδωνος " οὕτω καὶ σὺ τῆς πονηρᾶς ταύτης τα- 

ραγχῆς, τῆς ἐχ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας ἐγγινο- 

μένης τῷ βίῳ, χαὶ διασαλευούσης τῶν πολλῶν τὴν 

Β πίστιν, χαταγελάση, ἐὰν τῇ ἀσφαλείᾳ τῶν ῥημάτων 
τούτων τὴν ψυχὴν ἔχης ἐνορμισθεῖσαν. 

᾿ῬἘπιζητεῖ δὲ ἡμῶν ἥ διάνοια, τίς ἦν ἐν ἀρχῇ; 
ὋὉ Λόγος, φησί. Ποῖος λόγος ; ὃ ἀνθρώπινος λόγος ; 

ἀλλ᾽ ὃ τῶν ἀγγέλων λόγος; Καὶ γὰρ ἠνίξατο ἡμῖν 
ὃ ἀπόστολος, ὡς χαὶ τῶν ἀγγέλων ἰδίαν ἐχόντων 

“- 4. ἢ 51} Ξ , τῶν ὑο , 
γλῶσσαν, εἰπών" Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώ - 

πων λαλῶ χαὶ τῶν ἀγγέλων. “᾿Αλλὰ χαὶ τοῦ λόγου 
" Ὁ ’ 5 Ν « Α , , ΡῚ ἂν ὧν. 

διπλῇ τίς ἐστιν ἔννοια. Ὃ μὲν γάρ τίς ἔστιν ὃ διὰ 

τῆς φωνῆς προφερόμενος" οὗτος ὃ μετὰ τὸ προενε- 
ξ ἜΣ ΕΣ» , Ἔ κς ΠΑ τ λνῦ ΝΣ 

χθῆναι τῷ ἀέρι ἐναπολλύμενος" ὃ δέ τίς ἐστιν ὃ 
Ὡπ Υ Δ 5 , -Ὁ - μ ΕΣ 

ἐνδιάθετος, ἐνυπάρχων ἡμῶν ταῖς χαρδίαις" ὃ ἐν- 
,ὔ “Μ' Σ , υ͵ ᾿ 

νοηματικός. Καὶ ἄλλος, ὃ τεχνιχὸς λόγος. Ὅρα μή 

ποτέ σε “ παραχρούσηται τὸ ὁμώνυμον τῆς φωνῆς. 

Πῶς γὰρ ἦν ἐν ἀρχῇ ὃ ἀνθρώπινος λόγος, τοῦ ἀν- 

θρώπου κάτω που λαδόντος τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως: 

Πρὸ ἀνθρώπου, θηρία: πρὸ ἀνθρώπου, χτήνη " τὰ 

ἑρπετὰ πάντα᾽ ὅσα χερσαῖα, καὶ ὅσα ἔνυδρα, πε- 
ἌΡΑ Ὁ ἘΡῸ πὴ φΐφοτον ΕῚ ,΄ , 

τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἀστέρες, ἥλιος, σελήνη, βοτά- 

ψμαπᾶῖο “επίζιπε οἱὲ Κ΄ ον Ῥιισηι, οαὲ ροϊιογὶς αἰϊψιιοα 

ἐεηιριις ἐχοοϑίίαγε, ψεοεὶ ἐἾπις σεπεναίϊογετη ργτδοα5-- 

δε). 

ΡΟ]. τογεϊι5 πῶς ἂν εἴη τῶν εὐλόγων. Μοχ Ἰάδεπι 

Οὐάοχ ἔχειν τὴν γένεσιν. 

“ ΟΟἹΡ. ῥυίτηιιβ ἀλλὰ γὰρ τοῦ, ΑἸιφπαπίο μοβὲ δαὶ 

εἴ ἄτιο Μϑ85. ἀέρι ἀπολλύμενος. ΑἸ1 φααΐαον Νῖ55. ἐνα- 
πολλύμενος. Βαθὶπαᾶς 61 ὅρα οὖν. Ὑοχ αἱ εἴπια ἴῃ Ν55, 

ποῖ ᾿πγοπ τσ, 

ἃ (]}. ῥγίπηιβ παραχρούσῃ. Ηαπα Ἰοπσα νόσοπὶ ὅσα 
οχ Πργὶ5. ἀθοθι5 ΟΟΙΡου Ἰηἰς δααϊάϊπι5. Βαθῖπάς 

τητι5 Νῖ5, βοτάνυ. 
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ναι, σπέρματα, γἢ, θάλαττα, οὐρανός. Οὐ τοίνυν 
ἐν ἀρχὴ ἦν ὃ ἀνθρώπινος λόγος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὃ τῶν 

ἀγγέλων. Πᾶσα γὰρ ἣ κτίσις χατωτέρα τῶν αἰώνων 
διοδόο 8... ϑν τ Ὅσον ᾿ -" Ἴ ἐστὶ, τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαδοῦσα παρὰ τοῦ χτί- 

᾿ ε ΡΥ 5 Ὁ , δ ὦ ϑ, τῶδν [- 7. 

σαντὸς. Ὃ δὲ ἐν καρδίᾳ λόγος, χαὶ αὐτὸς ἑκάστου 
-Ὡ Ψ' ἮΝ Α “2 3. 3. - , 

τῶν νοηθέντων ἐστὶ νεώτερος. Ἂλλ᾽ ἄχουε τοῦ λόγου 

θεοπρεπῶς. Περὶ γὰρ τοῦ Μονογενοῦς διαλεγόμενός 
- , 5 Ὡς γνῷ, Ψ. νιν ᾽ σοι, Λόγον εἶπεν αὐτόν. “Ὥσπερ οὖν χαὶ φὼς μετ 
ΗΝ “δ - ΝΥ ᾿ 9. “ "ἡ Υ̓́ 

ὀλίγον ἐρεῖ, χαὶ ζωὴν, χαὶ ἀνάστασιν, καὶ οὔτε 

φὼς ἀχούσας, ἐπὶ τὸ αἰσθητὸν τοῦτο καὶ ὀφθαλμοῖς 

δρατὸν χαταφέρη, οὔτε ζωὴν ἀχούσας, τὴν χοινὴν 
’ - Δ λὶ Ψ' τὰ [2 Ἁ ᾿ 

ταύτην νοεῖς, ἣν καὶ τὰ ἄλογα ζῇ - οὕτω καὶ Λόγον 

ἀχούων, φύλαξαι μήποτε τῇ σὴ ἀσθενείᾳ τῆς δια- 

νοίας πρὸς χαμαιζήλους χαὶ ταπεινὰς διανοίας ὕπε- 

νεχθῇς. Ἂλλ᾽ ἐρεύνα τὴν διάνοιαν τοῦ ῥήματος. 

Διὰ τί Λόγος; Ἵνα δειχθῇ, ὅτι ἐχ τοῦ νοῦ προῆλθε. 
Διὰ τί Λόγος; Ὅτι ἀπαθῶς ἐγεννήθη. Διὰ τί Λόγος; 
σ͵ ΓΟ τω ,ὔ 3. ς -Ὁ- ᾿ 

Ὅτι εἰκὼν τοῦ γεννήσαντος, ὅλον ἐν ἑαυτῷ δειχνὺς 
Ν᾽ ὃ ΄ ΔΝ’ 2. ὦ - , τὸν “γεννήσαντα, οὐδὲν ἐχεῖθεν ἀπομερίσας, καὶ 
" τὰ Ἃ 3 , Ρ " ᾿ 

τἕλειος ὑπάρχων χαθ᾽ ἑαυτόν ὡς χαὶ ὃ ἡμέτερος 
᾽ “-» » Δ Ν [ } λόγος ὅλην ἡμῶν ἀπειχονίζει τὴν ἔννοιαν. Ἃ γὰρ 

γ ,ὔ τὭ - 

χατὰ χαρδίαν ἐνενοήσαμεν, ταῦτα τῷ ῥήματι προ- 

ἡἠνέγχαμεν, καὶ ἔστι τοῦ ἐν τῇ χαρδία νοήματος 
ἀπεικόνισμα τὸ λαλούμενον. ᾿Εχ γὰρ τοῦ περισσεύ- 

- , ΥΧ. ΄, » 
ματος τῆς καρδίας ὃ ᾿ λόγος προφέρεται, Καὶ ἔστιν 

ἢ μὲν χαρδία ἡμῶν οἷον πηγή τις, ὃ δὲ προφερόμε- 
γος λόγος οἷον δλχός τις ἐχ τῆς πηγῆς ταύτης ῥέων. 

Τοσοῦτον οὖν τὸ ἀποῤῥέον, ὅσον τὸ πρώτως " ἀνα- ρ ἢ 

φερόμενον" χαὶ οἷον τὸ χεχρυμμένον, τοιοῦτον καὶ 
τὸ φαινόμενον. Λόγον οὖν εἶπεν, ἵνα τὴν ἀπαθῇ σοι 

γέννησιν τοῦ Πατρὸς πάραστήσῃ, χαὶ τὴν τελείαν 
ὕπαρξίν σοι τοῦ ΥἹοῦ " θεολογήση, χαὶ τὴν ἄχρονον 

συνάφειαν τοῦ Υἱοῦ πρὸς Πατέρα διὰ τούτων ἐνδεί- 

ξηται. Καὶ γὰρ ὃ ἡμέτερος λόγος, τοῦ νοῦ γέ ται. Καὶ γὰρ ὃ ἡμέτερος λόγος, τοῦ νοῦ γέννημα, 
ἀπαθῶς γεννώμενος" οὔτε γὰρ τέμνεται, οὔτε μερί- 
ζεται, οὔτε δέει - ἀλλὰ μένων ὅλος ὃ νοῦς ἐν τῇ ἰδία 

συστάσει, ὅλον τὸν λόγον καὶ ἀπηρτισμένον ὑφί- 
στησι" χαὶ προελθὼν ὃ λόγος, πᾶσαν τοῦ γεννήσαν- 
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τος νοῦ τὴν δύναμιν ἐν ἑαυτῷ περιέχει. Ὅσον οὖν 
εὐσεδὲς, τοσοῦτον λαδὼν “ πρὸς τὴν τοῦ Μονογενοῦς 

θεολογίαν ἐκ τῆς τοῦ λόγου φωνῆς" ὅπερ ἂν εὕρῃς 

6. ΟἹ}. Ῥυΐπηιιβ τὸν γεννηθέντα, γχα]6. Νδο ἐξα σχα]το 

ἱπῦνα (01. ἴεγίῖτ5 τοῦτο τῷ δύήματι. 
ε (ΟἸΡονεῖπὶ ἅτιο Μ85. λόγος προφέρεται. ΑἸΠ οἱ 61 

φέρεται. Μοχ Ἰἰάοπι ἄτιο Νί55. ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ νοῦ 

ῥέων. 

« ΑΠΕΖΟΙ ἔτοβ ἩΡΥῚ πρώτως φερόμενον, Μοχ Μ55. 
ποθι} χαὶ οἷον τὸ χεχαλυμιμιένον. 

»ΊΤη ψεγρο 110, θεολογήσγτι, ὙἹάΔ δ ιν ᾿ποϑοδ τἱβ 411- 

4πὰ Ῥγορτῖα, 45] ΒΑΒ1Π15 ἀἴσας : Φοαππος ἀροβίο]ιις 

δι δπτ απ ϊα πὶ ΕἾ ἕαπὶ ἀἸνίπαμη Ἔχ θεῖ, αὐ οοιίϊαΐ 

191 

ΠΔΓΘ.,. Οδο τη}. ΝῸΠ ἰσῖταν' π᾿ ὈΥΙΠΟΙΡο οραΐ γοι- 
θύιι Βυιῃδ Πα, 56 Π6 ΔΠΡΘΙΟντιηι αι! 46 πη. ΝΆΗΝ 
ΟΥ̓ΘαΤτιΓἃ ΟΠ ΠἾ5 ῬΟΒΙΘΓΙΟΥ 565 ο1}}15. οϑὲ, δοσθρίο 
ἃ ὈΟΠΑΠΓΟΡ6 δχβἰϑέθ με ϊ θυϊποῖρῖο. Ὑ ΠῚ ἀπ 6 πὶ 
ἀποα ᾿πϑἰταπη ἴῃ ἈΠΐΠ10 δϑι, δὲ ᾿ρϑιιηη δἰ π σα} 15 {88 
Ἰη 1 6}]θοῖα 5ι1ΠῈ., ΓΘΟΘΠΕἶτ15 θϑῖ. 564 νου θιιπὴ ΡΓΟ 

ΤΠ 60 σοηνθηῖξ ἱπ θυ γα. ΝᾺΠΙ οἵιπ) 46 ΤΠ πῖρθ - 
ἩΪῸ ἃ τὸ Ἰο πθυθειΡ., ον τη ἰρϑιιη αἰχῖι. 
Οποιηαπηοάτ ἰσῖτιι δὲ Τπσθ Ῥᾶι]ο ρμοβὶ ἀΐσοι, 
δὲ νἹ τα 5 δἰ ΓΟΘῸΓΓΘΟΙ]ΟΠΘΠῚ ; ΠΟΩ 116 ΔΙΊ ΘΠ 5, ΟἸΠΠ 
ἀπ 15 ΠΟΘ, δα] 56 ΠῚ ΡΊΠ6 πν παπο οἱ θου]15 νἹ51}1- 

Ἰθπὶ ποθὴ ΥΘΟΙ 5 ; ΠΟΘ οἴιΠ] Υἱΐαπλ Δα 5 9. 

ΘΟΤΉΠ Π ἢ πᾶ πο ᾿Π16]Π15 15, Παδτη. Ὀυια ΘΕᾺ ΠῚ 
ΔΠΙΠΊΆ]Π1ὰ νἱνιιηῖ : [ἃ ΦΙΟΘ τ αὐτὴ  ΘυθτιηῚ πα 15, 
οᾶνθ ἱποιἀδ8. πη ΘΠ Ε5 ᾿π] 6 ΠἸτατ ἴῃ του πὰ 5. ἢτι- 

ΠΝ] 65 116 ΘΟρ ΠΟ Π65, 564] νοοΐβ 515 Π] ΠΑ ΟΠ ΠῚ 
Ῥδυβουίαγθ. (αν ουθαπι" ΤῈ Ῥουβρ᾽ ουιπιηὶ 511 

ῬΥΘΟΘββι556. 6Χχ πιθηΐθ. (πν Ὑ ΟΥ̓ η19 Οὐΐα οἰ νὰ 

ῬΑβϑιοπθη σϑηϊπ πη δϑῖ. Οὐ γι θιιην" (τὰ ᾿η]ὰ- 
80 δϑὲ (θπίτουῖβ., ἰοτιπὶ ἴῃ 56ῖρ50 (ἀπ [Οὐ ΘΠ 

ΟϑἰΘΠ 6 15., 1} ᾿π6 βαραγαπ5., οἵ Π6} 56. Ρ6}"- 

[δοϊα τη ΘΧ ϑἰβέθπϑ : Ζιιθπιδ ἀπηοάτιτη δὲ νου θιιπὶ πο- 

ΒΓ Π0 ΓΟῚΪ5 ΠΟΘΙ 85 ΠΟΘ Δ ΠΟ ΠΪ5 ΓΘἴΘΓΕ ἹΠΊ ΟΊ ΘΠ. 
Ἐτοπὶπὶ αἴ ἴῃ σον ΘΟρ] Ἀν Πλ115,. δὰ γθΡΡῸ 
ῬΓΟ[Ου τι5, ἰάχιθ φιοά Ἰοχαϊηγαν, γθοο πα ἴπ 
οοΡ 6 σοποθρῖιβ ἱπηᾶρῸ δϑὲ δὲ β᾽ πη] υιπι. ΝᾺΠῚ 
ΘΧ οογάϊα θυ πἀἀπεα ΡΓΟΙ αν νουριη. Ας 
«θη οΟΥ ποϑίγα ΠῚ δϑὲ ψϑὶ αἱ ἰοη5. 4] ἀπ: 

ΡΓοΪαίαηι 6 ΡῸ νου ῖι πη, δὲ ὑ θα σἴντι 5 ἃ] 1115, 

4ϊ δχ πος [οπίδ ϑιηαπαΐῖ. Ταπέμπι ᾿σι ταν δὲ ἰά 
«ποά ρνοῆ ες, φααπίσππι 14 αιοα ΡΥ Πλτιπὴ ΘΠ16}"- 
σε; οἵ 4ια]δ 688 14 φαθα Θσοα] τι ΠῚ δϑὶ., ἴα]6 οϑὲ 

4αοαιθ χαρά ἀρρᾶγοι, Ὑ  ρθιιπὶ ἰδίαν αἰχῖτ, ΕΠ} 

αὖ οϑίθπάαι Ῥδινῖθ σ που ΠΟ ΠΘ πὶ Ρ ϑϑιο πὶ ΠῸΠ 
5.0] 1ο ; ἴθι ἀσοθαῖ ἀἸνίπαπι ΕἾΠ] 5 Ὁ 5.8 ΠΕ] 8} 
ΡΟ δοΐδηι 6556, ἀδηῖϊαθ τι ΡῈῚ Πδθο δ θυ ΠΔΠῚ 
ΕΠῚῚῚ οαπὶ Ῥαῖν 6 ΟΠ] ΠΠΟΙΘΒΘΠῚ ΘΟΠΠ ΠΟΙ ΒΕΓΟ . ΝᾺ ΠῚ 
οἵ νϑυθιιπὶ ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ., ΠΊΘΏΕἸ5 δ π15.. οἰλὰ Ρά5510-- 

ΠΘΠῚ ΘΘΠΘΡΆ ΓΙ" ; ΠΟΙ ΘΙ ΠῚ βθοδίτ", πϑάι αἷ-- 

γι τιν, πο ἥπ} : 564 πι6Π5 ἰοΐδ 1Π δῖιἃ πδίαν ἃ 

ῬΘυΙΠΔΠΘ 5, γΘΡΡΕ ΠῚ ἰοῦ πη δὲ ἃ βο] ατιιπὶ ΡγΟα- 

προο588 510, {ἰ ποὸπ υἱάδὲ δᾶτη οὐπὶ ρου θοϊα ἀν πῖ- 

ἕαξο σοπ] αποΐατη 6558, 56 τπῦ ΕἾ] αἀἸντηῖα5 Ῥαιίτῖ5 αἰ- 

Ὑἱη ταὶ ῬΑ} 51} οπηηῖπο οἵ δ ιΆ}15. Οἱ βοχυΐξαι, 

ἐν τῇ ἰδία συστάσει, 5ῖς ᾿πξογργοιαν! Ἰἰοοῖ, ἐπ σα δῦ-- 

οἱαλίια, αὐ ἐπε 5ιια πιατι αἰ οοπιδιϊἐζοπο, ααΐ ἐπὶ δια 

γχιαΐϊια, ἈΟῸ δϑξ ἔγι 56. 5 

ὁ ἈΠΗΠ4ῺΪ ἅπιο ΠΡΥῚ οἱ ὉΠ εἰς τὴν τοῦ. ΑἸΗ φιᾶ-- 

τιον Μ55. πρὸς τὴν τοῦ. Εαυά ἰοπρο ΘΠ οἱ ἄϊο Μ85. 

ρόηθι, ΑΠῚ {τὲ5 ὑπέρδα. ἀρχή 
υπε 



11.) 

οἷτ ; αἴχιο ἰἀ νϑυρὰπὶ «Ζαρὰ ργοοθ τ, ΟΠ] Π6ΠῚ 

Π]ΘΗ [5 ΨΘΠΟΘΡΔΠἐ5. ΨΙΓΓΠ ΘΠ 1Π 56 ΘΟΠΊΡ] ΘΟ πι}.. 
Ῥοβιίσιδηι ἰσίτιι" τἀ πέτιπὴ δα ΤΠ Π] ΘΠ 1 ΠΠΘΟΪΟΘ Δ ΠῚ 
ΟΧ γΘΥΡῚ νοοθ ἀΘϑιιπηβ5θ υ}5., 4 πᾶπί πηι. Ρἴπιπι ἔπ6- 

οἱ, τὰπ ἀα ἀ4α 1 ἀ] 16 Πτιμ 6556 ἃς (556 ΠΙΆ ΠΟΙ] 
ΓΟΡΟΡΟΥΪ5., 14 ἀνία, Ομ] 116 δι [ο ῬΡοΙουσ  - 
ἄογ6. 7 ργἰπιοίρῖο ογαΐ Γον θη. Οτιοά 5ἱ ἀἸχ 5560: 

Τὴ ΡυΪποῖρῖο οραΐ ἘἼΠΠι5,. ΠΠῸῚ 1π Π]Θ ἢ ΓΘ} τ1Π8 ΟἹ] 

ἘΠῚ Δρρο!]ατίοπθ νϑηΐσδοὶ αυδολπη ῬΑΘ5Ι ΟΝ 5 
ὁορίταῖο. ΟἸιοπία πη ΘΠΪ ΠῚ Π1185 ἀριιά ΠΟ 5610 - 
γᾺΠΕ, ΤΟΙ ΡΟΙ Ὁ ϑΘΠΟΙΔΗΐ 7, Οἵ ΟἸΙΠῚ ᾿580η6 σθηο- 
τηΐ, ἸΔοἶνοο Προ Οσοιρα[αγι5, 7 ὀγϑιίι ΑἸΧΙΓ, 

ΘΕ5ΡΊΟΙΟΠΟ5. ἀΡΘΟΠὰ5. ἴῃ ἈΠΙΘΟΘΘΘΙΠῚ ΘΟΥΡΙΘ ΘΠ, 
τὰ ΔΗ] Πα τη [απ 1{{2558 Π| ΒΘ γ αγοῖ, 

ἢν Ετ Τογϑιηι ον αἱ αριιὦἃ ])ειιπι. Ῥυαγϑιι5, γαΐ, 

Ὁ» 605 4 ἰπηρῖ6. ἀϊόιιπς ἀπο ποη οραΐϊ. {7} 
οὐαὶ Ζ γϑιηι ὃ ΝΟΠ ἴῃ ἰοοο : φιλπαοσιάθι ἱπ 
Ἰοσοὺ ΠΟ ΘΟΠΙΕ ΘΠ 111 {1185 ΟἸΓΟΙ ΒΟΥ] ΠΟῚ ΡῸ5- 

511Ππ|. 564 τ] δια" «Ζριιά 7] ει. Νϑαιθ Ῥαίον 
1π ἰοθο, πϑῆϊιθ ΕἼΤΙ τι5. ἴῃ ἀμ] τι 1110, ἀπ σον ὰ 

ΟἸΓο τη 50υἸρΡΈ ΟΠ 6. σΟΠ ΓΘ ΘΠ Ἰαι : 56 1πΠ|1Π|{π|5 
Ῥαΐθν, 1π|1Π|{π|5 Θϑὲ ΕἼ] 15. Οὐ αυ14 σοσὶ ταν. 15, 
δὲ “ασοι 116 ΒρΊγ τι. 0 ῬΟΡΓΟΧΟΙ5, ΟΠΊΠῸ ἴά 
60 Ρ᾽θηιι πη 5 : πρίαιιο. οἰ οπ65. ῬΑ ΓΟν 

οοθχίθηβαπι ΕἾΠ] Πγ ροϑβίαβιμη. ΕῈ 7 ογϑιπα, ἐγαΐ 
αρι Π])ϑιίηι. ΑΔ ΠλΙΓαΡΘ. Οὐ] βου πη] 110 γΘοἷβ ἃο- 
σαν αταπι ἀοἸδοΐιμ. ΝΟη αἰχὶξ : Τῃ Ὥθο ογαΐ Ὑοι- 
Ῥυμπὴ : 564. «Ἱρια 7) οι, αὶ Πγ ροϑίαβοωβ. Ρ]Ὸ- 
Ῥυϊθιαίθιη ἐθοϊαγαγοῖ. Νοη αἰχὶς : Τῃ 60, τὐ πὸ 

σΟΠ πάθη Πυροβίαθθωβ ἄαγοὶ Οσοαβί ΟΠΘ ΠῚ. 
Νὴ Ῥγᾶνα 118 δϑὲ Ὁ] ΒΡ ἢλϊα ΘΟυ ἢ, 41] σοΠ- 
Δ ἸΒΟΟ 6. ΟΠΊ Πἶὰ ΘΟΠΑΠίι": “οι πί τι6. Ῥαΐγθηι οἱ 
ΕΠ] Πα δὲ Βρ᾽ν τ Δ] ΘᾺ ΠΟΙ ΠῚ, ἸΠΠῚ11} 6556 511}}- 

Ἰδοῖαμη, ἀἴαιιθ γϑὶ ππὶ ποιηΐπα ἀΐνουθα δ βουὶ. 
Τρ δἰὰ5 Ῥδϑϑί πλὰ, ΠΘῸ ΤΉ] Πτ15 [παῖ α {πᾶ η} 60-- 
ΤᾺ, 4πῚ ΟὐΘ. Ὀ] ΒΡ Θη]Ὸ. ἀΓΠγπια πὶ ΕἼ] πὶ Τ) οὶ 
060 δὲ Ῥδιὶ ϑθοιηάιιπ) 5} 05Γ8 Π 118 ΠῚ (551 τ 1} 6 ΠῚ 

6556. Εἰ 7 ογνιιηι δραΐ ἀρτα Π}}ετιπι. Τ)οὶπ 6 ροϑι- 
δασιαπι ον} νόσθῖν ἃ οβίθπἀθπάδηι σοπορα- 

ΤΟ ἢ 5. ρα  Πἴατ Δα Π]] 11, 5ΓΔ 11 Π} Θ᾽ ΠΟΧΔΠῚ ΘΔΠῚ 

ἃ ΑΔάϊτα οβὲ σόου]α γὰρ ὁχ ἀπόθις (οα]οθιις. 

ὁ ΤΑΡΡῚ να]ραιὶ, 4αλθιι5 Τουίαβθο Βορ. Ῥυΐπιι5 αὶ 

φοίοβι, χαὶ ἕν τὸ ὑποχείμιενον,, τεσεῖισηε διε) δοἵτισπ 6556. 

Β6ρ. τογεϊι5. οἵ (010. 1{|᾿46πὶ τουεϊτιβ. οὐτὰ (οἾ5], χαὶ 

ἐν τῷ ὑποχειμιένῳ, ἐπ διεδ)εοίο 6556 : ἈΒὶ ἐν, ἐπ, ἄδρυα- 

γαῖα Ῥοβίτππι ν᾽ ἀθίυν ῬΤῸ τεγτισηε. (01}0. Ῥυϊπτιβ εἴ 

4111 ἀτιο Μϑ85. χαὶ ἕν τῷ ὑποχειμένῳ, εἰϊοοηεΐιπι Ῥαίν 6 πὶ 

εἰ ϑδρίνξιιπι δαποίιισπ 6556. αἰϊχιϊα πιπιιπὲ διιδῆθεῖο. 

Ἐλοῖ]Ὲ φαϊάοπι ᾿π|6}]}15 1 {π|ι γοου] απ εν, {πᾶπ| Δ]1Π1 4]1- 

ον δοσοροσιηῇ, Ἰοσιπι 5 γαυ 5 ἸοοἸ οἶς ἀΘ 1556 : 
οἁ «ιοπιοῖο Ἰορὶ “οϊνοαι, ποῖ ἴα ἸΙχιοι, Ῥιιΐο αιι- 

5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΟἸΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΌΟΓ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἀπεμφαῖνον χαὶ ἀνάρμοστον φαινόμενον, τοῦτο πα- 
72 σ᾽ τ - 

ραίτησαι, καὶ ὑπέρδηθι μηχανῇ πάσῃ. ᾽ν ἀρχῇ 

ἣν ὃ Λόγος. Εΐ δὲ εἶπεν" ἐν ἀρχὴ ἣν ὃ Υἱὸς, τῇ 

προσηγορίᾳ τοῦ Υἱοῦ συνεισῆλθεν ἄν σοι ἣ περὶ τοῦ 
ΠῚ Ε Ἢ λᾶς δγφελα δ στ “ πάθους ἔννοια. ᾿Κπειδὴ “ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν τὰ γεννῶν- 

τα, χρόνῳ γεννᾷ, καὶ ἐμπαθῶς γεννᾷ, διὰ τοῦτο 
χαξὰν ΟΣ Ἐπ ἡρῦ ΣᾺ προλαδὼν, Λόγον εἶπε, προδιορθούμενος τὰς ἀπρε- 

ἘΌΚΣ Δ [ ᾿ ΠΝ ν . πεῖς ὑπολήψεις, ἵνα σου τὴν ψυχὴν ἄτρωτον δια- 
σώσηται. 

Καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Πάλιν τὸ, Ἦν, 

διὰ τοὺς βλασφημοῦντας ὅτι οὐκ ἦν. Ποὺ ἦν ὃ Λό- 

γος; Οὐχ ἐν τόπῳ οὐ γὰρ περιέχεται τόπῳ τὰ 

ἀπερίγραπτα. ᾿Αλλὰ ποὺ ἠν; Πρὸς τὸν Θεόν. Οὔτε 

ὃ Πατὴρ ἐν τόπῳ, οὔτε ὃ Υἱὸς ἐν περιοχὴ τινι χαὶ 

περιγραφῇ δμολογουμένη κατειλημμένος" ἀλλ᾽ ἄπει-- 
ρος μὲν ὃ Πατὴρ, ἄπειρος δὲ ὁ Υἱός. Πᾶν ὅπερ ἂν 

νοήσης, χαὶ ὅπουπερ ἂν πορευθῇς τῷ πνεύματί σου, 

τοῦ Θεοῦ εὑρήσεις πεπληρωμένον" πανταχοῦ συμ- 

παρεχτεινομένην εὑρήσεις τοῦ Υἱοῦ τὴν ὑπόστασιν. 

Καὶ ὃ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Θαύμασον τὴν 

ἀχρίδειαν ἑκάστης φωνῆς" οὐχ εἶπεν, ἐν τῷ Θεῷ 

ἦν ὃ Λόγος: ἀλλὰ, Πρὸς τὸν Θεόν" ἵνα τὸ ἰδιάζον 

τῆς ὑποστάσεως παραστήσῃ. Οὐκ εἶπεν, ἐν τῷ 

Θεῷ, ἵνα μὴ πρόφασιν δῷ τῇ συγχύσει τῆς ὕπο- 
, Ὶ ΚΙ ͵ .« 7 - 

στάσεως. Πονηρὰ γὰρ χἀχείνη ἣ βλασφημία τῶν 

φύρειν τὰ πάντα ἐπιχειρούντων, “καὶ ἕν τὸ ὅποχεί- 
μενον λεγόντων, Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦ- 

, ΔΛο ’ -ε 

μα, προσηγορίας δὲ διαφερούσας τῷ ἑνὶ πράγματι 

ἐπιφηυίζεσθαι. Πονηρὰ ἣ ἀσέδεια, καὶ φευχτὴ οὐχ 

ἧττον τῶν ἀνόμοιον εἶναι χατ᾽ οὐσίαν τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ βλασφημούντων. Καὶ ὃ 

Βη ΠΩΣ τ Ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. εἶτα συγχρησάμενος τῇ 

τοῦ Λόγου φωνὴ πρὸς τὴν παράστασιν τῆς χατὰ 
ΓΣὰ ΄ - ἘΝ Ἐν Ὑπτὶν Ἀπτὴ5 δ ἢ 

Ε 'τὴν γέννησιν ἀπαθείας, ταχὺ καὶ τὸ ἐχ τοῦ Λόγου 
βλάῤος ἐγγινόμενον ἡμῖν παρεμυθήσατο. Καὶ οἷον 

ἴδμι Ῥᾶγιπὶ τοίου, αἴσιιπι ἰεσαΐαγ ἕν τὸ ὑποχείμιε- 
γον, τέσετεσι διε) δοίτιπι 6556, ἅτι τῷ ὑποχειμιένω, τύστεεπε 

6556 δι )οοίο, οὐπὶ 56 ηβιι5. δοάθμη 5ΟΠΡΟΓ χοροῖς 

ἄατ. ἸΠαοΐοπιις 6 βουῖθοπα] σαϊΐομο. Ὁποῦ αὐΐοπι δα 

ἰρβᾶπη βοπίθη πὶ αἰ τπο, τα1Π] «] απ ποτὶ ἐϑὲ ἡ πΐπ 
εἴς οοπιϊοπίιν 54 ΒΡ ]]ΠἸα πὶ : Φιοα ἴῃ Θατιθα δϑξς σαν 

Βιβρίοου πο πόσο ὑποχείμιενον Π1Π1] Δ]τι τσὶ ὑπόστα- 

σιν 5 στ Ποατὶ, ποὺ εϑὲ, ρεγβόπαπι. Νῖοχ δῖ55. ποπ- 

Ὡ0]]}} προσυγορίας δὲ διαφόρους. 

[ΤΠ ΟΟ]Ρ. τογτῖο βουῖρίαπι ἱπυθηΐπηι χατὰ γένεσιν, 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΠῚῸΠ, ΙΝ ΡΕΆΙΝΟΙΡΙΟ ἘΒΑῚΤῚ ΝΕΒΒΌΝ. 

ἀφαρπάζων αὐτὸν τῆς συχοφαντίας τῶν βλασφη- 
, ῃ ᾿ Ν , κ “" 

μούντων, τί, φησὶν, ἔστιν ὃ Λόγος; Θεὸς ἦν ὃ 
, ΓΤ κοῦ : 

Λόγος. Μή μοι τεχνολόγει διαφοράς ἥτινας λόγων, ἃ ΘΧΙΠΊΘΠ5, Οἰά, 
μηδὲ ἐχ τῆς σῆς καχοτεχνίας προστρίψης τινὰ βλα- 

σφημίαν τῇ διδασκαλία τοῦ Πνεύματος. Ἔχεις τὴν 
9}: 12 Ἄν " - , ἐάν τσὴ δὴ 
ἀπόφασιν" ὑποτάγηθι τῷ Κυρίῳ. Θεὸς ἦν ὃ Λόγος" 
Ξ ἘΥΘΑΝΓῚ 5, ὧν σῷ Χ " ῃ , - 

οὗτος ἦν ἐν ἀρχὴ πρὸς τὸν Θεόν. Πάλιν ἀναχεφα- 

λαιοῦται ἐν ὀλίγοις ῥήμασι πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν θεολο- 
γίαν, ἣν περὶ τοῦ Μονογενοῦς ἡμῖν ὃ εὐαγγελιστὴς 

παρέδωχεν. Οὗτος τίς ἢ; Οὗτος, ὃ Λόγος ὃ Θεός. 

᾿Επειδὴ γάρ σοι διήρθρωσε τὴν περὶ αὐτοῦ ἔννοιαν, 

οἷον ἐντυπώσας σου τῇ Ψυχῇ διὰ τῆς διδασχαλίας 

τὰ ἀγνοούμενα, χαὶ ἐνοιχίσας τὸν “ Λόγον Χριστὸν 
ἐν τῇ καρδία σου, Οὗτος, φησί. Ποῖος οὗτος; Μὴ 

ἔξω διαδλέψη, διὰ τῆς δειχτιχῆς φωνῆς τὸν Β 

ἀλλ᾽ 
» ᾿ ἘΡ τὰ ποι τ ταν εν Ἂς σπ ἃ 7 

εις τ’ χρυπτα τῆς σεαυτου ψυχῆς, χαὶ ον εοιθα - 

« » ᾽ς ΄ - ΕΣ " 

ὑποδειχνύμενόν σοι περισχοπῶν, εἴσελθε 

χθης Θεὸν τὸν ἐν ἀρχῇ ὄντα, τὸν ὡς Λόγον προελ- 
θόντα, τὸν πρὸς τὸν Θεὸν ὄντα, τοῦτον γνωρίσας 

χαὶ ἃ χαταπλαγεὶς, καὶ προσχυνήσας τὸν σεαυτοῦ 

Δεσπότην, τὸν σοὶ διὰ τῆς διδασχαλίας πδρυθευς 
τα, γνώριζε ὅτι οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ τουτέστιν, ἀεὶ 

ἮΡΤΟΔΥ ΞΕ τὰς τς 3 
πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα. 1) αύτας μοι τὰς 

“ὀλίγας φωνὰς διασώσατε, ὥσπερ σφραγῖδα ταῖς 

μνήμαις ὑμῶν ἐνσημηνάμενοι. Αὗται ἀῤῥαγέστα- 
Ε , ᾿ " τριάνον τν , 

τον ἔσονται τειχῖον προς τὰς τῶν ἐπιδουλευόντων 

δ ΩΣ: ὉΤῈ 5» - πρΝ 
καταόρομας αὐται φυλαχτήριόν εἰσι τῶν ψύχων [9 

΄ὔ - ’, ΕῚ ᾿ Ύ ΄ 

σωτήριον τοῖς προδαλλομένοις αὐτάς. Ἂν τίς σοι 

προσελθὼν “λέγοι οὖχ ὧν ἐγεννήθη εἰ γὰρ ἦν, 

πῶς ἐγεννήθη; ὡς δαιμόνων φωνὴν ἀποτρέπου τὴν 

χατὰ τῆς δόξης τοῦ Μονογενοῦς βλασφημίαν. Αὐ- 

τὸς δὲ ἐπανελθὼν ἧχε «πρὸς τὰς τῶν εὐαγγελίων 

φωνάς ᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, χαὶ ὃ Λόγος ἦν πρὸς 

τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦν ὃ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ 

πρὸς τὸν Θεόν. δ᾽ Τέταρτον εἰπὲ τὸ, Ἤν, καὶ καταρ- 

γήσεις αὐτῶν τὸ, οὐκ ἦν. Οὗτοι ἄσειστοι μενέτω- 
"ὉὋῃ ,ὔ 7, Ξ} ᾿Ν Υ, 

σὰν οἵ θεμέλιοι τῆς πίστεως. Τούτοις ἐποιχοδομή- 

σομεν, Θεοῦ διδόντος, χαὶ τὰ λειπόμενα. Οὐ γάρ 
- ἡ » « - 2 4 »ἨκΝ “- 

ἐστι δυνατὸν περὶ πάντων ὑμῖν εἰς ἅπαξ διαλεχθῆ- 

νάᾶι, μήποτε τῇ ἀμετρία τοῦ λόγου ἄχρηστα ποιή- 

σωμεν ὑμῖν τὰ φιλοπόνως συνειλεγμένα. Ἀτονοῦσα 

« ΑπΠΖι ἔγοβ ΠΡτὶ διαφοράς τινων. Ηαι ργόοοι] 

ΟΟΙΡ. ῥυίπιιϑ τινὰς βλασφημίας. 

ΉϊΟ υὐϑὶ βιυπιι5 ᾿πτου ποι ο πο, {185 ΤΘΡΟΥ ταν ἴπ 
(ΟἹ Ρεγ τπῖ5 βεοιπῖο οἱ, τογεῖο : φπῖρρο υἶϑὰ δδὲ ποθὶβ 

ΡΠοΡ, {πᾶτὰ {πὰ Ἰοσίϊαν ἴῃ ἃ}115. ΠὈτῖ5 τπππὶ 6611{15 

ται Νῖ55. 

ὁ 51. Μϑ85, ποῖ μαποὶ. οχ Χριστὸν ἴῃ οαἰ εἰς ἀεοὶ- 
ἀογαίαν, Μ5. (0]}5. ρυΐπιιβ ἔξω περιδλέψῃ. 

ἃ (ΟἹ ο πὶ ἄπο Ν55, ἈΠΕΡΘΜΣ προσχύνησον. ΑἸ:- 

«παπῖο μοβὶ ἤδρ. ῬΥΙμητι5 οὗτος ἦ ν ὁ ἐν ἀοχῇ. 

ΤΟΥ, 1ἱ- 

109 

418 6χ δεν θὶ ΠΟμῚΪΠ6 ἀοοθάθνο ροϊθγαΐ, οραν . 

ΑἸ4Ὲ6 56 Πη6: {ιᾶ5] οχ Ὀ] ΒΡ ΒΘ ΠΊΔ ἢ ΕΠ11Π} ΘΔ] απ Πϊὰ 

Ἰπ4 1}, δῦ ψ υθαπι} 7) 65 

ἐγαὶ ΚΖ εγύμη. ΝᾺ τ Π] ἀν Εἰ Ποῖοϑθ σοι ΠΙϑοανδ 

4568 Π| ψ θυ ΒΟΥ ΠῚ (Ἰ51Π Ποίϊοπ65, ΠρνΘ ΤΠ] σηΟ 

ἴ0 ἀΡ ΕΠ ΟΪΟ σον οί πι α]}π1} «ΟΟ ποθ ΘΡΙΡ τ|5 

ἈΒΡΟΓΡα5. ΗΔ Π65 βεπίθητίδηι : 51 5 οϑίο ο- 

πλῖηο. 7)εῖι5 ἐγαΐ ΤΠ γϑτιῖπ Σ ἰοο ναὶ ἵπ ρτιποὶρίο 
αρτεὶ 71)εμπι. Ῥυυγσὰ5 Θν Πσ ] δία. ΟΠ ΠΟΙ 5118} 
τπθοϊοσίαμι {πᾶπὶ (6 ΤΠ] σθπῖῖο ΠῸ]15. ἐνδα 1, 
Ῥϑιιοῖβ Ὑ υ15 1Π ΒΕ Πη 8 πὶ γθ σις, Οποάπαμι 7069 
Μος, ευθιη. ΤΠ ειι5. Ῥοβίαιια πη ΘΠΪ ΠῚ 6715. ΕΠ} Ὶ 
ΘΟΠΟΘρ πη (5 Ποῖ6 ΘΧ Ρ Θϑϑιῖ, ἴΠ ἔπ ΟΠ 116 ΔΠΙΠΊΟ 
ῬῸΡ ἀοο ΠΑ ΠῚ (π|85] ἸΠ5 ΟΠ ρ511 {1186 Ἰσ που θα 5, ἃ0 
ψοΥθιτη ΟΠ Ἰϑέμμη 1π ἔπι ον ν αὶ ᾿π ἀομλτα 

ἱπτροάπχῖῦ, [ἃ ἀθηηιιπ μὰ πὸ νοσθπ ργοίενι, ἴοο. 

Ουα]6 ,706 ἢ ἘῸΡ5. ΠΘ ΓΘβρῖ66, Θι1Π|, 4 ρον (6-- 

ΠΟ Π5 ΡΠ ΘΙ ψΟσθιη {1} Ὶὶ Οβιθ Π Πτππγ, ΟἸΓο μη ρ6- 

ΟΠ 5 : 564 1ἢ ΟσΟΙΠ 05. ΔΠΙΠΊ85 {π|6 ΓΘΟΘ55115 ἴῃ - 

σγθάογο; δὲ {πθπὶ αἰ οἰδεῖ Πθπὶ ἴπ ρυϊποὶρῖο 
δχϑίϑίογ, ργοοθάεγ νας γι θτιπι, δριιὰ Τδιιηὶ 

γΘΥΒΑΡῚ, ΠΠῸ ΘΟς ΠΟΒΟΘἢ5 ΔΕ Π}]Γα Π5Ή 116, ρὲ {π||πὴ 

ΤΟΙ] πιιπ 1Π 6. Ρ6. ἀοοινπαπὶ γοϑιἀθπίθηι δ- 

ΟΓΆΠ5, 50110 «ιιοε πο οὐαΐ ἴῃ ΡΥ ῚΠΟΙρῖο : Ποὺ οϑί, 

ΒΘΙΉΡ ΘΙ ἃρι Ποῖ ῬΑ θη. 5π1π|. Πὰ5. τ] ΠΪ 

Ῥϑιισὰβ νΟο65 βουύναίθ,, 1ΠΠ5 “151 5: 5. πη ἴῃ νο- 

5: Γἃ ΤΠ ΘΠ] Ια ἸΠΠ ΡΥ ΠΠ ΘΗ 65. 8 [ξι1γ 86 511 Π| Πλ11- 

Τι15 ΠῚ ]5511ητι5 ἀν ουϑιι5 ᾿Π5] ΠἸ Δ ΠΕ] τὰ ΠΟΙ 5115 Ἱ 

Ἰιδθ ΔΠΙΠΊΔΓΠῚ 511ΠῈ 58] 1} 76 ΠΛ ΠΙΠΠ ΘΠ 11Π1, 115. 

411 ᾿ρ585 ρυϑίθπάθηί ἃς ΟρΡΟΠποηΐ. 851 45 ἴο δά- 
ΟΥδιι5. ΟἸΧΘΗΓ : ΟῚ ΠῸΠ Οϑϑοῖ, ϑϑηϊ 5. δϑὶ; δἱ 

ΘΠἾπῈ ΘΓ Γ, 4 ΟΙΠ040 σϑη 5 οϑὲ ἢ πᾶπο ᾿ἰδίαπι δά- 

γϑύϑιιβ. σ]ΟΥΙ Π {ΠΠΊ ΘΠ ΘΔ] ΠῚ Π]Δ ΠῚ (ἰδΘΙ ΟΠ ΠῚ 

“|ᾶ5] νΟσθΙη ἀνθ ϑαγ 6. Τὶ Διι6 ΠῚ} ΤΈν ῦϑιι5. σ0ῃ-- 

ασηο δα Εν ΔΠ ΘΟ] ΙΟ ΠῚ νοσ65 : {πὶ ργϊποῖρίο ογαΐ 

ἤεγϑιιηι, δ᾽ ἢ ογύτιπι ἐγαΐ ἀρι 7 όιεη, οξ, ]διις 
ἐγαΐ ἢ ἐγ ῥτεπι. Ηοο ἐγαΐ ἴπὶ ρτυπιοίρῖο μια }}ϑιππ. 

Ὁῖς φιαίονρ, ἔταϊ, αἴχιιθ ΠΟ ΘΟΡΕΙΠῚ ΘΟΠΥ]ΟΙ ΠῚ, 

Νοὸπ ογᾶΐ, ἴδοϊθϑ. γα. φο ἤάθὶ {ππάα- 

Ὁ πιοπΐα πηὰπθᾶηΐ ἱποοποιιθϑᾶ. προ ν ἢδθο, ΠθῸ 

ἀαπίθ, φα!Ποα θ᾽ πλιι5. οἱ γο] τα. Νοάιθ Θηϊπὶ 

ε Βορ. ρῥυίπιιβ τὰς λογιχὰς φωνάς, πι8]6. Μοχ ᾿ἴδπι 

Οοάεοχ σφραγῖδα, ταῖς γνώμαις ὑμῶν. Νέος 1ἴὰ τχθ]ῖο 

ἰηἴτα ππὶι5 Ν5. ἔσονται τεῖχος. Πδ᾽άειη Βερ, Ῥυΐτητια 

τῶν ἐπιδούλων καταδρομιάς, 

πε οάοχ λέγῃ. Ηαπά Ἰοησε Βορ. Ῥυίηνις οὼ- 

νὴν ἄποστ ἔφου. 

9 ἙΘΙΕ τέταρτον τὸ εἰπὲ, ἦν. Αἱ Μϑ85. ἐνὲβ αἱ ἴὰ 

οσοπΐοχία, Μοχ δα δὲ ἄπο Δῖςς, ἐπ 

ΑΠΗ φααΐαον Μ55. ἐποιχοδουνήσωμιεν. 

οἰκοδομνήσουιεν. 
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ῬΟΒϑυ 115. ΘΠ Πἶὰ νῸ]15 51 η}1}} ΘΧ ΙΔ ΠΑΓΘ : Π6 [ὈΥΓ6 

{π|88 ἀἰΠρθητον ἃ ν 5. σΟ]]θοία διιπῖ, ΟΥ̓ΑΠΟΠ 6 

Ῥ ΟΠ χτόνο ᾿γυῖτα νἀ δηλι5. ΜῸπ8. 6 ΠῚ ΠῚ ατ6 ἃρ- 

ῬυΘΘηἀθἀΪ5. δ᾽ πλι}} ΟΠ. Ώ1Π 115. “ΠΡ. 6δῖ, Ππαιιὰ 

ΑἸΤΤΟν 56 Παθ6 1 ἀο νϑητοι, 4] 0} ΠΙΠηἸα ἢ θα τα}}-- 
τατοιη δυ1 1105. Οἷ])05 ΘΟΠΟΟΘΙΙΟΥ ποθὴ μοίοϑι, Θρίο 
Ἰρῖτα τὰν ποθ οἱ σιιδία πο αυ]οθβοδηῖ, δὲ σοποο- 

«ποηάο ρυόβίηϊ. Ερο δυίοηι νῸ 015 δὰ ατι88 5} 06 1- 

511}, ῬΑΥΔΤΙΙδ. δυ1Πὶ ΗΠ ΠἸδίγαγο : 1ῃ. ΟΠ Ἶδῖο {6δ5ιὶ 
Το Ϊη 0 ποι, οὐ] β]ονία οἱ ᾿π βΌΥ αι} ἐπ ϑδθοι]ὰ 

ΘΟ. Οὐ τη}. Ἁ Π]ΘἸῚ. 

5. ΒΑΒΙ1ῚΙ ΟΡΒΑΒΈΚΣ ΟΑΡΡΑΒΟΟ. ΑΠΝΟΗΙΠΕΡ. 

γὰρ ἢ διάνοια πάντων ὁμοῦ περιδράξασθαι, ὅμοιον 
πάσχει γαστρὶ τὴ διὰ τὴν ὑπερέολὴν τοῦ χόρου εἷς 

,, Ξ, “ Δ' ἦ -Ξ ἊΝ ᾿» ᾿Α͂ ΜΞ 

πέψιν ἀγαγεῖν τὰ παραπεμφθέντα μὴ δυναμένη. 
"ξ ἐεν τ τ δὴ - Ἷ 

Εὔχομαι οὖν ὅὁμᾶς γλυκανθῆναι μὲν τῇ γεύσει, 
" ῳ ΔΑ ἄν» ΓΩ ἴσον ΔΛ οἵ ΓΞ ἥ- 

ὠφεληθῆναι δὲ τῇ ἀναδόσει. Αὐτὸς δὲ ἕστηκα ὑμῖν 

ἕτοιμος πρὸς τὴν διαχονίαν τῶν λειπομένων, ἐν 
" «1 "1: ἤν - " ον τ 
Χριστῷ .Τησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. ᾧ ἡἣ δόξα καὶ τὸ 

χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αυνιήν. 

ἨΌΜΙΠΙΑ ΧΥΤῚ. 

1. Ῥαγίααπι ἤ]αγΙ γ γ ηι. 

τ. ἀπίθα αυϊάθη. βαΠοΙΟ 1 ΠΟ 5 θ᾿] ποῖα οἵ 

Ἰδονν Π315. οὐ ΠΟ ϑίαἸναῖι". Τοβορὶὴ ἀοΠονὶῦ ΔοΡΙΓΟν 

ΠΟ ἐπι 1860}} ; ἀἴάπι6 ΔΙΟΥ 515. Ἰπουτθ πὰ {π|626] 

Ε 

ὉΜΊΙΛΙᾺ 1Ζ΄. 

ἈΕὶς Βαρλαὰμ. μάρτυρα. 

Πρότερον μὲν τῶν ἁγίων οἱ θάνατοι χοπετοῖς 
Η͂ - πον Ὑ 1). φῶ τὸν 
ἐχοσμοῦντο χαὶ δάχρυσιν. ᾿Ιχλαυσε σφοδρῶς Ι͂ω- 

᾿ ΑΓ ἃ.5 ᾿ 6 --ν ΣΝ πὶ Ν “ 
σὴφ τὸν ᾿ Ἰχχὼό τεθνεῶτα, ἐχόψαντο χαι τὴν δωῦ- 

- - " -" "» “ον ΑῪ 

Πα βάγια Ῥ]Δη ΧΟΡῸ, μλα}ἰ8. (πο τι6 ἸΔονν Π115 129 σέως τελευτὴν οὐ μικρῶς ᾿Ιουδαῖοι" πολλοῖς χαὶ τὸν 

ΘΔ 6] ΘῚ. ΟΠ ΘοΟγ ΠΓ : Πιιης γΘΙῸ Θχϑατα- 

Πη115. ἴπ Βα ΠΟΙΌν τ ΟἸ τι. Τυϊϑεϊτπιπὰ παι π16. πὰ-- 

τὰ ἃ Ροϑὲ οὐ Θ ἢ γε ἴα Θο[: Π6Ὸ ΔΙ ΡΠ τι5 58 Π- 

Οἴου πη. ΠΊΟΡ ΘΠ ἰΔΠΙΘΠΕ15. ΡῬΙΟΒΘ α] Πλπι : 50 
ἐγ] ιν 115. αἰ ν 1 Π15. ΟἰΡοιι πη). ἸΠ]ΠΟΓιι πὶ ΒΡ]! ογα οΠὸ- 

ΛΔ 5. (το  Π}115. ΘΟΙΏ Πτι5. ΘΏΪΠῚ {15} }5 ΠΟΥ5. 651. ΤΠ10Ὸ 

Ῥοτῖτ5. ἀἀ ν᾽} ΒΙΟ] ΟΣ πὶ ὈγΟΙΘοιο. Ηΐποὸ πηᾶιν-- 
ἵγγθϑ,άπιπὴ πη δοίη", ΘΧϑα! τη}. Νὴ ἀ δ᾽ ἀθυ τι τὴ 

νἰϊαο ᾿νοα ον 5 ἀο] ον ορἰ5 Θθηθοαΐῖ. ἃ σογοπὰ5 

ΠΑΡ ΕΥΥ ΓΟΘΡΊΟΙΓ, πῸη δ ρογϊοι]α τ πῸπ ΠΟΙΡΟΣ 
Ῥ αρα5, 56 ρα] ηγὰβ Πιιηθνα Σ᾿ ΠῸΠ νἱ οι ᾿ϊοίον 5 

ἴῃ ἴθι νὰ {Πρ }}5 οοθθη!θβ, 561 ἀῃβο]οβ ὁ οϊο σγὰ- 
τα] ἢ 05 ἀΠΊ ΠΟ 1Π 16. : ΠΡ ΘΟ ΠΙΪὰ Φο[ογΠὰ ϑροοίαῖ, 
ΠῸΠ (ΘΠ) ΓΑ ]Π1ὰ Ρονΐοι]α. ΒΡ] πα τι. δὲς ἀριὰ 

ὯΟ5 Δι ἈΡΓΆ ΒΡΟΠΘΙῚ ΟἸ ΪπΘπί, οἵη πίθον αἰνὶ- 

᾿ Νοβίον ΒΡ. βθοιιπάι5 εἰς τὸν ἅγιον Βαρλαὰμ. τὸν ἐν 

Ἀντιοχείᾳ μαρτυρήσαντα, ἔπ δαποίιπι Βαγίααπι, ψιιὶ 

«“Ἵπεϊοο]εςο πιαν γι ραδδιις δεῖ. απο ται οποπι 

ῬυΠον πὶ βᾶπο οἵ ΟΙΟρ Π 6 Πὶ ὁ556 ΠΟΠῚῸ πορΆνΟΥ : 5ο 

ΒΆΝ 11) ἀπ ΟΠ υβοβίομη δῖ, “Πα ᾽ ταν] ροΐοσι, Ἐὰ ἦς 
τὸ ἴπ Ῥγωατοπ ποϑιιῸ Ἰπογο αἰβριιςαγηιι5. 

ῖ 0 0}}». Ῥυίπιιβ ἰαχὼδ τεθνηκότα. Μοχ δα εἰ ἴου- 

δαῖοι. Ατ(ϊοιιβ τὰ 155. ποι ἱπνοπίτζαν. Νοο 1[α τα] 

ἴηΐνα δαὶ ἐπὶ ταῖς.... σχιρτῶμιεν. [π᾿ ὁ0 ἁπίοπη οοη- 

βοπίϊαα!. ἀπέχαὶ ΠΡ, ἀπο ἴπ οπηηῖθιι5. νόσι]ὰ ἐπὶ 

«οδῖι : 504 ἴῃ “ποθι ῥ᾽Ὸ σκιρτῶμιεν βου ρτπὶ ἱπ νοὶ - 

Ἡλι15 ἐνσχιοτῶμιεν, 6 τὰ εἄονο ΠΠΡπῖι. 

3. ἘΜ οἵ τγὲ5 Μςς. δορυφοροῦμεν, οοπιΐίαπειι" σαίεἰ- 

Β 

Σαμουὴλ τετιμήχασι δάχρυσι᾽" νῦν δὲ ταῖς τῶν 

δσίων τελευταῖς ἐνσχιρτῶμεν. Ἣ γὰρ τῶν λυπηρῶν 

μετὰ τὸν σταυρὸν μεταδέδληται φύσις. Οὐχέτι θρή- 

νοις τοὺς τῶν ἁγίων ᾿ δορυφοροῦμεν θανάτους, ἀλλ᾽ 
ς ᾽ ἐ 

ἐνθέοις χορείαις τοῖς ἐκείνων ἐπορχούμεθα τάφοις. 
ἿΣ - ΓΟ ᾿Ὶ 

Ὕπνος γὰρ τοῖς δικαίοις ὁ θάνατος. Μᾶλλον δὲ 

πρὸς χρείττονα ζωὴν ἐχδημία. ᾿Εντεῦθεν σχιρτῶσι 

σφαττόμενοι μάρτυρες. Ὃ γὰρ τῆς μαχαριωτέρας 

"ζωῆς πόθος τὴν τῆς σφαγῆς ὀδύνην νεκρὰν ἀπεργά- 

ζεται. Οὐ βλέπει τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ τοὺς στεφά- 

νους ὃ μάρτυς" οὐ φρίττει τὰς πληγὰς, ἀλλ᾽ ἀρι- 

θμεῖ τὰ βραδεῖα " οὐχ δρᾷ τοὺς χάτω μαστιγοῦντας 

δημίους, ἀλλὰ τοὺς ἄνωθεν εὐφημοῦντας ἀγγέλους δημίους, ἀλλὰ τοὺς ἄνωθεν εὔφηι ς ἀγγέλους 
τ ϑξρς ν ζ ᾿ 

φαντάζεται᾽ οὐ σχοπεῖ τῶν χινδύνων τὸ “ πρόσχαι- 

ρὸν, ἀλλὰ τὸ τῶν ἐπάθλων αἰώνιον. ᾿ Ἀαμπρὸν καὶ 

ἐίμιπι ἐπ πιοῦδπι. Βορ. ῬΥΪμητ5 δωροφοροῦμεν, «οπα- 

πιιιδ, 56 οοϊοποοίαπιις. ΝΟΧ ἀπὶ5 Νί5, ἀπὶ Ἰΐου 

ἐπαυχώμεθα τάφοις. Ηαυά Ἰομθε ΘΠ ὕπνος δέ. Αἰ 

Μ35. ὕπνος γάρ. ΒΡ ᾽πάο, ἨΠῚ ἴπ ΘΠ 115 οἵ ἴπὶ τιπὸ τὸ- 

τουϊ ΠΡγὸ Ἰορίταν χρείττω, π΄ ΔΠ1Π|5. φαϊρυβάδπι βονὶ- 

Ῥίμπι το ρουὶ χρείττονα. 

».0001}». Ῥυϊπητια ὁ γὰρ τῆς μαχαριωτέρας χαταστάσεως 

ἔρως, δ ]ϊοϊογῖς ομτιδ ατὶ σίαίιις. ἀπι0}". 

ς ΑΒΕ {γὸ5 Πρ τὶ χινδύνων τὸ πρόσφορον. Ἀὲ ΟΟΙ͂Ρ. 

Ρυΐπηις οἵ ΘΠ] πρόσκαιρον, τοοῖο. 

ἃ Τ᾽ ιναψας οατεῖο εἰ Ἀθρ. τΟΡΕΓΤιβ λομιπρὸν χαὶ πᾶρ᾽ 

ἡμῖν ἤδη τὸχ ἀῤῥαβῶνα χαρποῦται ταῖς παρὰ πάντων ἐν- 
᾿ ͵ , ν᾿ ῃ 5. , π 

θέο εὐφημίαις χροτουμένος, Χαὶ μύριους ἐκ τάφων σαγι- 



ἨΟΜΠΠΙᾺ ΙΝ ΒΑΒΆΙΔΑΝ ΜΑΒΤΥΒΕΥ.- 

παρ᾽ ἡμῖν ἤδη τὸν ἀῤῥαδῶνα χαρποῦνται, ταῖς πα- 
ρὰ πάντων ἐνθέοις εὐφημίαις χροτούμενοι, χαὶ 
μυρίους ἐκ τάφων σαγηνεύοντες δήμους. 

Τοῦτο δὴ τὸ τῷ γενναίῳ τήμερον Βαρλαὰμ πε- 
πραγμένον. Ἤχησε γὰρ ἣ πολεμικὴ τοῦ μάρτυρος 
σάλπιγξ, χαὶ τοὺς τῆς εὐσεδείας ὁπλίτας, ὡς δρᾶτε, 

συνήγαγεν. Ὃ τοῦ Χριστοῦ χείμενος ἀθλητὴς ἐχη- 

ρύχθη,, καὶ τὸ τῆς ἐχχλησίας ἀνεπτέρωσε θέατρον. 

“ Καὶ ὡς ἔλεγε τῶν πιστῶν ὃ Δεσπότης" ὋὉ πιστεύων 

εἰς ἐμὲ, χἂν ἀποθάνη, ζήσεται" τέθνηκεν ὃ γενναῖος 

Βαρλαὰμ,, χαὶ συγχροτεῖ πανηγύρεις " χατανάλωται 
τάφῳ, καὶ συγκαλεῖ πρὸς ἑστίασιν. Νῦν ἡμῖν ἀνα- 
βοῆσαι χαιρός" Ποῦ σοφός: ποῦ γραμματεύς: ποῦ 

συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Ἄγροιχος ἡμῖν σή- 
μερον [ὃ ἀήττητος τῆς εὐσεδείας διδάσκαλος, ὃν εἷλ- 

χε μὲν τύραννος ὡς εὐάλωτον θήραμα, ἔγνω δὲ 5 με- 
τὰ τὴν πεῖραν ὁπλίτην ἀχείρωτον " ὃν ἐγέλα μὲν 

παραχεχομμένα φθεγγόμενον, ἔφριξε δὲ ἀγγελιχὰ 
νεαν!ευόμενον. Οὐ γὰρ συνεδαρθάριζεν ὁ τρόπος 
τῷ τῆς γλώττης ὀργάνῳ, οὐδὲ ταῖς συλλαφαῖς 

συγχωλεύων ὃ λογισμὸς ἑωρᾶτο: ἀλλ᾽ ἦν δεύτερος 
Παῦλος, μετὰ " τοῦ Παύλου φθεγγόμενος " Εἰ χαὶ 
ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὗ τῇ γνώσει. ᾿Ἔνάρχη- 
σαν μαστίζοντες δήμιοι, ἀλλ᾽ ἀχμαιότερος ὃ μάρ- 

τὺς εὑρίσκετο" αἵ τῶν ξεόντων ἐξενευρίζοντο χεῖρες, 
ἄλλ᾽ ὃ τοῦ ξεομένου λογισμὸς οὐκ ἐκάμπτετο. 'Γὰς 
τῶν νεύρων αἵ μάστιγες ἁρμονίας παρέλυσαν, ἀλλ᾽ 

ὃ τῆς πίστεως ἀχριδέστερον ἐπεσφίγγετο τόνος. 

᾿Διασχαπτόμεναι πλευραὶ δεδαπάνηντο, ἀλλ᾽ ἣ τοῦ 

φρονήματος ἤνθει φιλοσοφία. Τῆς σαρχὸς αὐτοῦ τὸ 
πλέον νενέκρωτο, ἀλλ᾽ ὡς μήπω τῶν ἀγώνων ἀρξά- 

μενος ἤκμαζεν. Ὅταν γὰρ ὃ τῆς εὐσεδείας ἔρως τὴν 

Ψυχὴν προχατάσχῃ, ἅπαν αὐτῇ πολέμων χκαταγέ- 
λαστον εἶδος, καὶ πάντες αὐτὴν ὑπὲρ τοῦ ποθουμέ- 

νεύων δεσμίους, συἱποίος ψιάπι Ῥίωνίπιος ΘΟΙΞΤΕΒαηδ; 

πδο β6οὰβ πα ροὲ Ἀδρ. Ῥυΐπητιβ, τιϊϑὶ φαοα ἴπ εὸ Ῥ]}- 

ΤΑΙΙΤΕΥ Ἰοσίταν καρποῦνται, «... κροτούμενοι,. .. σαγη- 

γεύοντες. (010. Ρῥγίπιιϑ ὃ.... χαρποῦντα:..., ἐκ τάφου 

σαγηνεύοντες δήμους. Ἀδρ. βθοιπάᾶιτι5 λαμπρὸν χαὶ παρ᾽ 
ἡμῖν ἥδιστον καὶ τερπνὸν ἀῤῥδαδῶνα χαρποῦται.... σαγη- 
νεύων δήμους : αὲ ἴπ γε! 4υ5 Ὠ1Η1] ἀἰσσα πο Ὁ εἀ ες, 

Οὐάεκ «υϊάατη Ὁ οπιροῦ, ἐχ τάφου σαγηνεύων δήμους. 
1τὰ πππο Ἰοοιπὶ τοβαγοῖτε νἰβαπὶ δ5σῖ, αὐ δχ ΔΙΊ αι 

Νϑ5. πασπογιιπι πα ΕΓ {11 Π|5. ΤΠ ΓΙ ΆΤΘΙΠΙ, εχ ἢ 6 

γεγο Φαογαπηίατη (οάϊοιπι Ρργὸ δεσμίους ἐἀεπάυμη 

ΘΌΓΑΓΘΙΏΙΙ5 δήμους. Οὐ τις αἸτου νἱ ἀεθιΐαν, αἰτον 16- 

δαπιῖ, ῬῈΡ πιὸβ Ἰϊοεῖ, 

ε ὍΟΙΡ. ρυίπιιιβ θέατρον. Καλῶς ἔλεγε.... δεσπότης 
Χριστός. ΑἸΙφπαπίο Ρμοϑὲ Ἀδρ. ρυίπιιϑ χαὶ μετὰ θάνατον 
συγκροτεῖ. ϑηθῖπάς (010. ρυΐπιις. ρσὸ ἑστίασιν παθεὶ 

τοάπεζαν. ἕ 

ν 

") 
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Πᾶ5 ΔΟΟΪΔΠ] Δ ΟΠ65. ΟΠΊΠἾ ΠῚ Ῥἰαιισιι σα ργοπίι", 

Ροραϊιπηαιιθ ἔλθ 6 ἢ Π55᾽ ΠηΠΠῚ 6. ΞΘΡΌΠΟΥΙ5. σοτι- 
δνοσθηΐ, 

5. ος Ἰρϑι1πη1 58Π6Ὸ ἴῃ ἔου εἰ 80 βίγθηιιο Βα] ΔΆ ΠῚ 
Ποα ἴθ [ἀοτπιπὶ οϑὲ. Τπϑοπΐ Θηΐπη 6] Π1σὰ τπαγ υῚ5 
τὰ}, δὲ ῥ᾽ δίδεῖβ τ] 165, τιξ σου πὶ [15, σοπνοραντί. 

ΑΠΠΙΙΠΕΑἴτι5 ῬΥΌΘΟΟΠΙΟ οϑὲ 18 θη5 ΟΠ γ σε δι] θα, 
οἱ δίδει πι δου  οϑῖδο Πα απ δα σοηνοϊαη τη ἰμι- 
Ραϊπε. Ἐλὲ αποιηδαπηοάππι ἢάο᾽ϊτη Τομηΐπτ5 
αἴθθαὶ : με ἐγϑάτε ἐπ πιθ, δἰϊαπιδὶ πιου τις 
ιογὶῖ, υἱνοῖ ; τοουίατιβ. δϑὲ βιγθπιμβ 116 Βαᾶγ- 

δα, δὲ ἰᾷΠΠΘ ἢ οοπγθπἕμ5. ΡῈ ]1ΟῸ5 ΘΟ σγοσὰξ : 

ΘΟΠΒΙΠΉ Π5 πὶ ΒΘΡΌΪΟΓΟ δϑί, δὲ [ἀπηθη ἰηνῖϊαϊ δὰ 
ΘΟΠγΙνπι. ΝΌΠΟ [ΘΙ Ρ115 ΠΟΡῚ5. δϑὲ χα πηΔ Πϊ, 

{δὶ Ξαρίδπϑ ὃ τιὐὶ σογῖ δα ἢ τιδὶ σοτγιητιϊπίογ [ιπι71ι5 

διδοῖ ἹΡ ἀργοϑιῖθ. πΟθΪ5. οϑὲ ποάϊθ Ἰηνίοτιθ 
ΠΙΔΡΊΒ[6. Ρδία 5, “16 ΠῚ} τι ργάδπι. οαράτ [λοϊ- 
16 πὶ Υ̓ΓΆΠΉ5 γα ραΐ, 56 Ἔχ ρϑῦιι5, δἰιπὶ ἅσπὸ- 
Υἱτ ἀΥ ΠῚ σΘΓΊΙΠῚ ᾿ΠΘῈ ΘΓ 6 πὶ : {πόπὶ ἀθγιἀθραὶ 
ΤΕ 6 Ἰο ΠΟ π θπι, 564 ἈΠ ΘΙ ῖοο ΓΌΡΟΓΘ νἸ θη ΓΘ ΠῚ 
τοίονγπηϊάανιτ. ΝἜο δηΐπῇ τιπᾶ ΟἸΙΠῚ Π᾿Πστιϑ ΟΥΡΆΠΟ 
ῬΑγΡάγιιθ ουδὲ ἈΠ πητι5, ΠΘΩῸΘ ππὰ ΟἸΙΠῚ 50} 015 
ΒΊΘΏ5 οἰδιιάϊοαγο νἀ θθαῖι" : 56 46 Ὁ δγαΐ Ῥαῖ- 
[τι5, σαπὶ Ῥαιΐο ἀἰσθηβ : Εἰδὶ ἱπιρογίξιι5 ΞΟΓΤΉΟΤιΘ, 

564 ποτὶ σοἰθπίϊα. ΟΡ ΟΡρ θυ ΠΕ σαγη  ἤοο5. οϑο-- 
ἄἀοπάο : 564 τηλγ υ" Ἰηνοηἰθραίαγ νοσοῦν. Ἐδὰ- 
Εἰβοθραπε ἸΔσογα ΕΠ} τη Πτι5, 564 6]0.5 4} ἰΔο6- 
τὰ θαΐαν Δηΐπηῖ5. πῸη Πδοΐοθδμιν; ἤἥαστα σοπιρᾶ- 
Θ6 ΠῚ ὌΧ βου πη ΠΟΥΨΟΥΠΙ, 564 Πάδὶ υἱσοῦ ἴο- 

πᾶοῖπ5. δάσο δῖαν, Ῥογίοϑϑα Ἰαΐθγα ἀρϑιπιο-- 

Ῥαπίαν. : δοά τηθηΠβ ΡΒ οσορῃΐα οἰογοραΐῖ. 
Ἑπροία οὐαΐ οαυηἰβ {ΠΠ|π|5 ῬὰΓ5. ΠΙΆ]ῸΡ : αἱ αυδϑὶ 
πϑοάτιπι σογ Απηπα ΘΧΌϑιι5, γροθαΐ, Οἴιπὶ Θηἰτη 

Ῥἰδἴδεῖβ ἈΠΊΟΥΡ ΠῚ ΠΠΔ ΠῚ Οσοαραῖ, ἴπιπ| ᾿ρ58 ΟἸΠΠ6 

Γ Απεχαὶ ἄπο ΠΡ εἰ δα ἡ ἀήττητος τῆς εὐσεβείας 

διδασχαλία, τια]ο. (οάϊοε5 ΟοπιΡεῆβίαπὶ ὅ ἀήττητος τῆς 

εὐσεδείας διδάσκαλος, Βέπα, πϑο ΑἸ Ὶ ἴῃ ποβίγο Βθρ. 

βϑοιπῆο Ἰοσίτατ, τἰσὶ 4ποα ἀγοα]ι5 ἅπίε γόσοπη ἀήτ- 
τῆτος οο ἴπ Πἶρτο ποὺ ἱπνεπίίαγ, Ῥασ]ο μοβὲ ἴάοιη 

Βερ. Ξεοιπάτ5 ὡς αἰχμάλωτον θήραμα. 
ε ὕΠπῆτάχις οαϊηο οἐὲ Ἀδρ. ογττι5 μετὰ τὴν θήραν, 

ῬΡοσὶ ργαάαπι, Θοττιρΐε. Αὐ ὍΟΙΡ, φῬτίπιτιιβ εἰ μος. 

βϑοιαπάτιβ μετὰ τὴν πεῖραν, ροδί ἐαρευϊπεθτείισε, ἵποοῦ- 

ταρίεο. 

5 (Ο]}. ῥυίπιις τοῦ Παύλου. Ατπσα]α5 ἴῃ Θα 115 ἄε- 

βἰΔογαΐιν, Μοχ ἀπιι5 Νί5. ἰδιώτης εἰμί. 

ῖ Βορ. Ρυίπιιιβ διαχοπτόμεναι πλευραί, ΑΠΖαδηΐο 
Ῥοϑβὲ (91}». ῥυΐπιις ἀγώνων ἁψάμενος, βεπδιι ποη (1551-- 
τα. Βθίπάς π᾿ ἀπὸ Νῖ5. Ῥσὸ πολέμων Ἰερίτιν πολε- 

μιῶν. 

153. 

οαπ 

50: 
11, 

τ. ὕοτ. :. 

20. 

4. (ον. τἴ. 
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ῬΌΡΠΑΡΙΙ) ΡΘΠτ5 υυγ οι ; δὲ φυϊοιμηηπ6 ΠΠ 41} ΤΟὶ 
Δἀαμηαίδ οατιδὰ σορ πη, ἀ6]θοία πὶ. πιὰ ε 5. Δ ΠῚ 
ΘΧχουποῖαπι, ΤΟΒΕ ΠΟ ΠῸ τ] πὶ οϑὲ {Ππ4 ἀροβίοϊο- 
ὙΠ} “Θϑ᾽ θυ , {πὸ Δ ἀδουιπι ν θυ] γα ΟΠ ΠῚ 

5. 

υ ϑιαν]α ἰρ 515 δὲ σγαϊα γθἀάθθαπειν. Πϑαπΐ ΘΠΪΠμῚ, 

Ἰη4ι11, σαποπξθς αὶ οοπισρθοία οοποιἑϊ, φιιοί ἶϊ- 

δπὶ μαδῖιὶ ὁπ 5θτι αι ρΓῸ 671ι5. τιοηιῖτ Θοτπιίπιηῖ6- 

ἤΐατι μαϊονοθγιίιτ.. ΤᾺ]15. θϑὶ δὲ 1116 γ1165 «αὶ ΠΟ 16 

ΠΟΒΙ5 Θ᾽ ναί. ΠΙῸ του θ πα Ρ᾽Ὸ ϑαπάϊο ἀτι- 
χὶρ  Πἶο ἄπ) σφ ογθῖιν, γΟβ5 ΡΘΕ] 56. γ θα παν, 

Τηρἰοτδ 5. ἀαιηπα [ἀπ πια ἰ61ἃ Παιρῖθ ρας : [π61- 

οἷ ἰνᾶμπι μὰ 6]. θγῸ [τὰ τὰπθνὰ, Βα ΤΟΠ τιμὴ 6 - 

[δρᾶτοβ οὐ ἀἸΠ 65 ̓υν  ἀ6]5σα 1, 4] 50 Ποὺ ὁ} ρϑυῖοι]α 
ψ ]α Ο σΟΙΌΠα5. ΠΡΟ Ἰανοι. Ρ]ασῖσ. Δἰίθοιιιβ 
ῬονΊπ 6 ̓ρια ματι", ἃ 51 ΠοηΟνῸ ἰΠοουθεαν., δι0- 

ΡΟ] Το ϊ5. δου ϊουτι5. ᾿τὰ χα! αν}, 4ιιαδὶ θυ Ϊα 

Ἰαυι]55᾽ πὰ Δοσθρδδοῖ, ΤΠ Βριο θα. σ]αἸο5. παι 05, 
ΒΔ τι5. ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΠ} 5051 Π6 081 ΓΔ ΠΊ τι 1 σογὰ 10 ]- 

Ἰϊογ 5, 5] 0] 101} ΠΙσα πὰ ν οὶ δα ταν Οβοι]α α- 
τι", 5ΘρΡ115. σα ΟΘΙΊΙ ΠῚ Θὰ θΡΆΓ15. σαι οθαῖ, οχοο- 

σἰτατῖθ Του μη Ε15. ν᾽ αὶ νὰν 5 ΠΟΥ Ἱ]ιῖ5. ΟΠ] Θοῖα) α-- 

τὰν. Ποχίθραμ Πα 11 ἴσῆο Πρι ον ηῚ : {ποιά ρΡο- 

5ΓΡΟΙ ΠῚ [ΟΡ ΠΘ ἢ ΤΠ} Οἱ ἃ 0 1ΠΙ]1οἷ5 Δ οἵτι Πὶ 65. 

Ετοηΐμα ΠΠ]Πατη πη. ἀδο]ΟὨ  ι15. (ἀο αν} Ἰσ ΠΟ ΠῚ 185 

οαπὶ ἱπηροϑιἰϑϑθηΐ., ἁ άπιοι ἢ} την γ ΓΘ]. ΔΘ 

ΘΔ δἰδίιηΐ, ἀἴπθ ἀΘΧΊΓΆΠῚ 510 1ΠᾺ ΠῚ 5.06} 4}- 
τὰν 6 ΡΟ θπ θυ 6 106 π|65, πῆᾶπιὶ ν 6 Ὁ ἐορθα ἃν ἃ 

ΑἸλυιδὶ ϑιπΐ, ἀυάθητο ἔπη 6 ἢ δὰ ΤΑ] 1ση6 ἰΠἸΠροβῖῖο. 

ΘΡΘΡΆ θα ΠΕ Θη  (ὉΓΘ, τι νὶ ἰση]5. ἀθνιοῖα. ΠΙΆ ΠῈ5 

{5 ἴῃ ἀγα ΠΟΟΟΒϑαΡΟ ἃς 

Ἡδιῖι ναυῖαθ. ἹΠῚ ΡΊΟΥ 1} Ὀ ΓΘ ϑ σ]ὰ5  Οποπίδη, ἴΠ- 
«αϊιη, να] ν θτ15. 1ΠΠιΙ ΠῚ 5. ΠῚ Πλ11}) ρουν οὰ- 
οἷ. {Π1π|5 ᾿ποιαῖουῖθ ποη Ποχίμητ5.,. {{ΠΠπ|5 σοί 

ψο]οοῖον Θχοιίονθε. 

ΠΠ Δ Π 11} Ρ6. ΠΑ ΠηΙ Δ ΠῚ ἢ οι ηλι15. ΟἸο πα} ΡΠ - 

)»ι5 αν θυ 915. ἈΠ]... ΠΟ ΘΟΠΟΙΙΒ5Ι 1115... ΟΘΙ 6 

Ἰση1 δἀηηοίαπη ἀθχίθυαμι (Δ. ἢλι5. 564 π6 1|ἃ 

“α θη 50.685 ΠῚ5. "156 15 ΡΡοίαΙ. ΕΘ πΙπ ΠΑ Πη Πα 

«6 0}. ̓ΠΔ ΠῚ] ῬΘΡΓΌΒΙΣ : 561 ἰἈΠηΘη. ΠΛ Πι15 

ἃ (00]}». Ῥυϊμῖ5. ὀνόματος Χριστοῦ: χατηξ., ρῥγὸ πο- 

γεἶπε ΘΟ ϊσιὶ. Βιαιίην Πορ, βθουπάιι5 ὁ σημιερινὸς ἡμῖν. 

» 1 ταις θα τ10 οἱ ἄτι Ν55. ἀσ ίας σκιάς, ἱπιρὶε- 

ἑαιὰς ἀπιῦγας. (1} ἴμηιι5 ἀσεδείας αἰχίας ἐπερὶ εἰ ἀπ Γαδδι ΟΙἱΌ, ΡΙ 1Π}115 ἀσεοεισις αἰχιας ἐπεριθία- 

εἰ εἰαπιπα, ποχας; οἵ ἴα, ορίπου, Ἰθϑὶ ργεϑίαϊ., πὸ 

γοχ σκιὰ 5 σομ[ ποθ Ιοραῖαν. Μὸχ Ἰάθπι οάοχ 

ὡς στεφάνω. 

ς Βιβαβ τάομι Οοάοχ χλείσμασ! δεσμωτηρίοις. 

4 Ούνάζας οάΠ1ὸ παρ᾽ αὐτῷ, ΑΠΕΙΖᾺΙ ἔτοβ ΠΥ] παρ᾽ 

αὐτόν. Μοχ αἴνάσιιο οάτ1ο οἱ ἤορ. τους χαλχῷ θὺυ-- 

σιαστηρίῳ, λα ὐδα. (0}}5. Ῥυϊηλιβ οἱ Ἀθρ5, βοοιπάιι 

χαλλῷ θυμκατηρίῳ,, τ δειίο ολθο. ϑυβρ σα ΓῚ ουαθδα 

«αϊδρίαπι ροβδῖῖ, Πος Ἰοοο Ἰοσοηάτιπι ο556 θυμιατηρίῳ, 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΛΆΚΑΣ ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. ἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

7 ,ὔ “τ Ἃ Ἁ δι Ἅ Ν νου καταξέοντες τέρπουσι μᾶλλον ἣ πλήττουσι. Ναρ- 
- - ων αἱ - 

τυρεῖ μοι τῶν ἀποστόλων ὃ πόθος, τερπνὰς αὐτοῖς 
; 

110 ποτε. τὰς παρὰ ᾿Ιουδαίων ἐργαζόμενος μάστιγας. 
5 ΄ , Ἐπορεύοντο γὰρ, φησὶ, χαίροντες ἀπὸ προσώπου 
τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ τοῦ ᾿ ὀνόματος αὐτοῦ χα- 

, “» - ὦ 7 

τηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι. Τοιοῦτος χαὶ ὃ σήμερον 
- “δ ΕῚ 2 

ἣμῖν ὁπλίτης ϑμνούμενος - εὐφροσύνην τὰς χολάσεις 
ἜΧΟΝ "Ὰ ΑΣΑ ᾿ ἊΣ ΟΣ 
ἡγούμενος, δόδοις τισὶ βάλλεσθαι νομίζων ταῖς μά- 
σε τατος ΠΥ Ὰ ΞΕ ΤΣ 

στιξι " τὰς τῆς ἀσεείας " αἰκίας δραπετεύων ὡς βέ- 
᾿ς Υ ᾿ 

λη, καπνοῦ σχιὰν τὸν δικαστιχὸν θυμὸν λογιζόμενος" 
ῇ Ξ Ἂς ἡκὴ 

τάγματα δορυφόρων ἀπηγριωμένα γελῶν" ὡς ἐπὶ 

στεφάνοις τοῖς χινδύνοις χορεύων ᾿" ταῖς πληγαῖς ὡς 

τιμαῖς εὐφραινόμενος" ταῖς σφοδροτέραις τιμωρίαις 

Ρ ὡς βραύείοις ἐνσχιρτῶν λαμπροτέροις᾽ ξίφη δια- 

πτύων γυμνούμενα᾽ χεῖρας δημίων ὡς χηροῦ μαλα- 

χωτέρας δεχόμενος" χολαστήριον ξύλον ὡς σωτήριον 

ἀσπαζόμενος " “χλείσμασι δεσμωτηρίων ὡς λειμῶ- 

σι τερπόμενος" βασάνων ἐπινοίαις ὡς ἀνθέων ποιχι- 
ἕ ᾿ 5 ; 

λίαις ἡδόμενος" πυρὸς εὐτονωτέραν δεξιὰν χεχτημέ- 

γος᾿ ὃ δὴ τελευταῖον αὐτῷ παρὰ τῶν πολεμούντων 
-Ὁ Δ Ὶ ἣν - ἣΝ 

προσῆχτο μηχάνημα. Βωμὸν γὰρ πρὸς τὴν τῶν δα!- 

μόνων σπονδὴν ἀναχαύσαντες, ἱστᾶσι ᾿ παρ᾽ αὐτῷ 
. , ν , ἍΝ τὸ τὰς τὰ τὰ Ρὰν 
ἀγαγόντες τὸν μάρτυρα, χαὶ τῷ βωμῷ τὴν δεξιὰν 

᾿ μὰ ξ ἊΣ 
ὑπτίαν ἐπαιωρῆσαι χελεύσαντες, ὡς χαλχῷ θυσια- 
Ἐν μεν ππτ ὐλάρναν ΤΌΣ ΠΣ τ, τὰ τὰ ἐφροαρ νι 

στηρίῳ τῇ χειρὶ κατεχρήσαντο, λιδανωτὸν αὐτῇ 
Ω χαχούργως ἐνθέντες φλεγόμενον. Ἤλπιζον γὰρ τῇ 

τοῦ πυρὸς βία τὴν χεῖρα καταπαλαισθεῖσαν, ἀνάγ-- 
- -Ὁ , Υ “2 ᾿ ΕῚ ͵ “Ὁ Ὁ 

χη τῷ βωμῷ ταχέως λιδανωτὸν ἐπαφήσειν. Φεῦ τῆς 

πολυπλόχου τῶν ἀσεόῶν μαγγανείας. ᾿Ἐπειδὴ μὺυ - 

ρίοις, “φησὶ, τὴν γνώμην οὐχ ἐκάμψαμεν τραύμασι, 

χάμψωμεν ἐν φλογὶ τοῦ φιλονείχου παλαιστοῦ χἂν 

τὴν χεῖρα. ᾿πειδὴ ποικίλαις μηχαναῖς τὴν ψυχὴν 

οὐχ ἐσείσαμεν, τὴν δεξιὰν γοῦν πυρὶ προσαγαγόντες 
σαλεύσωμεν. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ταύτης οἱ δείλαιοι τῆς ἐλπίδος 
5- Ἢ ε δ πὸ Ἐν ΧΡ ἢ -, ; 
ἀπώναντο. Ἢ μὲν γὰρ φλὸξ τὴν χεῖρα ἦ διέτρωγεν 
ἔμενε δὲ ἢ χεὶρ, ὡς τέφραν τὴν φλό “ ἔμενε δὲ ἣ χεὶρ, ὡς τέφραν τὴν φλόγα βαστάζουσα. 

Ἔκ ττς ἧς μ 
Οὐχ ἔδωχε τῷ πολεμοῦντι πυρὶ κατὰ τοὺς φυγάδας 
}} σφ. ΘΔ Ἃ ν ΄, λὰ “ ΞῊ 

τὰ νῶτα, ἀλλὰ ἄτρεπτος εἵστήχει χατὰ φλογὸς ἄρι- 

τιν ἰδείο; πος ΠΟ θ᾽ πλαν νἰ ον πᾶπο γοσθιη ΡΥ πιο 

ἈΒΡΘΘΕιι πιὰ ρ 5 ΘΟ ΠῖΓΕ : [πη Οἰπὶ τὸχ βθυσιαστη- 

ρίῳ ἴῃ ΞΟ ΘΒ 1Ρ 15 τοροΐαξαν, πος ἴπης Νῖ55. ἃὉ οΠς 

αἰδοιάοαπε, μοι θυσιαστηρίῳ [65] ἀεἴνειο ἀν  Γγαπλαν. 

Νὸο 4υαιηιαπι πηονοαϊ νῸΧΣ γα, Οἰπὶ ΠΟΠΙΪπΟ. ἃγῶΣ 

᾿π ΟΠ] Ροϑϑῖν ἀγὰ Ράγγα, 466 ποῖ ἴΐα πη] πὶ πιᾶ- 

δυϊτα πο ἃ [χρυ] αἸΠογγοῖ : 4πὰ 6. τὸ α]ϊογιιπι 

ΟΥἹ Ἰπάα]οῖαπι. 
6 (0]}. Ῥυϊπηιβ οἵ ἅ]1ον μυρίοις τισὶ τήν. Ηος ἴρξο 

ἴῃ Ἰοὺ 155. ἱτὸβ οὐχ ἐχλάσαμεν. ἘΔΙτο αἰτάφας οὐκ 

ἐχάμιψαμιεν, Θοοι 56 ηβι. 
61}. ῥυίμαιιβ χεῖρα διέτρησεν, πεαμιιηι ρε» Τονανῖι. 

Γι οῦῖο 5ατῖς Ἰάοηοα. ΠΡΙάοπι δα. ῬΥίπηῖις. ἔθεινε, 
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στεύουσα, καὶ τὰς τοῦ προφήτου λέγειν τῷ μάρτυρι Ὁ βΘνΠΠΔηΒ511 ΠΑΝ Δ} (|ᾶ5] οἰ πορθι [Ὁ 6 Π5. ΝῸΝ 

διδοῦσα φωνάς" Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός μου, ὃ 

δάσχων τὰς χεῖράς μου ᾿εἰς παράταξιν, χαὶ τοὺς 

δαχτύλους μου εἰς πόλεμον. Πῦρ γὰρ χειρὶ συνε- 

πλέχετο, χαὶ τοῦ πυρὸς τὰ τῆς ἥττης εὑρίσχετο. 

Φλογὶ καὶ μάρτυρος δεξιᾷ συνεχροτεῖτο πάλη, ἀλλ᾽ 

ἦν τῆς δεξιᾶς χαινή τις τῶν παλαισμάτων ἣ νίχη . 

τῆς μὲν φλογὸς διὰ μέσου τῆς χειρὸς ἐχπιπτούσης ; 

τῆς χειρὸς δὲ ἔτι ὃ τεταμένης πρὸς πάλην. Ὦ χει- 

ρὸς φιλονειχοτέρας πυρός! ὦ χειρὸς, κάμπτεσθαι 

πυρὶ μὴ μαθούσης ! ὦ πυρὸς, ἡττᾶσθαι χειρὶ διδα- 

χθέντος ; Σίδηρος τῇ τοῦ πυρὸς εἴχει τυραννίδι χαυ-- 

νούμενος ᾿ χαλχὸς τῇ τοῦ πυρὸς παραχωρεῖ δυνα- 

στεία" οἷδε τούτῳ καὶ λίθων ἀντιτυπία νιχᾶσθαι. 

Ἀλλ᾽ ὃ πάντα τοῦ πυρὸς βιαζόμενος τόνος, μάρτυ- 

ρος τὴν δεξιὰν τεταμένην οὐχ ἔχαμψε χαταχαίων. 

Εἰκότως ἂν ὃ μάρτυς ἐπὶ τούτῳ πρὸς τὸν Δεσπό- 

τὴν βοήσειεν - ̓Εχράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς 

δόξης προσελάθου με. Τί σε, ὦ γενναῖε τοῦ Χρι- 
Ἂν ΄-Ὁ-ὔ 

στοῦ στρατιῶτα, προσείπω; ᾿Ανδριάντα χαλέσω ; 

Πολύ σε τῆς χαρτερίας ἠλάττωσα. Τὸν μὲν γὰρ 
ΠΣ , ᾿ς ρτ οὐδ! " - δὲ Ἀ μ᾽ Ἐ } ΕῚ -- 

πῦρ μαλάττει δεξάμενον " σοῦ δὲ τὴν δεξιὰν ὀφθῆναι 
Ἀ - 

μόνον κινουμένην οὐχ ἔπεισεν. Ἂν σιδηροῦν ὀνομά- 
σω; χαὶ τὴν τοιαύτην τῆς σῆς ἀνδρίας εὑρίσχω λει- 

, δ᾽. Ν Αἰ ΄, ΕΣ Ἷ πομένην εἰκόνα. Σὺ γὰρ μόνος ἔπεισας φλόγα μὴ 
βιάζεσθαι χεῖρα " σὺ μόνος ἐχτήσω θυσιαστήριον 

δεξιάν " σὺ μόνος δεξιᾷ φλεγομένη τὰ τῶν δαιμόνων 

ἐῤῥάπισας πρόσωπα,, χαὶ τότε μὲν ἀπηνθραχωμένη 

χειρὶ τὰς ἐχείνων χεφαλὰς Ὀσυγχατέτηξας" νῦν δὲ 

τεφρωθείσῃ ταύτη τὰς αὐτῶν στρατιὰς ἀποτυφλοῖς 
-“ 3 Η͂ ᾿ ᾿ -. 63 σῦν, ἘᾺΝ 5» 

καταπατῶν. Ἀλλὰ τί παιδιχοῖς “ἐλαττῷ τὸν ἀρι-- 

στέα ψελλίσμασι; Ταῖς μεγαλοπρεπεστέραις τοίνυν 
τὸν εἷς αὐτὸν ὕμνον παραχωρήσωμεν γλώτταις " 

τὰς μεγαλοφωνοτέρας τῶν διδασχάλων ἐπ᾽ αὐτῷ χα- 

λέσωμεν σάλπιγγας. ᾿Ανάστητέ μοι νῦν, ὦ λαμπροὶ 
ΠΑ -- μᾺ - 

τῶν ἀθλητικῶν κατορθωμάτων ζωγράφοι" τὴν τοῦ 

8 ἤδρ. Ῥυΐπηιβ ἔτι τετραμμένης. Μοχ αἰτάσιε δα! ο 

χάμπτεσθαι πυρός, πια]6. Αἱ Μί55. πυρί, Βεπο. Νεο 1ἴὰ 

τα] το Ἰπΐγα ἄτιο Δ55. τῇ τῆς φλογὸς εἴχει. 

ἃ Τύίγαχις δἀϊεῖυ τὸ μέν, ἀεργαναίς : αὐ ἴῃ Μ95. 
ειποηἄαξο ᾿οσῆτιιν τὸν μὲν, ἀνδριάντα νἱΔε]οεῖ. ΑἸ1- 

«παπίο ᾿πῆνα δα το Ῥατῖβ. οἱ Βθρσ. βοσαπάτι5 ἂν σίδιη- 

ρῦν, νοσαῦοπε {δνγιιπι ἢ ἘΜΙιο 451]. ἂν σιδηροῦν, 

τοσαϑύοπα εν γαιιπι, Ῥοπο. 

» 41 εὐ Ἀορ,. Τονεῖπ5 συγχατέτηξας, οοἰιο δοκεῖ. 

ΑἸΗ ἀὐὸ5. Μ55. 4πῈ οὔταπι ὙΠ] ιῖ5. ΘΓ ατο5 συγκατέφλεξας, 

Πα ΟἸΔΠ ΑΓ : 7 δηιτεἰςἱ πιανίηι εἰθα  ογαηι πιθαηι, Ῥεαὶ 
ἘΦ κ. - ἌΣ ες 7 , τς ἷν 16] δ ΒΡ “ἜΛη- 

μου, καὶ ἐν τῇ βουλὴ σου ὡδήγησάς με, καὶ μετὰ κα εἰ ἐπι νοϊππίαίε ἐπα εἰδατιαἰϑιϊ πιθ, δἰ οαίπα σἱογία 

ἀθάϊε τϑυσιιπ δθονθητὶ ἔσσπὶ [πρὶ εἰν οὐτιπ ἴῃ πο - 

ΓΘΠῚ : 5641 ᾿πη πιο ἴα ΡΘΥΒΕ ΕΠ ΟΠ Γα ΠΠΠ] ΠΊ Δ} 5ιγ6- 

πῖιθ αϊπηϊοαπθ., ἀἰάτι6. πιαγ ἐυΥἹ [δου] τα θπ) Δ Π5 

ῬΙΟΡΙθίδ γθυθθα ργοίοιοπαϊ - Βεποάϊοίτις Τλοπεῖ- Τϑαί. ιή3. 

ταῖς ])διι5 πιο, πιιὶ ἀοοοὶ τπαπῖις τι θας αε ργ- 

{ἴηι θὲ ἤϊσίιος πιθος αἰ οἰ πιτη. Τανιῖδ ΘΠ ἰὴ Οὐ πὴ 

"Δ Πτὶ ΘΟΠΗ σοραΐ : 564 ἴπτη]5 νἹποοθαίιν. ΕἸαμι- 

Π]Δ ΠῚ πίθι' δὲ ἀδχίθγαιη. ΠηαΡΓΥΥ 5. ΓΠ5 ΓΈ ΔΓ 

Ἰποῖα : 5δϑ ἐθχίθνα ποναπὶ “παπηάαιη ᾿ποίαηηῖ- 

πη] ν]οϊου πὶ παρε ραὲ : «παπάοαιυϊάθηι. [6 

τη θα ϊαπ. ΠΙ ΠιΙΠῚ ἐγ πβθιηίο Πα πη Πλἃ, ΠπΔητι5 ἃ - 

᾿ς δὰ Ππιοίαπη ρουνροθαΐαν. Ὁ τπᾶπιιηὶ ἰ5Π6 
ΡΟΥΕΠΔοΙογ θὰ δ ὁ πιλπιιμὴ ἃ} ἰσπο ἤρου ποὸ- 

50ὰπι δ Ὁ ΠΟΙ ἃ τηᾶπι νἶποὶ δάοοίαμῃ  ΥἹ 

5 Π15. [ἜΡυιμ ΘΠ ΟΠ Π ἔπη σα ἰε : 865 Ῥαρ οί ἰση]5 ρο- 

ΤΟΠΓ86 : ΨΊΠΟΙ ἃ} Θοίθπι οἱ Ἰαριάτιμ ἀν 165. 50- 

Ιοὲ. Νιιης. ν6ΓῸ 15 Π]5 νϑΠθπηθητἃ {πῶ ἀοιηδὲ 

ΟἸ Πα, ΘΧ ΘΠ Δ 1} ΠῚ ΕΥΤῚ5 ἀΘΧΊΘΡ ΠῚ ΘΧΤΡΘῊ5. Π6 - 

«παάύάμὴ ΠΟ ΧΊ:. 

ὁ. ΟΝ [ἃ 7606 ορίϊμηο ρμοϑϑϑὲ πιαρῖνυ αἱ ΠΟ Π}1- 

διιδοορίσιϊ πιὸ. Οποϊηοίο ἴθ, ὁ βδίγνθππθ ΟΠ 5 

1165, ΡΡΘΙΪΡῸ 2 όσα Πθο ϑίδίιδμι ὃ 564 τηὰ]- 

{πιπ ᾿ΠΊ ΠῚ] ΠΙΙΘΥῸ ἔπ ΘΟηϑί ΠΙΆ πη. 9015. ΘΠΪΠῚ 
γοσορίδηι ἴῃ 56 ϑίδίπαπι ΘΟ 1 : ἀΘχτθ δ} νΘΙῸ 

{πὰ 41, τιῖ 58} 6 Π| ΤΟΥ ΘΙῚ νἀ θυοῖπι, ποὴ ἃάοριί. 

Ἐδυγθιηπθ ΠΟΙ ΠΆ0Π0 3 56 πὰπο 5101 π||Π 6 

[οὐ ππάϊπθ ἔπ ΓΘΡΘΥΟ 1 ΘΡΊΟΡ ἢ, ΝᾺ ΠῚ ἔτι 5015 
Πα Π188 ϑυιαϑϑιϊ, τς π6 πη πτιὴ ἀΟηϊαγεΐ : (τ 50-- 

115 παρε ἶϑεϊ ἀΘχίθυδ πη ἃγδ ΙοοῸ : ἔπι 50{π|5 ἀγάθη 
ἀδχίνα ἀφο πὶ [αοῖθ5. ἃ] Ρ15 ΡΘΓΟΙΙβϑιϑιϊ, δὲ 

τὰ πο ἉΦαϊἄθπι 'π ΡΥ Πὰ5. ΘΟΠημηἴατα τᾶ Π1ι7) 60- 

ΓᾺΠῚ σαρ τα ΘΟ] ΠΠ 4116 δ οἴ! : ΠπιιπῸ νΘΡῸ δὰ ἴῃ οἱ- 
ΠΘΙῈ5 γάδοια, ᾿ρϑου πὶ ΘΧΟΓΟΙ [15 σα] σα Π5. οχοθ- 

οα5. Οὐ] ἀὐιῖθπι ριιθν 1} Πα |6. ν]ο ον πὶ 1η8-- 
σπαπὶ ἀδρυῖμηο ὃ Τιθοιιη ΠΠΔΡ Υ 715. ἰΔτιἀἀΠ6Π] οο- 
ἀδηλιιβ ΠΠπσιι]5. ΠΙᾶσ ΠΟΘ ΠΤΙΟΥ 115, ἀἴάιιθ νοσὰ- 
Του 5. Φοοιονιπι τ]}υὰ5 ἢ 1 Ρυθοοηΐηι ἰπν]6- 
Π11|5. ἘΧΘΡ ΣΙ 6 ΠΠΠῸ ΠῚΪ 1, Ο ᾿ΓΘΘΟΪΑνῚ Δι ] 6 Ποο- 

οοπιδιιδοὶοιῖ, Ῥοΐοντε δα βατιπι 4υίβαιο ἀνθ σι απι μος 

ἀπ 1Π0 τηοο ἰθσοῦθ, οὐππ πΐγασιιθ βου ρίπνα βα 15 

ἀρίαᾳ 6550 υἹάθαξιν. 

5 (ΟἹ. ργίπηιι ἀλλὰ τί παιδιχοῖς ἐλαττώμασι τὸν 

νιάρτυρα ἐγκομιαζόμιενον. ΤΡΙἀοπι ᾿4οπὶ Οοάοχ ταῖς με- 

γαλοπρεπεστέραις τοίνυν. ΑΒεΓαΐ τοίγυν ἃ συ] σα [5. Βπτ- 
5115. Ἰ᾿ ἄομα Ἰάοπι Οοοχ δὲ ἅΠ| ἀπὸ ΒἈορῚΪ τὸν εἰς αὐτὸν 

ὕμνον, ὀπποπάαίο. ΑἸτι5. Ν5, δὲ 1 τῶν εἰς αὐτὸν ὕμ.-- 
νῶν; σουτιρίο. Ὗοχ αὐτῷ, ἀτι88 πιοχ 56 ει, ότι ἃΠΠῸ 

4πᾶπὶ Δα νοοοιη ὕμνον τοῖοι ἀ6Ρ 60. 

ι, 

72. 
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ΤΠ σοϑίογιι πὶ Ρἱοίονοβ. ΜΒ] αἴδην δ αἾτι8 ἀπιοὶβ 
πη Ὶ ΠΘ ΠῚ ΔΡΕΠῈ}5. γ βι 5. δον παῖθ. ΟΟΥΟΠαίηι 
Δι Π]θίδην Ο βου ι15. ἃ τ16 ἀθριοιπιηι, 50] ΡΠ 85 νο- 
ϑίγα σου ρτι5. ΠΠπϑιγαΐθ. Ὑ 6] ῖη ἀθθατὰ νἱοῖι5 ἃ 

ψ ΟΡ Ϊ5, οσγοσίὰ την γ γὶβ Γἀοία θ᾽ οι ἃ ΓΘΡΡΘΘΘΘ- 
ταῦθ : σα θαπι, [4}} ΠΟ 16 ρον νϑϑίγαη ἀθχίο- 
γἱταΐθηι υἱοϊουῖα βαρθγαῖιβ. ὙἹἀθαπι τ ᾶπῖι5. οἱ 
Ἰση15 ᾿πΊοῚ 5868 Ποῖα ἃ γΟ15. ἀσοιι γα τπ8. ΘΧΡΡΘ5- 
βᾶπ : νἹἀθαπὶ Ἰποϊαίογαπι ἷπ ψοϑίγα ἱπηΔ ΡΠ 6 
ΒΡ πα ἀἴτι5. ἀθρίοιαπι. ΡΙογοπὶ ἀφπιοηθ8, ὉὉ 

ΠΊΑΓΓΥΓΙ5. ὙἱΟΙΟΥ 5. Ρ6. γὸ5 Ποάϊθαιιθ μι βιραῖὶ. 
Μᾶπιιβ ἀράθηβ. δἰ νἱοινὶχ ἄθπιιο οἷβ οϑίθ πα δία. 

Τοριπράίαν ἴῃ [06 }}ἃ δὲ σου ΔἸ πιιη ΡΓοδοῖαϑ. 
ΟἸ ιν βίαβ ς οαἱ β]ουῖα 1 5ὅθοιι!ἃ 5] ΟΡ Π). ΑΠΊΘΗ. 

ὃ. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΛΒΙῈ ΟΛΡΡΑΡΌΘΟΟ. ἈΒΚΟΠΙΕΡ. 

στρατηγοῦ χολοδωθεῖσαν εἰχόνα ταῖς ὑμετέραις με- 
γαλύνατε τέχναις. ᾿Αμαυρότερον παρ᾽ ἐμοῦ τὸν στε- 

φανίτην γραφέντα τοῖς τῆς ὑμετέρας σοφίας περι- 

λάμψατε χρώμασιν. ᾿Ἀπέλθω τῇ τῶν ἀριστευμάτων 
τοῦ μάρτυρος παρ᾽ ὑμῶν νενιχημένος γραφῇ, χαίρω 

τὴν τοιαύτην τῆς ὑμετέρας ἰσχύος σήμερον νίχην 

ἡττώμενος. Ἴδω τῆς χειρὸς πρὸς τὸ πῦρ ἀχριδέστερον 

παρ᾽ ὑμῶν γραφομένην τὴν πάλην " ἴδω φαιδρότερον 

ἐπὶ τῆς ὑμετέρας τὸν παλαιστὴν γεγραμμένον εἶχό- 

νος. Κλαυσάτωσαν δαίμονες, χαὶ νῦν ταῖς τοῦ μάρ- 

τυρος ἐν ὑμῖν ἀριστείαις πληττόμενοι. Φλεγομένη 

πάλιν αὐτοῖς ἣ χεὶρ χαὶ νικῶσα δειχνύσθω. ᾽᾿ἔγγρα- 
φέσθω τῷ πίναχι χαὶ ὃ τῶν παλαισμάτων ἀγωνοθέ- 

ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. τῆς Χριστός" 

Ἂμήν. 

ἀ υιγαχις εἀϊτῖο εἰ Ἀδρ. βεοσπάιις τῇ τοιαύτῃ «. «νίκγ, ΑἸ {τὸβ Μ55, τὴν τοιαύτην..,. νίκην. 

ΗΟΜΙΠ1ᾺΑ ΧΥΠΠΙ. 

1π Θοτάϊιι δ͵αγίγτοπι. 

1. Ναῖΐινοο ἰθχ ἴϑϑι Δρί) 115, ἃ} ΔΙ ν θαυ! θπθ ΠΟΠ 
ῬΥΪτι5. ἀρ 6, 48 Π ΥῸΧ ΘανριΠὶ γοϊαίαϊ ργϑ θυ, 
Οἰιοπίαπι ᾿σίτιιν, 6. Του πὶ ΡΟΡαΪπ νἱ 41 ππιπὸ 
Ῥυϊπλι ἃ οοἸοβίοβ ΠΡ Ὲ5. ἸΠΔΓΓΥΓΘ5. ΘΧΘΕΠΙΘΠῚ, 

4αφΘιῸ ἀϊισοιη. Οιι5. σο ποῖ ταν! πη πιιη μος 6Χ- 
ΔΠΊΘῊ ἢ 4115 ἈΠῈ. ΠΔ ΠῚ ΠΟ ΕΠ γϑυηὰ Π]]Υ ἴα 6 

ΘΟΠ αν ὃ ΝΠ πιιπο ΡΥ Πλτ1Π) ΡΟραΪι5. οχ 
ἀΠ}06 Τα πη τα πὶ 6χ ΑΙ 115 ΖΕ ϑάατηι οἰ Γτιδ5ι15 
δ 5} ιν απ αην ἄθοιι5, απιστιβίπηι πος οἱ ρου Ρα]-- 

ΟΥ̓ ΠΊΔΙ ΕΥΤᾺΠ 51 Δ Ππιπη, [ΓΘ 16 ἢ ΕἸ551 Π}115 ΘΟ -- 
γηϊ, Τίαι18 οἵιΠῚ ΠῸ5 ΤΠ ΟΈ 116 Θχοϊζαϊοβ ἃς ἀ6}01- 
Ἰπτατ5. ΟὈἸῸ5. ΔΦἀπΧους ΠΡ ΥῚ5. ΠΗ ΓΔΟΙΠΙΠῚ : 
66 58Π6 οἵ ἰρ5ὶ, γοῦθ ῬΓῸ Ὑἱθιι5 δά τα, θομ]-- 

ΘΠ.115 «ια5] Εἰροῖιπ ΠΡ ἢ σϑϑίουιμη Ὑἱγὶ 1]Π1π|5, 
ΟΡΘ ἈΠ) δὲ ρίατη δὲ δἀβία μι] } 115 συ αἴα μι ΠαγΔΠἴ65. 
Ζριμηι Θπὶηι ἰαιαἰτιγ" γιι5πι5., ἰϑἑ αι μορτιϊὶ, 
ἀἴσοαὶ ποθ ποθ ϑα ρθη. {Π6 ϑδϊοιηοη ; 

4αδιη ται ἀρ πῖθ ᾿ρ56. δα τὰ θαπὰ αὐ] ἀ- 
ΠΔῊῚ 51] γ6}} ΠΟ ΘΡΠΙ σὰ ΡΔΥΟΘΠ ἃδἴδθ. Ἀπ ἀἸοαὶ 
Ῥορυ]αμι Ἰεοϊανὶ ἃ] Ἰου) 15 γΠθτο 5. ἀπ ΟΥΑΓΟΓῚ5 Ρ6- 

ὁ Ἄοσ. ρῥγῖπιιβ τοῦ αὐτοῦ ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον μιάρ- 
τυρα Τόρδιον, “γι δάεπι ραπθβΎ οι ἔνι δαγ οἴ) τι 7- 

ἐγγθπι Οοναάϊιπι, ΑἸῊ Μ55. τοῦ αὐτοῦ εἰς Τόρδιον τὸν 

μάρτυρα, )ιδάϊεηι Ραπεϑυνίοι ἐπ Οσονάϊιπι πιανὶγ.- 

761)Π. 

Γι αχψας οἄϊιῖο τὸν προπύλαιον κόσμον. Αἱ 56χ 58]- 

ΟΜΙΔΙΑ. 1Η’ 

“Εἰς Γόρδιον τὸν μάρτυρα. 

Νόμος ἐστὶ φύσεως ταῖς μελίσσαις, μὴ ἀπαίρειν 

τῶν σίμόλων πρὶν ἂν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν τῆς πτή- 

σεως ἀφηγήσηται. ᾿Επεὶ οὖν καὶ τὸν λαὸν Κυρίου 

εἶδον νῦν πρῶτον ἐπὶ τὰ οὐράνια ἄνθη, τοὺς μάρ-- 

τυρας, ἐξιόντα, ζητῶ τὸν ἡγεμόνα. Τίς ὃ χινήσας 

τὸν πολὺν τοῦτον ἐσμόν : τίς ὃ τὴν χειμερινὴν χα- 

τήφειαν εἰς ἐαρινὴν φαιδρότητα μεταστήσας ; Νῦν 
γὰρ δὴ πρῶτον ὃ λαὸς, οἱονεὶ σίμόλων τινῶν, τῆς 

πόλεως προχυθέντες, τὸν ᾿ προπόλεον χόσμον, τὸ 

σεμνὸν τοῦτο χαὶ πάγκαλον τῶν μαρτύρων στάδιον, 

πανδημεὶ χατειλήφασιν. ᾿Επεὶ οὖν χαὶ ἡμᾶς ἀνα- 

στῆσαν ἤγαγε τὸ θαῦμα τοῦ μάρτυρος, ἐχλαθομέ- 
νους τῆς ἀσθενείας, δεῦρο δὴ χαὶ αὐτοὶ τῇ χατὰ 

δύναμιν φωνῇ, οἷόν τινι ἄνθει τῶν τοῦ ἀνδρὸς ἔρ- 

γῶν περιδομδήσωμεν, ὅσιά τε ποιοῦντες καὶ τοῖς 
παροῦσιν ἅμα χεχαρισμένα. ᾿Εγχωμιαζομένου γὰρ 
δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοὶ, ὃ σοφὸς ἥμῖν ἀρτίως 

ἔλεγε Σολομών. Καίτοιγε ἠπόρουν χατ᾽ ἐμαυτὸν, 

τί ποτε ἄρα βούλεται τῷ παροιμιαστῇ τὸ αἴνιγμα. 

Ἄρα γ ὅτι ῥήτορός τινος ἢ λογογράφου δεινοῦ συν- 

ἰεπι Νῖβ5. προπόλεον, εἴ 1ἴἃ εἄογο Ἰριξ, οἰδὶ Ῥσοθα 

5010 Ἰοϑὶ ἴῃ γα] σα δ Ἰοχῖοὶβ ποτὶ προπόλεος, 56] προπό- 

λιος. Ἀθρ. βϑοχημάι προπόλεων : 46 Ξουιρειγα Πσοὶ 

ἴα]ξα, ποβίταπι ἔα πιθπ ΞΟ 1 τα ]οπ πὶ ὁ ἰρϑα ἤπο- 

πὸ σοπῇντηαί. 



ΒΟΜΙΒΙΑΟΊ ΙΝ 

θέντος λόγον πρὸς τὴν τῶν ἀχουόντων ἔχπληξιν, 
Υ Ἔ -- 1 
ἤχῳ τινὶ χεχομψευμένῳ καταχτυποῦντι τὰς ἀχοὰς, 

- , 

εὐφραίνονται οἷ λαοὶ, τήν τε εὕρεσιν τῶν νοημά- 
Σά Ε 

των, καὶ τὴν διάθεσιν, χαὶ τὸ τῆς λέξεως πομπιχὸν 
᾿ χαὶ “πρὸς ἁρμονίαν χεχροτημένον ἀποδεχόμενοι: 

Ἢ τοῦτο μὲν οὐχ ἂν εἶπέ ποτε ὃ μηδαμοῦ τῷ οὔτο μὲν οὐχ ἐπ μηδαμοῦ τῷ 
΄ - 2 4 ΄ τοιούτῳ εἴδει τῶν λόγων χρησάμενος " οὐδ᾽ ἂν προέ- 

τρεψεν ἡμᾶς πανηγυριχῶς ὅ ἐμπομπεύειν τοῖς ἐγ- 

κωμίοις τῶν μακαρίων ὃ τὸ πεζὸν τῆς λέξεως χαὶ 

τὸ τῆς φωνῆς ἀχατάσχευον πανταχοῦ προτιμή- 
Ξ - 

σας. Τί οὖν ἐστιν, ὅ φησιν; Ὅτι εὐφραίνονται λα- 

οἱ εὐφροσύνην πγευματιχὴν, ἐπὶ μόνη τῇ ὑπομνήσει 
τῶν τοῖς διχαίοις χκατορθωμένων, εἰς ζῆλον χαὶ μί- 

μήῆσιν τῶν ἀγαθῶν, ἀφ᾽ ὧν ἀχούουσιν, ἐναγόμενοι. 
« - 2 Ἷ, 5. ὦ - , -ὔ 

τευτῷ ον τ Ἢ γὰρ τῶν εὐπολιτεύτων ἀνδρῶν ἱστορία οἷόν τι 
ΤᾺΣ Σ Ξ τ Σ 

φῶς τοῖς σωζομένοις πρὸς τὴν τοῦ βίου ὁδὸν ἐμποιεῖ. 

Διότι ὁμοῦ τε ἠκούσαμεν διηγουμένου τοῦ Πνεύμα- 
τος τὸν Μωύσέως βίον, καὶ εὐθὺς ἡμᾶς ζῆλος εἰσῆλθε 

τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀνδρὸς, χαὶ τὸ πρᾶον τοῦ τρόπου 

ζηλωτὸν ἑἕχάστῳ χαὶ μαχαριστὸν κατεφάνη Τοῖς 
μὲν γὰρ ἄλλοις ἀνθρώποις ἐχ τῆς τῶν λόγων αὖ- 

--' - 

ξήσεως συνίσταται τὰ ἐγκώμια τοῖς διχαίοις δὲ 
ἀρχεῖ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς ἣ ἀλήθεια πρὸς τὸ 

σ 

δεῖξαι αὐτῶν τὸ ὑπερδάλλον τῆς ἀρετῆς. Ὥστε, 
Ἕ δι καδι . ᾽, μὰν», "ἢ, ΠΣ 3. ταν διηγώμεθα τοὺς βίους τῶν διαπρεψάντων ἐν 

εὐσεξεία, δοξάζομεν πρῶτον τὸν Δεσπότην διὰ τῶν χ᾽ ἢ ᾽ ἘΞ 
δούλων “ ἐγχωμίαζομεν δὲ τοὺς δικαίους διὰ τῆς 

μαρτυρίας ὧν ἴσμεν, εὐφραίνομεν δὲ τοὺς λαοὺς διὰ 

τῆς ἀχοῆς τῶν χαλῶν. Προτροπὴ γὰρ πρὸς σωφρο- 

φροσύνην ὃ βίος τοῦ ᾿Ιωσὴφ, καὶ πρὸς ἀνδρίαν πα- 

ράχκλησις τὰ τοῦ Σαμψὼν διηγήματα. 

Ξ 
Οὐχ οἶδεν ουν ἐγχωμίων νόμον τὸ θεῖον "διδασχα- 

λεῖον, ἀλλὰ τὴν μαρτυρίαν τῶν πεπραγμένων ἄντ᾽ 
ἐγκωμίων λογίζεται, ὡς χαὶ τοῖς ἁγίοις ἐξαρχοῦσαν 

ΠΣ δ, ἘΠ Ὁ ᾿ δ᾿ 5 ᾿ 2 πρὸς ἔπαινον, καὶ τοῖς ὡρμημένοις πρὸς ἀρετὴν αὖ- 
τ 

τάρχη οὐσαν εἰς ὠφέλειαν. Εγχωμίων μὲν γὰρ νόμος. 
πατρίδα “ διερευνᾶσθαι, χαὶ γένος ἀναζητεῖν, καὶ 
- ᾿ - ὃ ἊΝ ΄ , ᾿ - ἀγωγὴν διηγεῖσθαι - ὃ δὲ ἡμέτερος νόμος, τοὺς τῶν 
γειτόνων λόγους χατασιγάσας, ἀπὸ τῶν ἰδίων ἕχά-- 

, »»πσππ' ΟΝ Ν - 
στου τὴν μαρτυρίαν πληροῖ. Τί γὰρ ἐγὼ παρὰ τοῦ-- 

τὸ σεμνότερος, εἰ ἣ πόλις ποτὲ χαλεποὺς χαὶ μεγά- 

λους ἀγῶνας διενεγχοῦσα , λαμπρὰ χατὰ τῶν πολε- 
ῃ ἁ "».. 2 , { δὲ. εἰ θέ ΑΣ ἈΝ μίων “ ἀνέστησε τρόπαια; τί δὲ, εἰ θέσεως εὐκαίρως 

τ “- Ψ 
ἔχει, ὡς πρὸς χειμῶνα τε εἶναι! χαὶ θέρος ἐπιτη- 

δείαν; Εἰ δὲ χαὶ ἢ αὐτὴ ἀνδρῶν τέ ἐστιν εὔφορος, 

4 {{πιι5 (οὐεχ ἐχπομ. τς ΤΡΙάοπὶ ἐπ (00}}».. ῥυῖπιο 

Ῥτο μαχαρίων Ἰορίξιν ἁγίων. 

»Ὸ]}». τογτιας διδασκάλιον. 

ΘΟΆΒΙΌΟΜ ΜΛΆΤΥΠΕΜ. 199 

ΤΙεΙ, 4 ΟΡ ΟΠ 6 ΠῚ 86] δ πηϊγαιϊ οπθην ἀιἸθμ 115 
πηον θη λπη ΘΟΠΙΡΟΒΠΘΓΙζ, 50Π0 {π|0645Π}, ΘΟ΄ 6 

Θἰεσα ΠΕ, ΔΙΙΓΟΘΕ ΤΙ ΕἸ ΓΟΙΠΙΒΕΓΘΡΘΠΕ : ́ιιοά 5011- 
δὲ ἔπ πὶ 56 ΠΘ ΠΕ ΓΈΠῚ ᾿ΠγΈΠΠΟΠΘ ΠῚ δίχα ἀ15ρο- 
5 ΠΟΠΘΠ], ἔππὶ αἰ ΠΟ ΠἾ5 ρΟΙΏρΑΠὶ ἃἴαιιθ ΠανΊηΟ - 

πἰσαπη ΘΟΠπρθμ ἴα ΠῚ Πηἶγ ΡτΌΡαὶ 9 564 οογία μος 
Πα“. ΠῚ ἀἸΧουϊτ, ΟΠ) ΠυΒ Δ ΠῚ ἴ4}1} ἀἸσοηεὶ 

ΒΘΠΕΓΕ 5115 511 ; Π6Ὸ ΠῸ5 Πογίδίτϑ δϑῖ, τι πηλΘηϊ- 
ἢρῖ5 γβυθὶ5 δὲ βρίθπ τ 15. ἰατιάθθ θδαΐοσγιπη ριὸ- 
ΒΘ] ΔΤ : 401 50 1Πςδὲ ροάεβίγεπι ἀϊοιοπεπὶ ἴο- 
«απ ποπιτι6 ΟΠ τι ΔΓΕ Π 6 ΠῚ ἈΡΙΖπ6 Ργεῖι- 

Ἰενῖε. Οὐ Ἰρίταν οεϑὲ φαοά ἀἸοῖ 9 Οτιοά Ἰεαπειν 
ΡΟΡαΪ 5 Πα βρὶν π4}}, δὶ βο] απὶ Ἔστϑσῖα Πϑίο- 
σταιτη [λοίπογα γαυοοθηΐ 1πΠ ΤΠ ΘΠ] ΟΓΐδπὶ : {πὰπάο- 
«υϊάθπι 115 {1128 ἀπά ππιπε, δ δ Π]Δ ΠΟ ΠῚ ἱτηϊτ4-- 
ΤΟΠΘΙΏΠΠ6 ΒΟΠΟΙιπῚ ἱπα ποι Πέι. ΝᾺ ΠῚ ὙἸΓΟΓΊΙΠῚ 
41 ΒῈπα 'π ΓΕΡῸ] σα γευβδι διπὲ Πἰϑιοτία, αιιαϑὶ 
ἀιυδπηηάδῃι ᾿π6 6 ΠῈ 5418 Π| ΘΟΏ5Θ ΠΙΆ ἐΓῚ5 αἤογε δά 
νἹάτὴ ὙἹἴδ ΕἸτσοπέδηι. ΟἸα ρΓΟΡίου βἰπηα] ἀἴηιι6, 

ΠΔΡΡΑΠίΘ 050 ϑριγιτι, γἹᾶτη ΜΟΥ 515 ΔἸ ΊΠΉ15, 

β[δ ΕΠ ΓΤ 115. ὩΘ μη] Δ νἱγίττθ πὶ Ὑἱγὶ, Πα τ6 

ΤΠΟΓΕΙΠῚ ΠΠὩ Πϑ1Θἴπ10 τ Π]Ο π|6 ορίαπάήα νἶϑα δὶ 
αἴσχιθ ἰδιιαπάα. ἘΠ φαϊάθπι δχ γϑγθοῦιπι ἃπι- 
ΡἢΒοΔποπΘ γε! φαόγιιπι Πομηΐπτιπὶ ΘΟ Πα πειγ οἷο - 
εἴα : 5ε4 φυοά δά }τι5ῖοβ αἰεπεῖ, σθϑίδυτι πη) ἃ 56 
ΓΘΡΌΠ γὙΘΡ [5 58 {15 ἔΠΠΘΡῚΣ ἃ ΘΟ ΓΘ ΙΑ ΠῚ ΘΟΓΊΙΠῚ γ6- 
γἱαΐθπι ἀθιηοηϑίγαπάαπι. ΟἸΓῈ ΟἴΠ νἰα5 ΘΟΓΕΠῚ 

41] Ρἰδἔδεβ οἰ ΘΓ ΠΕ, ΒΠΑΡΓΆΠΗΙ5, ῬΥΙΠΉΠΠῚ ΡΘΙ 

5ΕΡγΟ5. ΠΟΠΉΪΠ ΠῚ Δ ΠΟΙ Πη15 σ]ογία : ἀδἰπάθ {βῖος 
ΤΟΘΠ ΠΟ ΏΪΟ ΘΟΓΙΠ {τ|25 ΠΟΪ5 ποία βιιπὶ ἰατα-- 
1155 ΡΟΒΙΓΕΙΠΟ ΡΟΡα ΠῚ γθοῖθ [δοίογιιπι Δ {1 0- 

ΠΟ ΘΧΠΠ]ΑΓΆΠητ5. Εδὲ οπὶπὶ ΠΟΥ ηθππιτη δὰ οὰ- 
5Π|Ὶαΐθπ υἱΐὰ ΤΟΒΘΡΗΪ : ᾿ποΙ ἔα ΠἸ ΘΠ πη γϑγῸ δε [ου- 
τα πθηι ᾿ἰδίογα ΘΔ ΡΒ ΠΪ5 δβί. 

5. Ῥίνῖπᾶ ἸΡΊτα 5080] ἰεσαπὶ ΠΟη ποΥῖξ ργθ-- 
ΘΟΠΙΟΓΙΉΙΠῚ : 5661 ΦΘΒΓΟΓΊΙΠῚ ἰΘσ ΕἸ ΠΟ Ἶ 11 Πὶ ΙΟ0Ὸ ργρ- 

ΘΟΠΙογπι Πα δῖ : ΠΠρρ6 απο δὲ βαποῖ5 δα ἰδὰ- 
ἄδθηα ϑυίηοϊαι., δὲ σοπίθπμθπῖθι5 δα νἱγεπίθπι 

58 15. ̓πηρθυῆαὶ ἘΠ ΠΓΔΕ5. ῬΓΘΘΟΟΠΙΟΙ ΠῚ ΠΑΠΊΠ 6 
Ἰὸχ δϑί, βδιγία πὶ ἱπν βισαγο, ΚΘ ΠῚ5 6Χ ἃ]10 γερθ- 
ἴεγθ., δ δἀποδιοποπηι γεγο : 56 ἰθχ ποϑίγᾶ, 

ῬΓΟΡΙΠ4πΟγιΙπ ΡΡΘοἴθγἴα ΠΠΒΠΠΟΠΘ., 6ΘΧ [15 4185 

ΘαΪ 46 Ργοργῖα δαπί., δἰοσίτπι ἃς δι δί!οπθπι 
ΘΟ ρΪθε. Θεά οπῖπῃ ἐσ ἴπ46 5ρ] 6 πα ἴον 5ιιπὶ δὲ 
1ΠΠπιβεγῖον", δῖ 4πάπάο πγρῸ5 στανία τηλσπαήιθ οογ- 
[πη Πὰ 5 ΒΕ Πι1, ἃ6 [π1515 ΠΟΒΕΠθ 115 ἐγορδθα οἰαγα 

ΘΡΘΧΙ: 5. φαΐ τὰπ, 51 πα θ 6. ϑἰτιιπὶ 14 Ορρογέιι- 
ΠΙΠΠῚ , τι δὲ 1π ΒΙΘΠῚ6 δὲ ἴῃ δϑίδίθ σομηπηοάδ οἰ13 

ς Βερ. ρυΐπιιις διερευνᾷν. Ῥαυ]ο ρμοβὲ ἰάεπι (οᾶσθχ 
δορρήσασθαι. ΑἸτα5 Μ5. ργὸ ἀγωγὴν Παθεξ διαγωγήν. 

ἀ Τίηις ΠΡΟΥ τ εἴτ ἔστησε. 

Νιμωι. τ4.3. 

δεη. 39. 8. 
“μὰ. τή. 
εἰς. 
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Οὐοά 51 δἰϊαπὶ θα θη} οἱ ν] ΡΟ [ἘΓᾺΧ 51}, οἵ 

ΑἸΘη 15 ρϑοουιι5 Ἰάοηθα,, 414 ΤΠ} δχ 115 θηο- 
Τυηθηιὶ 564. οἱ θααούιπι σύθσῖθιι5. ΟΠ 65. (180 
810} 5016 5ι1π| ΓΟ ΊΟΠ 65 5 ρον. Οὐ] πὸ τα πάθη 

Ῥοϑϑιιπι πῸ5 Δ] νἱγεπΐθι ΠΟΠλΪ ΠῚ] 115. ΟΠ θη] θη- 
[61 ῬΙΟΙΠΟνΟΙ ἢ Αἢ ΠΟΙ ΘΔ} 5] 46 νἱοὶηὶ οἷ - 
ἡπδρ᾽ απ ἸΠΟΠ 115. σοι ΠῚ] γτ115. ἀἸ55 ον  μλτ15 «ιιΟΠ]οΟ-- 
(ὁ πι|]γδ5 ἐραηϑοθπάδηϊ,, οἵ 4πιλη1 ΟΠ  Ἰ551Π16 Ρ0}- 
ΥἸ σπίτι" [ῃ ΔΘΥΘΠῚ , ΠΟΘ. ἰρ505 ἰθοΙ ρθιητι5. {11}. 

ΟΠ] οχ Πῖδ. Ἰατι θα. νἱνῖ5. ΕΓ ΙΘΥτητι5 ἢ ΜΑΧΊΠΘ 
ΟΥὨϊτιηῖ ὙΦ] οὐ τιΠῈ Θϑῖ, ΒΡΙΟΙΟ ἃ π|5{15 ΟΥ̓ τοί, 
ΠΟῸ5 ΟΧ Ῥᾶποῖ5. ΘΟΡΠ 4185 ΘΟΠ ΘΙΠΒΘΙ ΠΕ, Ια 465 
Θολιπὶ. ΘΟ] 6 ναγΘ. ἈΘΟΟΡ ΔΠῸ ἰσίταν 515. [ΟΡ 
ῬΟΡΡοίιιϑο. τι ΠΠτ {15 ῬΘΡΟΙρΙΘπάς. Ναο Θηῖπ 78 πὶ 

ΟΡῖι5. {Π|5 ὁ 5 τὸ αι ρ᾽απη) 1ρ515. ἃ σοι πη παα-- 
τἰοπο πη ἀοοράαϊ : 56 πο} 15 ἴῃ ᾿ὰς νἱΐα σομηηιο- 
ῬΑ ΠΤ] 115. ἃ] 605 ᾿π τ Π]05. Πθοθϑϑανία γθοου {10 
δϑῖ. Οὐ πιο τι ΘΠ] ΠῚ ̓ σΠΘ ἢ} ΠΑΓΙΡΆΪ ΓΘ ο0-- 
μλ τα ταν {Ππ|5ΓΡα 10... δὲ πησιιθητιι πὴ ΒΟΠ5. ΟΟΥ : 

τὰ {Ζιθατιθ θο πὰ Ορογα Ὁ{Ὶ|1{8 ΠΘΟΘΒΘΑΡΟ 56 ι]-- 

ταν. Οπδιη τι ) Ππ6 Ποὺ 4] 46} μάν ν] ΤποΙη ΘΠ 
οϑὲ,. νου ταῖθ πη ΘΟΥ ΠῚ Π1|86 πὸ σοϑία δηΐὶ ἀ1||-- 

σοηῖου ἀϑϑοήαὶ. ΝᾺΠΙ ΤΟ Πτ15 ἀρ 441 [Δ πὰ 5. τὰ 
ΨἸΡῚ 1Π|π|5 1 σΘυ απ ΠῚ} 115. Ῥ ΘΟ α νὰ [ΔΟΙ ΠΟ ἃ 60 }-- 

ΘΟ Δ ΠΓι", ἃ ΠῸ5 τπ561|6 Ροννθηϊε. Αἰχιθ 4υ0- 

ἀαιηθιοο ν]άθηιι. ΠῸ5. Ῥ᾽ΟΙΟΥ 115. ΘΟΠΒΙ ΠΉΪ]Π65 
6586. 1ΠΠ1 Θῃΐπι οἴ ΘΧ ᾿ΠΊΔ ΟΊ ΠῚ }115. ̓ πηὰ σῖ πὸ5. 46- 
Οἱ σιιη! 9 Ῥ] ΟΡ Ιλ}. 5. τ σοηϑῖοτ., ἀθβοίβοιπςξ ἃ}} 

ΔΙΌΠΟΙΥ ΙΒ : 56 δὲ ρϑυ θα! απ. ΠῸΠ Θχί σιμὴ οϑῖ., 

Π6 ΠΟ5., “1 "05 ᾿ρ585 ΠΟῚ ΘΟΠΒΡΟΧΊΠΉΙ5... {ΠῚΠ11-- 
ΠιιαΠ.115 νου τα θη]. ΑἹ {πᾶ π60 ἀἰἰθϑι 165 ΠΊθιο- 

τἶα ἢ} ΓΟΙΌΓΟΙ5. ΤΠ ΔΙ ΕΥΑ5.5. 41] Βρ] 6 Πα 16 ἴῃ δι5 
ΡΡῸ ΟἸνυῖδίο τοϑεϊ πη 115 ἀθοθυίαν!ῖ, ἀἸσα 115 ατ2- 

Θαμ πὸ. ΠΟνΙΠητι5. ΠΟ Παίιι5. οϑὲ οχ πᾶσ πγ}6 : 

τ 46. οιϊαπη 60. Πα σὶβ ΠΠΠπππὶ «ΠΠΠἸσΊπητ5 {πο ΡῸ- 
ΡΥΐαη. ΠΟΡ5. ΟΥΠΑΠιθητιι}. 511. Οπθη “πη τ} 

ΘΗΪ) [Ὁ 65. ΡΟ, Ὸ5. 605 πὸ5 πα πὶ [ρτοῖτι5 

ΡΙΡΟΡΥΪΩΣ Του οθ. [ὉΥῚΠῚ ἀσοορίοΟ5 : 5ῖ6 δϊαηι ἢἶο οχ 

ΠΟ Γδ5 [ΟΥγ 85 δ᾽ πιὶ ΘΟ Ό55115, Θὲ ἃ 5111} Π18}}} 5] ΟΥ]ο. 
ΔΙ! πὴ} Θνθοίιϑ., ρα 1 πιῶ 56 ΡΥΌΔΕΧ ἃς 

ὁ ἘΜ οἵ πητι5 Ν5. ἀπατήσομεν. ΑἸ ἀτιαίιον Μ95. 

ἀπατύήσωμεν. 

ἃ ΠΙᾺ, ἀμυδρὰ γάρ τις φήμη οἴο., ἴἴὰ Γιαῦηο τοᾶαι- 

4ἸΕ ἸπτονρΓ 5. νθμ5, για) οὔδοια “μκθάϊαηι ἤπια υἱνὶ 

λειλις μη οίανα [αοία σοπδολναπ5, αὐ πος τισι υδ- 

αἷς πὰ πὶ Ἰπτουρυο ατἴοπο νὸχ οὐὔδομγα, 61 ὙΘΙΕΠῚ 

Τατοανς αὐ} πὰ}}}0 πιοῖο υ]αοοῖ, απ ΠῚ ποῖ γᾶτο, τ 

πο ὀΡδοιαιπι οδὲς, Πιοο ἸΦοπὶ “αθίτπι 511 οἱ ἰπςον- 

ἀὰσν 510 1ρῖταν' Ἰπ ΠΟΛ ΡΥ  ΑΥῚ Π]Ά]Π1Π}, γεαηε ἐδ ητῖς ζιίο- 

εἰαηε Καπια, τα αἱνὶ ἐἰίις ἐπ σον απιϊδιι ρυκθοίανα 

Γποΐπουα εοη δον ν αλ τ)", εἴ το 5 τι ρον μενεῖ τι Πασὶ- 

5. ΒΑΘΙῚΙῚ ΟἸΠΒΛΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟΘ. ΛΔΕΆΟΘΗΙΕΡ. 

ἿΒ τ Ὡς ΕΣ ΤΩΣ ῃ ἢ ΄ 
χαὶ βοσχήματά τρέφειν αὐτάρχης, τί μοι ἐκ τού- 

» 3 ν" ἣ - σω [ 2 Ψ΄ “- 

τῶν ὄφελος; ᾿Αλλὰ χαὶ ταῖς τῶν ἵππων ἀγέλαις τῆς 
Ὁ ΦΟΦΑΥ, -. σπ.} με - »7 -“ ᾿ 
ὅφ᾽ ἡλίῳ χρατεῖ. Τἰ οὖν ἡμᾶς δύναται ταῦτα τὴν 
3 , 2 Δ , - ΙΕ ᾿ 
ἀνθρωπείαν ἀρετὴν βελτίους ποιῆσαι; Ἤπου χαὶ 

“- ͵ 

τὰς τοῦ γείτονος ὄρους χορυφὰς διηγούμενοι, ὡς 
« - Ν ΩΝ , 

ὑπερνεφεῖς τέ εἶσι χαὶ ἐπὶ πολὺ τοῦ ἀέρος διανεστή- 
Ξ Εἰσδες τς ι 

χασιν, ἑαυτοὺς “ ἀπατήσομεν ὡς τοῖς ἀνδράσι διὰ 
᾿ 5 Ὁ ἊΝ ΝΥ , 2 

τούτων ἐχπληροῦντες τὸν ἔπαινον; Πάντων ἐστὶ 

χκαταγελαστότατον, ὅλου τοῦ χόσμου παρὰ τῶν δι- 
1η8 ,ὔ ἘΕΣ ἠδέ ἴφ - 2Ὲ λί- - Π) 

ὅχαίων ὑπεροφθέντος, ἡμᾶς ἐς ὀλιγων τῶν ἄτιμα- 
- "» - 3 - 

σθέντων πληροῦν αὐτοῖς τὰ ἐγκώμια. Ἀρχεῖ τοίνυν ἣ 
, ΜΕΥ ᾿ “ ,, ΟΝ πος 5. ΤῺ μνήμη πρὸς ὠφέλειαν διηνεχῆ. Οὐ γὰρ δὴ ἐχείνοις 

χρεία προσθήχης εἷς εὐδοκίμησιν, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῖς ἐν 
ΟΙΘ ΣΥΥΧΣΙΟΝΣ ἰλθκα, ΠΑ Α ΓΑ ΠΕΣ 

τῷ βίῳ ἀναγχαία ἢ μνήμη διὰ τὴν μίμησιν “Ὥσπερ 
οὰ ε ν ᾿ 

γὰρ τῷ πυρὶ αὐτομάτως ἕπεται τὸ φωτίζειν , καὶ 
τῷ μύρῳ τὸ εὐωδεῖν " οὕτω χαὶ ταῖς ἀγαθαῖς πρά- 
Ὲ ἐνααες ἐς Ξ , 
ξεσιν ἀναγχαίως ἀχολουθεῖ τὸ ὠφέλιμον. Καίτοι 

5.» Ὰ 
οὐυοξ τοῦτο μιχρὸν, ἀχριδῶς τυχεῖν τῆς ἀληθείας 

τῶν τότε. "Ἀμυδρὰ γάρ τις φήμη πρὸς ἡμᾶς διεδόθη, 

τὰς ἐπὶ τῶν ἀγώνων ἀνδραγαθίας τοῦ ἀνδρὸς δια- 

σώζουσα. Καί πως δοχεῖ τὸ " καθ᾽ ἡμᾶς τῷ τῶν 

ζωγράφων προσεοιχέναι. [Καὶ γὰρ ἐχεῖνοι, ἐπειδὰν 

ἐξ εἰχόνων μεταγράφωσι τὰς εἰχόνας, πλεῖστον, ὡς 

εἰχὸς, τῶν ἀρχετύπων ἀπολιμπάνονται" χαὶ ἡμᾶς, 

αὐτῆς τῆς θέας τῶν πραγμάτων ἀπολειφθέντας, 

χίνξυνος οὐ μιχρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐλαττῶσαι. Ἀλλ᾽ 

ἐπειδὴ ἐνέστηκεν ἢ ἡμέρα ὑπόμνησιν φέρουσα μάρ- 

τυρος, ἐπιφανῶς τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίοις ἐνα- 
" μὲν θλήσαντος, εἴπωμεν ὅσα οἴδαμεν. Οὗτος ἔφυ 

ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης, ὅθεν χαὶ μᾶλλον αὐτὸν 
- - ., 3.,, εν - , 5.- ἡ ΠΣ ΌΝΣ 
ἀγαπῶμεν, δίοτι οἰχεῖος ἣμῖν ὃ χόσμος ἐστίν. “Ὥσπερ 

ΥΣ ἌΝ ἐν Πρ τ πο ΠΕ εμῃ; γὰρ τὰ εὔχαρπα τῶν φυτῶν, οὖς ἂν ἐχθρέψη χαρ- 
- -" , χὰ 

ποὺς, τῇ οἰχείᾳ γῇ παρατίθεται οὕτω καὶ οὗτος ἐχ 

τῶν λαγόνων τῆς ἡμετέρας ἀνδραμὼν, χαὶ πρὸς μή- 

χιστον ὕψος τῆς δόξης διαναστὰς, τῇ ἐνεγχούσῃ χαὶ 

θρεψαμένη τῶν οἰχείων τῆς εὐσεδείας χαρπῶν τὴν 
ἘΣ Ἂν 3 ’ 4 Χ ἢ ΑΥ δ ὉΠ Ξ τ 

ἀπόλαυσιν ἐχαρίσατο. Καλοὶ μὲν γὰρ χαὶ οἱ ἐχ τῆς 
, ᾿ - ἌΡ 

ὑπερορίας καρποὶ, ὅταν ἡδεῖς “ τε ὠσι καὶ τρόφιμοι " 
ἈΠΕ ον ΑΛΆΣτ Ἐπὲ ἘΜ τΕ εν τ οὐ πα δαη αν ύμμῆς 

πολλῷ μέντοι ἡδίους τῶν ἐπηλύδων οἵ ἡμεδαποὶ χαὶ 
Ἵὦ Σ Ὁ ; 

ἐγχώριοι, πρὸς τῇ ἀπολαύσει ἔτι καὶ χαλλωπισμόν 

Ἰπ5 οο ἀἸοαξ, πὸ ἀο ἶσοο {πα 46 πὶ ἔπι, οἵὰπὶ οοποϊοπα- 
γοῦαν, 41 {πῶ παγγαροῖ οἱ ν᾽ Ἰσβοηΐ 6. ἀν ἰββδοηΐ : 

56] Τὰ 6 ῬΟΓΡαιιΟΟ5 βιρο ϑ 165 {τιῖσδο ΟΡ Το πη ρουὶδ τι- 

τὰὐγηϊ ἴοι, {τ ἐἤδοοναῖς αἴ Ῥᾶγ5 ΤΠ] αΧΊ Πηἃ 56 Π1Ὸ 

ΘΟ ΟΙ 7ᾳ πὴ ἰπ ον βεοηι. Π]1ὰ ἰρίξην Τἀπηὰ ἀ]Ἰσο]α τι" 

ἀμυδρά, ποι {ποα οἸποιιτα ὁβ56: ἀπ ἱποογία, 564 φαοά 
Ῥαιιοονιση Γοβί αι ΘΠ] αΓΟσιισα ΓΟϑΓΠπποηΐο τ ΓΟΥΘ τ1",- 

» 81. Μί35. πλα]ι. ἘΜῚ νοτὸ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς τοῖς, 51: 

11πῦ {ν05 Νῖβς, μεταγράφουσι. 

ὁ δῖο Μ35. ἄπο, ψόοου]α τε ἄσονδξ ἰπ να] σατο, 



ΠΟΜΙΠΙΔῸΝ 

τινα ἡμῖν διὰ τῆς οἰχειότητος χαριζόμενοι. ᾿Ἔγχα- 
τειλεγμένος " δὲ στρατεία ἐπιφανεῖ, ὡς ἑχατὸν 

στρατιωτῶν ἀρχὴν πιστευθῆναι, χαὶ σώματος δώμη 

χαὶ ψυχῆς ἀνδρίᾳ τοῖς στρατιωτιχοῖς χαταλόγοις 

ἐμπρέπων. ᾿᾿ἐπεὶ δὲ ὃ τότε τύραννος τὸ πιχρὸν χαὶ 
ἀνήμερον τῆς ψυχῆς μέχρι τοῦ πολέμου τῆς ᾿ἢχ- 

χλησίας ἐξέτεινε, καὶ ἦρε χεῖρα θεομάχον χατὰ τῆς 

εὐσεδείας, κηρύγματα δὲ ἦν πανταχοῦ, καὶ δια- 
γράμματα ἥπλωτο κατὰ πᾶσαν ἀγορὰν καὶ πάντα 
τόπον ἐπίσημον, μὴ προσχυνεῖσθαι Χριστὸν, ἢ θά-- 
νατον εἶναι τὴν ζημίαν τοῖς προσχυνοῦσι" χαὶ πρόο-- 

ταγμα ἦν ὑποχύπτειν εἰδώλοις ἅπαντας, καὶ λίθους 

χαὶ ξύλα χαράγματι τέχνης μεμορφωμίένα θεοὺς 

ἡγεῖσθαι, ἢ τοὺς μὴ πειθομένους πάσχειν ἀνήκεστα" 
σύγχυσις δὲ ἦν χαὶ ταραχὴ διὰ πάσης τῆς πόλεως, 

χαὶ λεηλασίαι χατὰ τῶν εὐσεθούντων " χρήματα 

διηρπάζετο " πληγαῖς τὰ τῶν φιλοχρίστων σώματα 

κατεξαίνετο᾽ γυναῖχες εἵλχοντο διὰ “μέσης τῆς πό- 

λεὼς οὐ νεότης ἐλεεινὴ, οὐ γῆρας αἰδέσιμον ἦν, 

ἀλλ᾽ οἱ «μηδὲν ἀδικοῦντες τὰ τῶν χαχούργων ὑπέ- 
μένον " ἐστενοχωρεῖτο τὰ δεσμωτήρια, ἔρημοι ἦσαν 
οἵ εὐθηνούμενοι τῶν οἴχων, αἵ δὲ ἐρημίαι πλήρεις 

- » ΄ ν͵ Ὧν 5. - “᾿ 
τῶν φυγαοευουενων " ἔγχλημα ὃε Ἣν τοῖς ταυτὰ 14Ὶ 

Α "Ὁ 
πάσχουσιν ἣ εὐσέδεια - χαὶ πατὴρ παρεδίδου παῖδα" 

ΔῚ ᾽ὔ ΑΥ̓͂ ἤν οΝ Ἁ ἀὐ πον  Ζ 

χαὶ πατέρα υἱὸς χατεμήνυεν " ἀδελφοὶ κατ᾽ ἀλλήλων 

ἐμαίνοντο- καὶ δοῦλοι δεσπόταις ἑαυτῶν ἐπανίσταν- 

το᾽ δεινὴ δέ τις νὺξ χατειλήφει τὸν βίον, πάντων 

ἀγνοησάντων ἀλλήλους ἐκ τῆς τοῦ διαδόλου φρενο- 
, ΄' ἃ Ε. ἘΠ: « Ν 

λαδείας" κατεδάλλοντο μὲν οἴχοι προσευχῆς ὑπὸ 
-Ὁ ἊΧ ΄ ᾿ χειρῶν ἀνοσίων “ ἀνετρέπετο δὲ θυσιαστήρια, χαὶ 

οὖκ ἦν προσφορὰ οὐδὲ θυμίαμα, " οὐ τόπος τοῦ 
τὰ ; 

χαρπῶσαι, ἀλλὰ κατήφεια δεινὴ, ὥσπερ τις νεφέλη, 
Ξ ἀπ τὴ τὰ πάντα χατεῖχεν" ἀπελήλαντο μὲν οἵ τοῦ θείου 

θεραπευταί" διεπτόητο δὲ πᾶς τῆς εὐσεβείας θίασός" αὶ 

δαίμονες δὲ χατεχόρευον, χνίσσχις καὶ αἵυνασι τὰ 
, ς ὡς 

πάντα χαταμιαίνοντες " τότε ὃ γενναῖος οὗτος προ- 
Ἁ 6 ΟὟ αἵ 3. Ὁ μν - , ,ὔ ̓ ᾿ λαθὼν τὴν ἐχ τῶν διχαστηρίων ἀνάγχην, ῥίψας τὴν 

᾿ ᾿ 
ζώνην, ὑπερόριος ἦν, ὑπεριδὼν δυναστείας, ὕπερι- 

δὼν δόξης, πλούτου παντοδαποῦ, συγγενείας, φίλων, 
οἰχετῶν, ἀπολαύσεως βίου, πάντων ὅσα ἀνθρώποις 

" δ 

ἐστὶ περισπούδαστα, πρὸς τὰς βαθυτάτας χαὶ ἀν- 

θρώποις ἀδάτους ἐρημίας ἀπέδραμε, τὸν μετὰ τῶν 
΄ τω ΕΣ - 

θηρίων βίον τῆς πρὸς τοὺς εἰδωλολατροῦντας χοινω- 

[δέ γοίον δά ἔφυ μὲν, 5ιργνα, Β, 11π. 9, 6 βιρρ]ς 
ἦν. Ν εσθα οπῖπι ὥσπερ γὰρ.... χαριζόμενοι μαγομ ]ο 166 
ἀϊοία σαπε ἀσοϊρίοπῆα, 

ἃ ἘΜ ἐπειδὴ ὁ. Τῆπιι5 Νς, ἐπεὶ δὲ ὁ, ΑἸτπ5 ἐπεὶ δὴ ὁ. 

[ἐπεὶ δέ γοξεν α τότε ὁ γενναῖος ἱπίτα Ρ. 144, Β, 3.7 

δας οοπδίαι ΠΠΠπ|πὰ ἐγ γαπιπτιτῖ αι ΤΙ ΟΟ] οἔἴαπιιμ Γαΐσϑο, 

ὅτις Τυλοϊπίτιπι : 56 ἀΠ0 0 {πον 1, αι] ταν ππουῖτο ρο- 

ΘΟΆΘΙΌΜ ΜΛΕΆΤΥΒΕΜ. 01 

Θάποανὶτ, ρΡΌρυῖοσ οἱ οί εἶ. [γιιοῖτι5. θά ϊε ἔγιιοπ - 

(05. ΒοηΪ «οι ϑιπὲ ΘΧ του πὶ ΘΠ [πιο ῖιι5., δὶ 

δὲ ϑιδνοϑ [πϑυῖπὲ, δὲ αἰ πηθηἴο θα πε απ 65 : δϑὰὶ 

τ] ΘΧΊΘΓΠἰ5. ἀπ} 0 [ποι 1065 δι1ΠηῈ ποδία θ5 

86 γϑυΠδοι], 4αὶ, πο δ ΠοῸ5 αἰἰπϑᾶπὶ, ΡΓθ- 

ΤΟΙ διαν ταῖθπι ν᾽ θην ἀάπτιο ἄθοι5. αιο ἤδη 
ποὶ5 δὲ οὐ παπηθηζη σοπίουγο. Ἐγαΐ ἀπιῖθ πὴ Π}1}1- 

τἰδ5 Δἀβουρίιϑ,, ἴπ {τὰ ἸΟοιιπῚ ᾿Π5 ΙΒ Π ΘΗ} [6 Πα]Ὲ : 
τὰ τ ΜῊ] ΠΕ] 115. ΘΟ ἔπι ΠῚ Θϑ56: θυ θοια5., σοῦ Ρο- 

ΤΙβι6 ΤΌΡΟΡ οἵ ἀπίῃ ΓΟυ εἰ 1 πὸ 1Π ΓΘ ν᾽ ΤΉ] ΓῸ5 

ΟΥ̓ ἴη65. οἰαγογοῖ. (ἴλη ἰσίτιιν" ΕΥΡΔΠΠῚ5. ΧΕ] τπῸ 

᾿πηρ γα »α Ὁ, ΘΑ ν ἹΠπ ΠΠΠ 6 ἀπ Π}] ἀἰάτιθ οὐ 6} 1{ὰ- 
[6 ΠῚ πἰϑάπι6 ἃ] ἘροΙ δία θ 6] Πππὶ Θχιθπθιθε, 10}16- 

γα τι6 ἀνουϑιιϑ μ᾽ οίατθηι τη πιμν Π)60 1π[Θ 58}, 

οἵ ἀδηιιπε αν θίι" αθ 6. ἂς Θά Ἰσθυοίαν ἴῃ ΟΠ Πὶ 

(ον δὲ ἵπ' οἵηπὶ ἰἴοῦο ᾿πϑίσηΐ , ας Π6. Δ ΟΡ Αγ τιν 

ΟἸείβιιθ., δου πον θ᾽ πλαΠ ἀγ ΘΠ ταιν ΟΥΠΓΟΓῸ5 ̓  

ΟΠΠΊΠΠΘ. ὈΥΘΟΘΡ ΠῚ δϑ56ῖ., τ ΟΠΊΠ65 Δάογανοηξ 

Ἰάο!α,, μα ον θη τι ρνῸ (15 ἸρΡ᾽ 65 δὲ ΠΠσπὰ ἃν Ἐ5 

Θβο δία ΘΟΠ ΟΡ ΙμδΙἃ.,. ΠΟ τ} Π 5] 411 ἀϊοῖο διι- 
αἰθηῖθθ. ΠῸΠ 556 πηῖ, ΡΘΡθυΡο πη . Ἱπ|Ο] ΘΓ} 1]1α : 
οπιπλ ἰθηϊαιιθ σοπ απ ἀογθιν (αν αγειατι6 οἰν]- 
ἴὰ5. ἰοΐὰ , ῬΙΪ 116 6556 ΠῚ θυ 465 ΘΧΡΟΒ ΓΙ, αἰ ρ6- 
γΘητι Ρ ΘΟ δ, Ὀ]αρῖα. ἀἸΠ] απ] αν ΘΠ ἔτ ΘΟΡΡΟΙ ἃ 
ΟἸ ΙΕ] ΠΟΥΛῚ 5, {ΡΠ ΘΠ ΠΡ ΠΙᾺ]161] 65. Θ᾽ ἢἸ6- 
ἀϊαμπι οἰν᾽ταῖθ πὶ ; τππὶ {ιν θπίι5. ΠΟ ΘΟΠοΟΙία] αὶ 

ΤῊ βου Ἰσον Ἰάτη., Πι1}1ἃ 56 μοῦ 15 ΓΟ ΘΓ ΠΓἃ ΘΡαΓ , 

584 αι Π1Π1] Δ πη 5θ ρα πῈ π]8}}.,. πη] ΘΠ ΟΥ ΠῚ 511}ν- 
Πραπεὲ βαρ Ρ]᾽οῖα. ΑΠΘΊΙΒΕΙ ΟΡ ΠΕ ΘΓ ΌΘΙΡ65, ἀθϑου ας 

Θρα πε “οπηιι5 Ορα] θη ἴα», 50{1π||41Π65 γον ἴθ ργο- 

[πρὶϑ5. ΟνἸπηθπ ἀα τοι πο ΤΟ] ΘΓ ΠΕ 1 π| ΘΡας θ᾽ θἴαβ. 
Ετ ραΐον ρυόάθθαὶ ΠΠ τη , οἱ ραΐγθιη ἤ]ΠΠπι5. 1π61-- 
σαθαΐ : [γαΐγο η΄ {τῖγο5. [ΠΡΟ Π ., δὲ 56] 1Π 

ἀουμηΐπο5 51105 ᾿πϑιυσοθαπι. ΑἸ6. ἀρ (6 4ΔΠ| 
ΠΟΧ 5'ΘΠτιι5 ΠΟΙΠΙΠι ΠῚ ἴα ἰηγαβϑουαϊ , τι ΟΠΊΠ6Β » 

ἀἴάθο]ο 84 ἰπϑαπίδιη δ ἰσθηῖθ , 56 ᾿πνΊοθη ἰσπο- 
γῬΆΡΘ ΩΓ, ΠΡ ΘΡαπίιι ἐο465. Ρυδοδί οπὶ5. πη Δ Π θτι5 

᾿π ΡΟΡ Ια ΠῚ 5 νου θα τι ἃ Τὰν 7) πθο ορα  ΟὈ]ὰ-- 

το α11ὰ., πϑάτι6 5. ΠΠτπι5.,. ΠῸπ ἰοοτι5 580] Πα Πα : 

5661 εὐ βειἴα ᾿Π σ6 Π 5 γ ]τῈ ποτα (περάαπι οσσιι- 

Ῥάθαΐ οπληΐα., {τσα] λα ΠΕι ΠιΙΠΉΪΠΙ5. ΟὨΪ]ΓΟΥῸ5., 

ΟΥΠΠΪ5. ΟΠΟΥιΙ5. Οἱ οα 5. ρα ΟΟΠΒΓΘΡΠΑΓΠ5 : 566 

ἀφμηοπθ5. ΕἸ ριἀἸαθαπὲ,, πἰάου 5. ἂς σα ΠΡ ΠΘ 

ἴρϑε 

ἐ Ἐδτῖο Ῥανΐ5. διὰ πάσης τῆς. Ν' εἴεγο5 φυΐπαιο ΠΡ γὶ 

διὰ μέσης τῆς. 

ἃ Τὰ ἄποθιι5 Δῖ55. Ῥγὸ οὐ Ἰοριξιν οὐδέ. ΑἸΙ πα πο 

Ῥοϑὲ οὐπῖο Ρατῖϑβ, οἱ τοῦ θεοῦ. Αἰ εχ Μ5, εἴ εὔτο 

Βα}. οἱ τοῦ θείου. σους ἴρ5ο ἴπ ἴοοὸ ()0]}». (ονίϊις5 πά-- 

σης εὐσεδείας. 



3. πορ. τθ, 
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Ομ Ϊἃ ΟΟἰ Πα υἰπαπίθ5. ΤΠ 5} 6 Ππι5 {16 νὶν, ἃη- 
του θη 5. {π Ἰοϊ οι ΠΘοθϑϑι ἴθι. , ἃ]θοίο οἷπ- 

δι]0 Θχίου 5. ουαῖ. Βϑργθίο ἰσιταν. ΜΔ ΘΊΒΕΡΔΓ 
Βργθία 9] οΥα., 8ρ 6118. αν 5. ΟΠΊΠ]5. ΘΘΠΘΙΪ5 ν 

ῬΙΟΡΙ ΠΑ τΪ5., ΔΠΉΪΟΙ5., [ἀΠλ1}}15.,. 46 }10 115. νι, γὸ- 

ἸΙ415... Ζιιουιι ἢ. δ[π6 10 ΠΟΙμΪΠ65. ἐθπθηία}", δὲ 
ῬιΟΓα ἰ551 15 ἂς ΠΟΙΏ] ΠῚ 115. ̓ Π] ΡΟ ΥΥἸὰ5. 501 Π{π|- 
ἀἴπθ5 σοη[ιρῚ:.,. Δοία πη. οὐτηὶ [ΟΝ 1115. ν᾽ ἢ} 50οἷθ- 

ἴαῖθ ἸΔο] αἰ νασιι πὴ (το 6 5. ΠῚ ΠΒ.ΘΓΟΡΌΙῚ. , 1Π}1- 

ἴαττ15 ΖΘ] οἴθη []Π1ὰ 1.5. 4111 αὐτὴ 1 Ο] αἰτία τη ν]6- 

ΓΟ ΒΙ4οπ]α ᾿πγα]οϑοθηίθ πὴ. , [π᾿ τηοπίθπὶ (ον Ὲ}» 

ΡΙΟΓαρΙς., ἀθρθαῖαιιθ ἴπ 5ρΡΘ]τποὰ., ΘΟΠ αἰγθ ἢ 5 
Τθιιηλ, ἀόπθο 1 ΟΡ ΕἸ 55: πη 1}, «απ ιη ἢο-- 

ΠΝ Πὶ ἔλ5. 681 Τθϑιιμὴ νἱάθρο. 

ὦ. ΤΑ]Ν ἸρΊταιν οραΐ οἱ ον π5.,. Χαϊ [πρὶς τὰ- 

ΒΔ Μ]Γ15. οἰ ν 1165... ΠΡ Δ ΠῚ [Ὁ ΘΠ 56}, ΤΠ ΔΘ ΒΓ ΡΤ ΠῚ 

[ἀϑίαηη.,. {τι ΠΑ] ἴα, σα] Π] Πα ΙΟΓῸ5., γοποηΐθϑ, 

ΘΠΊΘΠΐ65.. }π Δ 65.) ΠΠΘΠ ΓΘ Πἴ65., γ ΘΙ] ΟΣ ΠῚ {{|0- 

Ρἰτπάῖ ποι. [ἀΘΟΙΙὰ5. δὲ γο]!]τιὰ Ομ πΐὰ , {πιῶ ΡῸ- 
ῬΌΠΟΘοΘ. αγ]}065. 56 οι} {Ραμ πὶ τὰ αὐ ΟΥ̓ΠΙΪ 8 ἃ 

πᾶσ ἶ5. ΠΑΝ ΊΒΡι15. ἐΡαπι Πττι. Ὁ] ΟΠ Ραμ αδ56. 

ΔΙ 65., ΡΟ Ρασ56. ΟΟι]05.,. ΘΟΡ]Π6. ἀπ! ΟΠΙΠΪα 
ΡΟ αβ56 1: 5 τς μόοϑϑοὲ θη ν]άθυο., ἃς ᾿ρθαίιι5 

οἰοθυθίαν : ΥἹΔῈ ὁχ γονοία!οπο, αἰ ἀἸοῖ τὴν - 

516 υ1ὰ ΠΟ ἃ) ΠΟΙ ΠΙΠ 115... ΠΟΘΙ 116. Ρ6ι ΠΙΟΠΔΪΠ65., 
564. ΤηᾶρηῸ τιϑιι5 ΠΡΟ ρίομο ΒΡΙ τι. γϑγ [Δ 115. 

{Ππ66 στιὰ νἸΓαπ ΤΟρΡυι 556}, {πιά} 1πι1}}}15. 51, 

4τιὰπ γὰπᾶ., ΠΠπᾺ ἢ ΟἸΏΠΪ 501 Π10 οἱ ππηθγὰ [γὰ- 
5.110", ΘΧΘ ΕΠ πα] τι5 οϑὲ γ ΘΠ ΘΠ 6 ἢ 115 ἃ 511 06 Δ ΠῚ 

γορδί πη} ΘΟΠοιρδοοπάδῃμ. Αγ 1} ἁΠΠ]οῖα., 
7ϑτη 56 16}11Π115.,. ν15 115... ῬΡΘΟΔ ΕΟ Ἶ 115, ἀβϑιάτιὰ-- 
4π|6. δὲ ἱπάθϑιηθητ ΟΥ̓ ΟΙ ΠΟΥ ἢ ΘΚ ΡῚΡῚτιι5. πη  11ὰ-- 
06 5815 ΘΧΘΡΟΙ [Δ Γ1 ΠῚ 6556... ΔΓ Π6 ἃ σου πιθη 
ΠΟΙ... ἈΠ Δ ν ΟΡ ἴΘ ἢ 5... ΠΠΠΔ}} ᾿ρϑάμ αἸθηὶ ἴπ 

{πιὰ τοῖα θ] απὸ οἰν [ἃ5, ἀφο] Πἶ5. 6] ]Π τι ἁμ Π 15 

ἄἴθηι [δϑίιι μι ΘΟ Θθ Γι γὰ 5, ΘΟΥ ΓΔ ΠΉτι6 δ δι "6 

Βρθοίατανα, {πϑαῖνριι Οσοι ραν, ΟΡϑουν αν, (ἴιηὴ 

1θῖταιν" ΘΟΠ]ΘΟαι5. [1556 8 ἴῃς ΘΠ ΠΘΠ 6 ΠῚ ἰοοιπὶ ρὸ- 

ῬαΠ]ι5. ΟἸηΪ5.7 ΠΟ Δα κθιι5 ἀθρουαῖ,., ποὴ ὐγϑθοιδ: 

ἴπ0 ΨΘΙῸ δγὰϊ οἷβ δάιηϊχία. πηα] τι παρ πα 

ΟἸυ ΙΕ Οὐ Ἰ1 1, 411 ᾿ποαιι 8 Ὑἰν ΘΠ [655 Θἵ τππὰ ΟἸΠΠῚ 
ΘΟΠΟΙΠΪΟ νη Γα15 Θοθηῖο5., ΠΘῸ ΟΠ  Ό55115 ΠΔ]6 

ἀσοητίιιηλ ἀΘο] πα 65... ΘΟ] θυ τα θ) Θ πουιηὶ οἱ 

5. ΒΛΒΙΠΠΕ 

ΔΌΡΊΘΑΡ Ῥ ΘΙ ΓΔ ΠῚ ἔπη 105] 4 ΠΟ Ύ116 Θρθοία θα ηΐ. 

56 6 86 γνῸ5. Πιθὺὶ «δηλ ἰβογαηΐ, δὲ ριιθυὶ 6 Πἰτ6- 

» 1|πιι5 Οοὥοχ οἱ οὶ χαὶ οἷον. ΑἹ Μ55. πῃ Ῥάποὶ 

χαὶ οἱονεί, 

ο ἘΔΠΠ οἱ ΟἸῖν, οὐ Απο]ῖο. οἱ βὸχ 411} Μ85. χατειλή- 

φει θέαν, ἰοοιιηι κε ἐρεοαπάπι. Αι ΜΙ οαιοαι οἱ Οοαϊ- 

το5 (οι νοἢ ςἴαηὶ ἢ: " τρον, ὙΠ αῖνη νη . {πᾶ} Ξουῖρα- 

ΟΕΒΑΝΕΙ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. 

") 

ΑΠΟΗΙΠῈΡ. 

νίας ἡμερώτερον ἡγησάμενος, κατὰ τὸν ζηλωτὴν 
᾿ ᾿ ων ,ὕ 

Ἠλίαν' ὃς ὅτε εἶδεν ἐπιχρατοῦσαν τὴν εἰδωλολατρίαν 
ἘΣ ΘΕΣ, τὰ τς, 

τὴς Σιδωνίας, ἐπὶ τὸ ὄρος ἀνέδραμε τὸ Χωρὴδ, 
ΠΥ δ Σϑοι ἜΣ ΕΝ ἀρήρνν τ αν βόδι ἀρ ς 

χαὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ διῆγεν, ἐχζητῶν τὸν Θεὸν, ἕως 
εἶ, , ε - , Ν [5 

εἶδε τὸν περιπόθητον, ὡς ἰδεῖν ἀνθρώπῳ Θεὸν δυ- 
, 

νατον. 

τα" - ἌΣ, ᾿ Γ 
Τοιοῦτος οὖν ἦν χαὶ ὃ Τόρδιος, ἀποφυγὼν θορύ- 

ὅους πολιτικοὺς, ὄχλον ἀγοραῖον, ἀρχοντιχοὺς τύ- 
Ν 

φους, τὰ διχαστηρία, τοὺς συχοφάντας, τοὺς πω- 
ΣῊ μ᾽ 2 , κι 

λοῦντας, τοὺς ὠνουμένους, τοὺς ὀμνύοντας, τοὺς 
͵ ἥ ἤ 

ψευδομένους, τὴν αἰσχρολογίαν, τὴν εὐτραπελίαν, 
: ; Ξ 

τἄλλα ὅσα, ὥσπερ ἐφόλχια, αἱ πολυάνθρωποι τῶν 
Ἂν 2 ΄ , Ὗ 

πόλεων ἐπισύρονται. Καθαρεύων τὰ ὦτα, χα- 
ἢ ἢ , Ν 

θαρεύων τοὺς ὀφθαλμούς ᾿ καὶ πρό γε πάντων τὴν 
ἈΠ ᾿ ε ν τ ντο ἀν τς ἐν τ 

χαρδίαν χεχαθαρμένος, ἵνα Θεὸν ἰδεῖν δυνηθῇ, καὶ 
͵ , πο ας ἐΑϑου, Ὁ , Ν 

μαχάριος γένηται " εἰδε δι᾿ ἀποχαλύψεων,, ἐδι- 
ΕΝ Η͂ , » 5, ἘΞ 5 , 28 Φιν 
δάχθη τὰ μυστήρια, οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δὶ 

ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἔχων τὸν μέγαν διδάσχαλον τὸ 

Πνεῦυα τῆς ἀληθείας. “Ὅθεν ἐλθὼν εἰς ἔννοιαν τοῦ 

βίον, ὡς ἀνωφελὴς, ὡς μάταιος, ὡς ὀνείρου παντὸς 

καὶ σχιᾶς ἀδρανέστερος, ἠρεθίσθη σφοδρότερον 
χ ᾿ 3 ῃ -ρρΝ ΄ ΓΝ ὑφ τ 

πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τὴς ἄνω χλήσεως. "Καὶ οἷον 
᾿ ς - - , 

ἀθλητὴς, αἰσθόμενος ἑαυτοῦ ἱχανῶς γυμνασθέντος 

χαὶ ἀλειψαμένου πρὸς τὸν ἀγῶνα, ταῖς νηστείαις, 

ταῖς ἀγρυπνίαις, ταῖς προσευχαῖς, τῇ διηνεχεῖ χαὶ 

ἀπαύστῳ μελέτη τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος, τη- 

ρήσας τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ἣ πανδημεὶ πᾶσα ἣ 
’ ξ ᾿ “ “Ὰ ’ , [Ἢ ᾿' 

πόλις ἑορτὴν ἄγουσα φιλοπολέμῳ δαίμονι" χατειλή 
, - ὦ ᾿ ΄ 3 ᾿ ἘΣ 

φει θέατρον, ἀγῶνα ἱππιχὸν θεωμένη. ᾿Επεὶ οὖν 

πᾶς ὃ δῆμος ἄνω συνείλεχτο, οὐχ ᾿Ιουδαῖος ἀπῆν, 

οὐχ Ἄλλην - καὶ Χριστιανῶν δὲ πλῆθος οὐχ ὀλίγον 

αὐτοῖς συνανεφύρετο, οἱ ἀφυλάχτως βιοῦντες, χαὶ 

χαθήμενοι μὲν μετὰ συνεδρίου ματαιότητος; μὴ ἐχ- 

χλίνοντες δὲ συστροφὰς πονηρευομένων, οἵ καὶ τότε 
ἐν τ λναύ Υ τ δὴ τ᾿ ττπξ 

παρῆσαν θεαταὶ τοῦ τάχους τῶν ἵππων͵, χαὶ τῆς 
ΕΣ , - ς , - . Ἂ, τ Λ 3. δῷ 
ἐμπειρίας τῶν ἡνιόχων " ἀλλὰ χαὶ δούλους ἀνῆκαν 
μν , ᾿ Ἔῆς ΟΝ δ. , ν κ 

δεσπόται" χαὶ παῖδες ἐχ διδασχαλείων πρὸς τὴν 

ΤᾺ ΠῚ γογᾶλη οἱ οι αἴδπι 6556 Ππ 4] σα πηι5. πη 6 Πὶ 

ΒῸΠΠ ἀαυπόποπι, ἄδ {πὸ βιρονῖιβ, Μανίθπι 6588 πὸ- 

τιηῦ γ6} ἰπίαπίοβ. Γϑοαθη τα οὖν πᾶς ὁ δῆμος εἴο., 

ῬιΟΖοβὶβ βιιὲ Ἰοπ ΟΣ 5 ρου οἱ, οὐ }π5 ἀροάοβιμῃ, τότε 

δὴ ὁ γενναῖος, λ8]565 ἴπῦνα ν. 110, Α.} 



ΒΠΟΜΙΠΓΔ ΙΝ ΘΟΆΡΙΌΜ ΜΛΑΕΤΥΒΕΝ, 

θέαν “ἔτρεχον " παρῆν δὲ καὶ γυναιχῶν ὅσον δημῶ- 
δες καὶ ἄσημον " πλῆρες δὲ ἦν τὸ στάδιον, χαὶ πάν- 
τες ἤδη πρὸς τὴν θέαν τῆς τῶν ἵππων ἁμίλλης ἦσαν 

συντεταμένοι᾽ τότε δὴ ὃ γενναῖος ἐχεῖνος χαὶ μέγας 

τὴν ψυχὴν, μέγας τὸ φρόνημα, ἄνωθεν ἐχ τῶν 

ὀρέων ἐπικαταδὰς τῷ θεάτρῳ, οὐ κατεπλάγη τὸν 
δῆμον, οὐκ ἐλογίσατο πόσαις χερσὶ πολεμίαις ἑαυ- 
τὸν παραδίδωσιν " ἀλλ᾽ ἀτρόμῳ τῇ χαρδίᾳ χαὶ γαύ- 
ρῷ τῷ φρονήματι, οἱονεὶ πέτρας συνεχεῖς, ἢ δέν- 
ὃρα πολλὰ, τοὺς τὸ στάδιον περικαθημένους παρα- 
δραμὼν, εἰς τὸ μέσον κατέστη, βεδαιῶν τὸν "λόγον, 

ὅτι Δίκαιος ὡς λέων πέποιθε. Καὶ οὕτως ἀπτόητος 

ἦν τὴν ψυχὴν, ὥστε ἐν περιφανεῖ τοῦ θεάτρου γενό- 
μεγος, ἀτρέπτῳ τῇ παῤῥησίᾳ ἐξεδόησε τὴν φωνὴν 

ἐχείνην, ἧς μέχρι τοῦ νῦν εἰσί τινες οἱ ἀκούσαντες " 
εὑρέθ ἴς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν - ἐμφανὴς ἐγενόμ: ρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν - ἐμφανὴς ἐγενόμην 
τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι " δηλῶν διὰ τού ὅτι οὐ ς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι" δηλῶν διὰ τούτων, ὅτι οὐ 

ἢ 5 Ψ ΕΣ θ 4 , ὃ , ἀλλ᾽ ἑ πρὸς ἀνάγχην ἤχθη πρὸς τοὺς κινδύνους, ἀλλ᾽ ἕχου- 
σίως ἐπέδωχεν ἑαυτὸν τῷ ἀγῶνι" μιμησάμενος τὸν 
Δεσπότην, ὃς ἐν τῷ σχότει τῆς νυχτὸς ἀγνοούμενος 

τοῖς Ἰουδαίοις ἑαυτὸν κατεμήνυσεν. 

, ψ -»" Εὐθὺς μὲν οὖν ἐπέστρεφε τὸ θέατρον τῷ παρα- 
Ἄφες 

δόξῳ τῆς θέας - ἀνὴρ ἀπηγριωμένος τὴν ὄψιν " διὰ 
ς ᾿ ὅδ 

τὴν χρονίαν ἐν τοῖς ὄρεσι δίαιταν αὐχμιηρὰν ἔχων 

τὴν κεφαλήν " βαθὺς τὴν ὑπήνην - τὴν ἐσθῆτα ῥυ- 
πῶν " χατεσχληχὼς ἅπαν τὸ σῶμα᾽ βαχτηρίαν φέ- Ο 
ρων, καὶ πήραν ἐνημμένος- οἷς πᾶσιν " ἐπέπρεπέτις 

΄ - -Ὡ « 

χάρις, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς αὐτὸν περιλάμπουσα. Ὥς δ᾽ 
ΚΞ Σ οὐδι ΄ πο Στ ΕΥῚ ᾿ ᾿ δ 

οὖν ἐγνώσθη ὅστις ἐστὶν, εὐθὺς βοὴ συμμιγὴς παρὰ 

πάντων ἤρθη" τῶν μὲν οἰκείων τῆς πίστεως ὑπὸ 

περιχαρείας χροτούντων, τῶν δὲ πολεμούντων τῇ 
ἀλ 0 ̓ ς 3 τ ΑΝ ΕῚ τ ; » ἣΝ δ 

θείᾳ εἰς τὸν χατ᾽ αὐτοῦ φόνον τὸν δικαστὴν πα- 

ρορμώντων, χαὶ προχαταδιχαζόντων εἰς θάνατον. 
Πάντα δ᾽ οὖν βοῆς καὶ θορύδου πεπλήρωτο " “πα- β } 
ρώφθησαν μὲν ἵπποι’ παρώφθησαν δὲ ἡνίοχοι᾽ ἣ δὲ 
- ͵ἅ πὰ 

τῶν ἁρμάτων ἐπίδειξις ψόφος μάταιος ἦν. Οὐδενὸς 
-} Ψ' 

γὰρ ἐσχόλαζεν ὀφθαλμὸς ἄλλο τι βλέπειν, ἢ Γύρ- 
μι 

διον,, οὔτε τις ἀχοὴ ἄλλο τι ἠνείχετο ἀχούειν, ἢ τὰ 

ἐκείνου ῥήματα. Καὶ θροῦς τις ἄσημος, οἷον αὔρα, 
διὰ πο τεν, ἐπέ ξω ἵ Ἂ 

ιἰὰ παντὸς τοῦ θεάτρου διεξιὼν, τὸν ἱππόδρομον 
ἜΣ ερν Ἐππεὶ δὲ διὰ τῷ , ν τῷ ἈΚ 
περήχει. ᾿Επεὶ δὲ διὰ τῶν χηρύχων σιωπὴ τῷ δή- 

μῳ ἅ ὑπεσημάνθη, ἐκοιμήθησαν μὲν αὐλοὶ, χατεσι- 

ἃ (91}. ἐογεϊιις συνέτρεχον. ΔΙοχ (ΟἸΒΟΡ ΕΗ ἄπο συν- 
τεταγμένοι, οΥ πα μοσίτῖ. Τιοοῖῖο ποῖ πια]α. ΑἸῈ ἄτιο 
Μ55. οἵ δ 1 συντεταμένοι, ἐγίεπεῖ. 

ἃ ἘΠῚ Ῥαγίβ, λόγον τοῦ παροιμιαστοῦ, 56 οἴιπ νο- 
οὐ5 τοῦ παροιμιαιστοῦ εἴ 1π ΘΠ π6 ΒΑ51]. οἱ ἴῃ ποβίτὶς 
βοχ Νί55, “δϑὶπι, οὰ5 Φοίοτο ποὴ Φαθ [αν ίπηισ, 

»» Ειογο5 αἰτοῦ θυ οἴ ἐκ ἔ 

15 
Α 

“009 

γᾺγ 115 1πι158 ἀοου ΡΟ θαπὶ ϑρθοίαεαμι , οἱ δάοναπὶ 

Ῥάγίτον ἔθη π85 ιοίψαοι. Ρ] νοὶ οᾶπὶ οἵ οὉ- 
5οῖιγοο. Ἀθίθγ τι. ῖθπὶ οὐαὶ ϑἰδάϊιμη 5, Δ 1 116 
δὰ οαιιεβίνο φου απο ης οοπϑριοἰθμάτιπη ἱπίθηςὶ 

ΘΔ ΠΕ ΟἸΠη65. Τιιπο σ᾽ τὰ} ΘΟ ΠΘΡΌϑιι5 1116 ψῈ τηᾶ-- 

ΘΠΙ4 116 ΔΠΙΠιϊ δὲ Παρ Πμ85 ΘΟΠΒίΔΠ ἶ85., ἀθϑι ρον 6Χ 

τι πε θιι5 ἴῃ Ἐπδαΐγιιπι ἀθϑοθπάθηβ, θοπ δχιϊηναῖξ 

ῬΟριυιτηι., ΠΟπ ἀἰτθπἴ αιιοῖ Ἀγ ϑ} ἸΟΥ ΠῚ Πηᾶ- 

Πΐθριι5 56 ΟΡ] ϊσθροὶ : 564 ἱπίγθρίο οογάθ οἱ οἷαίο 
ΔΠΙΠΊΟ 5, Ὑ6 1111 ϑαχὰ ΓΘ θγὰ ἀπ ἀυθογθ5. πα] ὰ5.» 

605 4] ἴπ᾿ βϑίδαϊο βθθθαη!, ργϑ θυ Ό55115.7. 1Π 
᾿Πθ ἴο σΟΠϑΕ 1, ΘΟ ΠΡ ΠΙΔΠ5. {Π᾿ᾶπτὰ ϑθη θη ἰδ : 

ιιξίιι5. πὶ ἰθο οοπαϊξ. Αἴάιιθ ἁμῖπηο ογαΐ ἃά60 

ἱπιίγορίο., αὐ, ἴπ φοπϑρίοπο {πϑαινὶ Ιοοο οοηϑι- 

{π|π|5... γοσθπὶ {ΠΠ4Π| 4τιαπὰ ααϊδπη. Οἱ Ἰη ΠΙΙΠῚ 

51 ΡΟΥΘ 65 ΔῈ ἸθσαπῈ., ἤνγιηα οπτηὶ Πάιιοῖα ἀο οΪα- 
ΠΊΟΓΘ ΘΠ]5Θ ΕΓ ; ἤπροπέϊι5 δῖίπι ἃ τιοτὶ ἡ περι ϑτι δι 5 

τπθ : μαΐαπι ἀρρατιὶ }ιῖ5, πιιὶ πιὸ ποτὶ ἐπί ογτοσα- 

"απ. Οὐ θι5. ν θυ 5 δ᾽ σα Πσανὴὲ ΠΟ [556 56 νἱ 

Δ ρϑυίοι!]α δά άιιοίμ μη, 564. υἱρο ΟἸὈ αΠ1556. 58 

σΘΡΓΆΤΏΪ ΠΣ, ἱπηϊταΐι πὶ ΤΟΤΩΪ ΠῚ, 411 οὕ Ραι 
ΠΟΟΙΪ5 [ΠΟ ἂ5. ἃ {2815 τ] ΠΙη6 ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΓ ΘΙ, 
56 ἴρ58 ρυοατη!ε, 

ἅ. Μοχ ἰβιξαν {πθαίγιιη ἱπορίπαίο βρθοίδοι!ο 

π᾿ 56 σου ΓΕ, ὙΠ} ΟἸμπ 6556 8 ΠΟ ΓΘ Π40 ἀβρθοίι, 

Οὐ ι5. Ὁ ἀἰατπαπ ἴπ ΤΟ Π Π115. ΠΟΥ ἈΠ] σαρτε 
54 πα! ἀπ ηλ ορασ, θαυ ]α ῬΥΟΠἶδθα., νοϑιϊπι5 50Γ-- 

ἀπάτι5., τοὔττι ΘΟΡΡιῖ5. ἃυ  ἀπιπὴ : 481 Βασιιηι σ6- 
ϑίαθαι,, δ βοῦᾷ δραὰΐ ᾿ἱπάπιειϑ: ἴῃ {ΠΡ τ15. οτηηΐ-- 

ὅιι5. σρϑια αι Δη}.,. ατὰ ᾿ἱπίι5. {ΠΠπ|5 Ἐν ]α αι, 
Θἰποοθαι. 5641 βἴπαι! ἀἴάτιιθ Θορηϊτι5. ἔπ}, 415 

δϑϑθῖ, βίϑε!Π) ΡΘΡΠΪΝ ἔτ5. “1 4ἀπ| ΟἸαμηον Χο οὶ α-- 
ἴπ5. δϑὲ ἃ ΟἸΏΠ 115, «ἰομηθϑεϊοῖβ απ] ἄθην. Πάοὶ 
ΡΓ σαιάϊο θ᾿] απ ἀθ ΠΡ τι5., Δάν υβα 15 νΘΓῸ γος 

γἸτατ15 Ππἀ!οθιὴ δὶ δα (6 τηθάϊο το] πάτιπ Ρ.Ὸ- 
νΟΟΔ ΠΕ θι5., ΘΠ] θιηητι6 1πΠ Δηΐθοθβϑι ΠΙΟΡΕΪ 
Δα ἀἸσΘ πα 15. Τίααιι6. ΟΙΔΠΊΟΥΘ ἃ6 {ππηα} πὶ Ρ]Θ πα 
ΘΡἃ πε ΟΠ ; ΠΟΡΊΘΟΙ διπὶ Θὰ], ΠΟΡΊΘΟΙ δπ-- 
τσ... ΟΡ ΟδἰθπΙΔΠΠ0. ΘΕ ΘΡΙ [15 1ΠᾺΠ|5 οὐδ. 

ΝΠ 5. Θαΐμι οου]τι5. δα ]ππ| πῖδὶ δα ν᾽ οπάήϊπιηι 

ν Οονάήϊαπι δορὰς ἱπίθηζιιβ., ΠΘῸ Δ11}15 111 ΔἸ Πππἰ πἰϑὶ 

1Π1|π5 νϑῦθὰ διά ϊνθ νοϊοθαΐ, ΑΥτι6 σοηἔιϑιι5 {|-- 

απ σἰιῃ10 5, γ Ια ἅτ , {ΠπΘαςγιι πὴ οι π ρ6ν- 

να ἤθη5., 5 ΓΘ ρ᾽ τὰ. ΟἾΓΟΙ σα ροναθας, ΕΠ γ 6 }Ὸ 5.- 

απ 5. ἐὲ (10. ρῥυίπιιβ ἐπέπρεπε : πο], πὶ [3110 

τ ] 5 οδὲ εὐ νευῖι5, 

ς ΠΙ4 παρώφθησαν ἐχ 110 1]5. ἀπιϊ 15. ΔΦΠΑ]Ἴπητισ, 

ἀ Ἄρρ. Ρυίπηιβ ἐπεσημιάνήγ,, ἐχκοιμιίσθησαν. ΤΟΙ οπὶ 

οαἸο Ῥατῖβ, χατεσιγήθησαν. Ὑ᾽ εἴονοβ φαΐϊπηιο ΠΠ νὶ 

χατεσιγάσθησαν. Ἀοσ. 5οσιπάτι5 χατεσιγάσθη. ΘΒ πο 
ἀπιι5 Νῖ5, αὐτόθι, 

Ῥγον. 388.ι, 

Εξαὶ.65. ι. 



Ῥε:αὶ. 

Ὡς 

Τραΐ.25..ἡ. 

117. 

204. 

ἸδητιιΠ} 006} ΟΥ ΘΟΟΠ65. ΡΟΡι]}0 ἱπη} Ρα τ Θϑί, 
ΟΠ ΕΘ νου ΠΣ {Π0180.,. ΘΟΠΘΙΠ ΠΟΙ ΠῚ ψαυῖα, ΠΠ1151-- 

σον ηι. ̓ Π5ΓΓΠΠ]Θηἴὰ ς ἁιιἀἸθ]σατιν (ΟΥ̓ ἴτι5., 5Ρ6- 

οἴαρθαταν (οΥάϊτ5.., δι πη ]πθ δἀάἀποθθαίαν δά 

ῬΙ δι ἀθηι 1Π10 βάθη !θηι., σΘυ ΘΠ τι6. ἀἰβρο- 

ΠΘπίθ ἢ). ΤπΙοῦθα ἰσίτιι" ΜΠ νοοΘ ἃς ἰθηϊ, {15 
οἵ πππῺ6 6556: ᾿πίθυγοραθαταν, {Π0Ὶ ἁπῖοιη ΕἸχῚΣ 

ῬΔΓΡΙΔΠῚ 5. ΘΘΠΙ5., σνδάπηι ΟὈϊθηΐα αἰ π τα 5, 

Θατιβὰ {πσο, γϑάϊτιπὶ : Αἀϑιιπ., ᾿πΠ 411, πηΔη-- 

ἀατουιιηη. ὙΘΒΕΡΟΓΠῚ ΘΟἢ ΘΠ. ΠῚ 51 1111} δὲ ΠᾺθη 

ἴῃ ΠΘιιη, ἢ 4110 506Π) ΓΘρΟϑι] , [οἵ 5. οβίθηϑιι- 

γἴ15 : ἀπ ἰν1 ΘηΪηῚ., ΠΕ}, [6 Πλ]τ05. οὐ 6] ]τα16 

ΒΕ ΡΘΙΓΘ : ΟΠ ΠΊΟ ΓΘ πὰ. ἰ( ΓΘ ηΊριι5 ἰδ τὰ} ΘΧ- 

Ῥ᾽Θπ 0 τηθ0 νοῖο Ἰἀοποϑιπι οἰθοῖ. ΗΝ νυ ἷ5 ργῶ- 

5115 ἴνὰ ᾿πϑίαι 15 15 ἀσοθηϑα,, [Ο 11} ὙἹΣῚ [ΟΥ̓ ΘΠ] 

1 56 161 οοποίταν!ι. 1ὰπ|, πα, νοσα Πἰοίον 5. 

ΠῚ ᾿απηῖπαὺ. ΡΠ] Π}]0685 3 αὶ Πασνα ἢ Ἐχτοπ δια" 
1} ΛΌΪα. Του θαι" ἴῃ δα ]60., Αἰ Γουαπ τιν 51|ρ0-- 
ΑἸ ΤΟΤ ον 1Π5 ΠῚ ΘΠ ἴα, ΠΡΟ 51:0... ᾿5 15, σ᾽  ἀΠπ|5., 

ΟΥ̓Χ 9 ἴΌ5ϑα ραν». ΔῈ ΘΏΪΠῚ, ᾿π4π|, ααϊὰ Πὰ- 

6} Πππουὶ βοο θϑίμϑ 116... οἰὰ ἢ 5616] [ἀΠίτι πὶ πιο-- 149 ὃ 

γἴατιι 9 Τη10 γΘΘρΟ Πα βεατϊηι ον ἴπ5., αδ ἢ  ΠῚ 
ἀλμηηιιηι. ρατῖον , πο 50 }06 ρῦὸ ΟΠ ῖϑῖο τπουὶ 

ΠΟ ῬΟϑϑῖηὶ  Ῥ αθ565. Δι Γ6 πὶ... ῬΥΘΟΙΟΙ [ΘΥ ΓἈ ΓΘ ΠῚ 

ΠΑ ΓΠΠΔ]ΘΠῚ 5, ϑϑον ον άθιιο ον θθαϊ., γοϑρίοῖθης 

«ὦ νἱνὶ αἰ η Γα θη}, ΘΒ} 115 Τηασπαμη. ΔΠΪΠΗΪ 51}}1- 

γἾ τὰ 6}. 5πππιΠ} ᾿ρ5ῖτι5. ἀθάίθοιιβ. ραταγοι. ἘῚ ατιο 
"πὰ 5. ν 6] να τ ἀπ] πλτιπ 1Π1π5. 1} 6 ΘΥΥ ΤΠ], 6Ὸ 

Π]αῖ5. ΘΓ θαῖαν.,. ΠΙασΊΒ]ιι6. νἸΡῚ σΟΠ ΒΓΑ ΠΕ Δ ΠῚ 

ΘΧΟΟΘ ΓΔ 415. ΟΡ α οἰ ΑΓ 115. 5 ΡΟ ΓανΘ σΟὨ ΘΠ Θθαι. 

Ἦφο ργῶϑθ5. 

ὃ. ΜΆΡΓν νΘΓῸ, ΘΟΠ]ΘΟΕ5 ἴῃ Τλθῖιπὶ ΘΟ} 15, ἃ ἢΪ-- 
γΔ ΠῚ 5118 1} θη} ] 6] ναι [115 ΘΔΟΥ ΟΊ. ΡΒ] ΠΙΟΥ ΠῚ 

νου : ]οπιΐπιις πιϊ]ιὶ ααἀγτιον, δὲ ποτὶ {ἰοῦ ὸ 

χιτα 7 αοῖθε πεϊλιὶ όηῖο ; δὲ 1ΠΠι4: Δον ἐΐηιοῦο 

πιαΐα., πιιοτιῖαηι ἔτι τα δοιεηὶ 655 Οἵ 6] 546 πὶ σθπο- 

γ]5. Πα... 4υθιι5. δα ΓΟγ πιά ποθὴ Θχοϊατηιι, 

{{|8. 6. 58 0015. ΘΙ 115 ἀἸἀἸσθγαῖ, 564] τα πίιιηι 4}ν-- 
[ΠῚ αὰς ΤΠ] Π15. ΘΟ ογθΓ.,. ἀπὶ ΘΟΡΓΘΥ ΡΟΥΘ α,. τα 

Θεία! ῬΡΟΥ ΟΟΔΡΘΕ 1Π 56 Π1Θ ΕΠ 5110} 5 ρὈ] οἷα. Οὐ] 

ΘΕΠΟΙΔΙΉΪΠΙ ἡ ἸΠ 4111, 4] διατῖ5 9 ΤιαηἸθίιι οοΥν- 
ΡῈ5., Του ΘΠ ἔα ΤΠ ΗΠ ὰ : ΡΘΡΓΟγαπ  “οβοιη- 

ὁ 510 ΜΙ55. πλα]. ΤΠτναχψας οἄϊιῖο ἱμέρῳ. ΑἸ Φααπΐο 

τη οἄϊο Ρανὶς. ἤχουσά τε. Αἴ Μί55. ποι Ῥαιιοὶ ἤκου- 

σά σε. 

Γϑις Νῖβο. οπῖπθβ. ΕΜ ΊΓΟ αϊγάσιιο ὡς πυράν, τι γῸ- 

81τὲ. ΑἸΙΖααπἴο Ροϑὲ Νῖσ5. ποππα}}1} ποῦ αἱ μολιδίδες. 
5 Φιοχ πος ἀϊοογο νοεῖ : 5οο]ογαῖας 1Π1Ὸ (δἴο ππὰν- 

τυ Γοτη γοοᾶΡΆ) 4ιο πὴ {ππσίτταη γοίοσοῖ οχ βιὰ Ῥετιι- 
Ὠδοῖα, 51 5610] πιουΐαιις {που Ὁ Νοάας οπΐπι ἴπ πᾶπο 
τ Σι Δα ϑις ΤΟ ΊΠΙΓ., ο]τι5 τὰ σαι 15 ῬοΟΥΓπα τ, πὸ - 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΛΕΕΕ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ. 

γάσθησαν δὲ ὄργανα πολυαρμόνια " ἠχούετι το Γόρδιος" 

ἐθεωρεῖτο "Γόρδιος. Καὶ εὐθὺς ἀνάρπαστος ἦν πρὸς τὸν 

ἄρχοντα αὐτοῦ που καθήμενον, χαὶ τὸν ἀγῶνα δια- 
, 

τιθέντα. Τέως μὲν οὖν πραεία χαὶ “ἡμέρ ρῷῳ φωνῇ τίς 
ῖ 

χαὶ πόθεν εἴη διεπυνθάνετο(Ὡς δὲ εἶπε τὴν πατρίδα, 

ὺ γένος, τὸ εἶδος τοῦ ἀξιώ ἐν ᾧ ἦν, τὴν αἰτίαν τὸ γένος, τὸ εἰδος τοῦ ἀξιώματος ἐν ᾧ ἦν, τὴν αἱ 
Σ τῶ ᾿ , ᾿ 

τῆς φυγῆς, τὴν ἐπάνοδον, ὅτι πάρειμι; ἔργῳ χαὶ 
Ξ ; 

τὴν τῶν ὑμετέρων προσταγμάτων χαταφρόνησιν, 
5 Ἔ τ 

καὶ τὴν εἰς Θεὸν, ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα, πίστιν ἐπιδει- 
Ἐἰιεν το δε ουσα σεν ΟΥ̓Δ ΧΕ ΣΤᾺ ξόμενος - χαὶ γὰρ ἤχουσά σε, φησὶ, πολλῶν διαφέ 

- , Ἐν ᾿᾿ ᾿ , ν 

ρειν τῇ ἀγριότητι " ὡς οὖν ἐπιτήδειόν μοι τὸν χαι-- 
ἘΞ ἘΝ Εν; ἢ 

ρὸν τοῦτον εἰς τὸ πληρωθῆναί μου τὴν ἐπιθυμίαν 
» - , Ν οὖν 

ἐξελεξάμην. 'Γούτοις τοῖς λόγοις τὸν θυμὸν τοῦ ἀρ-- 
τἰπεντεν απ: ΟΕ τὰ 

χοντος ' ὡς πῦρ ἀναφλέξας, ὅλην ἤγειρεν ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
᾿ --.» , ΓΑ͂Ν Ὺ , ἃ ’ 

τοῦ ἀνδρὸς τὴν μανίαν. ΣΈΟ χάλει, φησὶ, δημίους. 
τ « Ὁ , 3 Ἁ Ποῦ δὲ αἱ μολυδίδες; ποῦ δὲ αἱ μάστιγες: ᾿Επὶ 

ΓΞ Ἤν τ εγού 
τροχοῦ ΒΕΕΕ ἘΑΡ τον . ἐπὶ τοῦ ξύλου στρεδλούσθω, 

᾿ 
φερέσθω τὰ χολαστήρια" τὰ θηρία, τὸ πῦρ, τὸ ξί-- 

φυς, ὃ σταυρὸς; ὃ βόθρος εὐτρεπιζέσθω: Ἀλλὰ γὰρ 

ἴα δχερδαίνει, φησὶν, ἅπαξ μόνον ἀποθνήσχων ο ΣΎ, 2. 

ὁ ἀλιτήριος: Οἵα μὲν οὖν ζημιοῦμαι, ὑποφθάσας 

εἶπεν ὃ Γόρδιος, μὴ δυνάμενος ὑπὲρ Χριστοῦ ποὰλ- 

ἀποθανεῖν. Ὁ δὲ, πρὸς τῇ ἐχ φύσεως ἀγοιό-- 
ἘΣ ΑἹ Ν » - 

ἔτι χαλεπώτερος ἦν πρὸς τὸ ἀξίωμα τοῦ 
Ἔ ἘΤΕΣ Ξος ΩΣ ᾿ Ἢ 
ἀνδρὸς ἀπούδλέπων, οἰκείαν ἀτιμίαν ἡγούμενος τὸ 

ν ως 3 ΖῸΝ , -᾿ 

νεανιχὸν τῆς διανοίας ἀνάστημα. Καὶ ὅσῳ μᾶλλον 
᾿ Ἰρὰ δι Ὁὔ Γ᾿ ΄ ἘΞ γι, “» , 

ἑώρα τὴν Χαροιον ἀπτόητον, τοσούτῳ ἐπειζονως 

ἐξηγριοῦτο, καὶ φιλονεικότερος ἦν νικῆσαι τὴν ἔν-- 

στασιν τοῦ ἀνδρὸς τῇ ἐπινοία τῶν ἀλγεινῶν, Καὶ ὃ 
ἀπλτόψτιςς 
μὲν ταῦτα. 

ριος τα ἐδθι, χαὶ οὐ ἐπχαν τ ὐος τί ποιήσει 
Ἂν ἰν - ΩΣ ΄ ν ὦ ν 

μοι ἄνθρωπος " χαὶ τὸ, Οὐ φοδηθήσομαι χαχὰ, ὅτι σὺ 
.-5 “- , ν παν ἢ 

μετ᾽ ἐμοῦ εἰ " καὶ ὅσα συγγενῆ τούκοις, προς ὀὐδρίοΥ 

παραχαλοῦντα, ἐχ τῶν θείων λογίων δεδιδαγμένος 

- ὃς ὙΞ τοσοῦτον ἀπεῖχεν εἶξαι τοῖς ἀπειλουμένοις «ο τε 
ἂς 76 ΤΥ [2 Ἵ ο λ - διηἢ « Ν 

χαὶ ὑποπτῆξαι, ὥστε. χαὶ “ προεχαλεῖτο ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
, ΤΩ ΄, π-ν ,ὔ 

τὰ δεινά. Τί μέλλετε ; φησί " τί ἑστήχατε ; Ξξαινέ - 
2 » ΄ ε -, 

σθὼ σῶμα, στρεδλούσθω μέλη ᾿ βασανιζέσθω ὡς ἂν 

ἐθέλητε. ΜΙ ἡ μοι βασχήνητε τῆς μαχαρίας ἐλπίδος. 

ἀπὸ ἴαπιθη τ]ὰ αἸϊὰ τἰτα ὅ5ι, 4 ἔγαϊ ἀεῖποορβ ροϑ- 

51, Μαρσπα βάπθ Πομπιϊπὶς. ἱπηρὶϊ, πθὸ ππη πὶ 58 {15 

ἀοΠοπα σοῖς, 

ἃ ἴπιι5 Οοὔοχ ὁ 

5», οἐ 155. ΟΟΙΡ. 

διατι ἥἄτο Ν55. Δ όοουϊα χαὶ ἴὰ ἀπ εἴ ἴὰ 

ΑἸ1ῖ5 φαϊιιςαπι Μς5, ἄθοβῖ. 

μὲν τοιαῦτα. 

χλα}11 ψυχῇ. ἴδγ 5 ψυχήν. 
᾿ » 

χαὶ οὐ. 

 Α ππῖψαι ἄτι ΠΥ προσεχαλε το. 



ΠΟΜΙΠΙΑΘ ΙΝ 

“Ὅσῳ γὰρ ἂν ἐπιτείνητε τὰ δεινὰ, τοσούτῳ μείζονά 

μοι τὴν ἀντίδοσιν προξενεῖτε. Συναλλάγματα ἡμῖν 
ἔστι ταῦτα πρὸς τὸν Δεσπότην. Ἀντὶ τῶν μωλώπων, 

τῶν ἐπανισταμένων τῷ σώματι, φωτεινὸν ἔνδυμα 
ἡμῖν ἐν τῇ ἀναστάσει ἔπανθήσε: " ἀντὶ τῆς ἀτιμίας, 

στέφανοι " “δεσμωτηρίου, παράδεισος - ἀντὶ 
τῆς μετὰ τῶν χαχούργων καταδίχης, ἢ μετ᾽ ἀγγέ- 

λων διαγωγή. Σπείρατε πολλὰ ἐν ἐμοὶ, ἵνα θερίσω 
πολλαπλασίονα. Ὥς δὲ τοῖς φούΞε ροῖς ἐλεῖν αὐτὸν 

οὖκ “ἠδύναντο, χαὶ τὸ πρᾶγμα ἀμήχανον ἦν ̓  με- 
ταθαλόντες ἐθώπευον. Τοιαύτη γὰρ ἣ τοῦ διαδόλου 

μεθοδεία" τὸν δειλὸν ἐκπλήσσει, τὸν ἀ,δρεῖον μαλάσ- 

σει. Ὅποϊα ἦν καὶ τὰ τότε τεχνάσματα τοῦ χαχούρ- 
.͵ 2 
δόντα ταῖς 

ἀντὶ 
δ 

γου. ᾿Ἐπειδὴ “γὰρ εἶδεν αὐτὸν οὐχ ἐνδι 
- "» ε , ΔΝ Σ.. πὶ " ᾿ 

ἀπειλαῖς, ἀπάταις αὐτὸν χαὶ δελεάσμασι περιε 
«--. Ὶ - 

πεῖρα ταν Καὶ ἘΠῚ λεθλνμοι Ὡς δὲ ξ τλαν 
τ). 

στρατείᾳ περιφάνειαν, γ, ρημάτων ΕΊς » πᾶν ὅ τι 
ἂν βούλοιτο. 

᾿Ἐπειδὴ δὲ ἀπετύγχανε τῆς πείρας (ἀκούσας γὰρ 
τ τὸν: ᾿ ΩΣ 

τῶν ὑποσχέσεων ὃ μαχάριος, χατεγέλασεν αὐτοῦ 
,᾽ Γ΄ - τῆς 5 ἀνοίας, εἴ τι νομίζοι βασιλείας οὐρανῶν ἀντά-- 

ξιον δώσειν), τότε δὴ ἀφόρητος ἦν τῷ θυμῷ, καὶ : »τὸτε οἡ ἀϑφορήτος Ἢ ῳ, χαὶ 
. ΩΝ ὁ Ά, ᾿. Ἔ ΕΣ 

ξίφος ἐγύμνου, καὶ τὸν δήμιον παρεστήσατ το, χαὶ 
κ ᾿ 2 - κ᾿ 

χειρὶ χαὶ γλώσσῃ μιαιφονῶν θανάτῳ χκατεδίχαζε τὸν 
΄ ΄ ΝΠ νι , 3 " μακάριον. Μετέδαινε δὲ πᾶν τὸ θέατρον ἐπὶ τὸν 

τόπον τοῦτον᾽ καὶ ὅσον λειπόμενον ἦν τῶν οἰχητό- 

ρῶν, ἐχχυθὲν πρὸ τοῦ τείχους, ἑώρα τὸ μέγα ἐχεῖνο 
3 , ΄ εἰκῖα, τ ΑἹ.5..... 

χαὶ ἐναγώνιον θέαμα - τὸ θαυμαστὸν ἢ χαὶ ἀγγέλοις 
Ν - 

χαὶ πάσῃ τῇ κτίσει, 
᾿ ,’ ,’ - 

(ερὸν δαίμοσιν. ᾿Εχενώθη τῶν οἰκητόρων ἣ πόλις, 
“ ᾿: , - ΄ τ , φι ν 

ὥσπερ τινὸς δεύματος, τοῦ πλήθους ἀθρόως ἐπὶ τὸν 

"Ν Ἀ τ» Ζ΄' ΕῚ 

ὀδυνηρὸν τῷ διχδόλῳ, καὶ φο- 

᾿.Σ ΄ - 2.4..2 3 ΝΣ -" 
τόπον τοῦτον μεταῤῥυέντος. Οὐ γυνὴ ᾿ χατεδέξατο 

᾿ "τῆς θέας ἀπολειφθῆναι, οὐκ ἀνὴρ ἀφανὴς ἢ ἐπίση- 

μος. Ἐξ ἔλειπον τὰς φυλαχὰς τῶν οἴχων οἵ φ φύλαχες" 

ἄχλειστα μὲν ἢν τῶν Ἵξαλεῦς τὰ ἐργαστήρια: διέῤ- 147 Ξρθοΐδοι!ο θ6556. συ ἰπθυῖξ, 

Α καὶ ΠΙῸσ γα ἀθίαϊε. Οὐϑέοα!α5 οἰιϑίοδ5 ἀοπ ΓΙ δίπτο δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν τὰ ὦνια - μία δὲ πάντων 
φυλαχὴ χαὶ ἀσφάλεια, τὸ πάντας ὁμοίως ὑπεξελθεῖν, 

χαὶ μηδὲ καχοῦργον ἐναποιεῖνα: τῇ πόλει. Κατέλει- 

πον δοῦλοι δεσποτῶν θεραπείας χαὶ ὅσον ξένον τοῦ 

ἃ Βορ. ῥυίπιιβ δεσμωτηρίων. Μοχ (01}». ῥτίπηιις 
ὀπείρετε. 

4 Ἐδιι ἠδύνατο. Αἱ Μϑ5, ἄπο ἠδύναντο, τεοῖε. 

ΓΟΟΙΡ. ρῥυΐπηιις ἐπειδὴ γὰρ οἶδεν. Βιδείπι ἀπ εἰ 
ΟΟΙΡ. ρῥυῖπιις δελεάσμασι περιελεῖν. ΑΕ ΠΟΘΙ ρείπηιις 

περιελ- 

δἰ ἴξὰ βου ρϑῖβϑα ραταμ- 

45 εϑὲ Βαβῖηι5. Βα ΡΠ ( 01}. Ῥυΐπηις εὲ (ο15], παρὰ 
βασιλέων, αὖ Ππιρεγαιογίδιις. ΑἸτὶ Μϑς, εὲ εήτε παρὰ 

δὲ ἐεσεϊτις οαπὰ (Ο15]. εξ σαπὰ (0]Ρ. ΣΑξ τε 
θεῖν, οἰ οιιπινεπῖν, ἀεοίρενε; 

βασιλέως, αὖ {πιρεγαίονε, ἸὈϊά θη οὶ διηγυᾶτο. Αἱ 
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416 νο θυ εἰσ. οὐποϊαίιιβ. 5ρθμὴ δαία πὴ ΠΝ} 1 πὸ 
Ἰπνιἀθαῖῖβ. Ν απ “απο πιϑσῖβ [ΟΓΠΊΘη ἴα ἀπ }}1-- 

[15.. ἴα πίο πηλ]115 πῃ] ΡΓΘΘΠ ΠῚ ΘΟΠΙρΡΑΓΑ ΙΕ 5. 
(οπνθηὶξ ποθὶβ ἀθ ἢἰ5 σιπὶ Ποιηΐπο. Ρτὸ νἱθὶ- 

ΕἸΒι5 5 ἴῃ σΟΓΡΟΥΓΘ ΘΠΉ ΠΟ ΠΡ ι15., ἴῃ ΓΘΘΕΓΓΘΟΠΟΠΘ 

ἁιηϊοῖα Ποῖ ο Ἰπάιιθπηπ : ΡΓῸ Ἰσποιη Πἰὰ , ΠΟΙῸ -- 

ΠῶΒ : ΡΓῸ ΘΑΓΌΘΓΘ, μαγαἴ5115: 51 σοι ΘΠ ΠΑ ΠΏ 

Θα πὶ πη] θῆοῖβ, Ὑἱ ΘΠ. 115. Οἵ ΠῚ ἀΠ5 6 }15. ΔΙ] τὰ ἢ 

ΠῚ6 5ΕΓ116., τι πηθία Π ΠΊΘ556 πὶ πη} ΠΡ] οΘ π. (πὶ 
ἀιέθπὶ ΠΟῚ ᾿ΟΚ5Θ ΠΕ ΘῈ [ΘΥΓΓΟΓΙΙΙ5 ΘΧΡΌΣΠΑΓΟ., 

ΓΕΒΠΠ6 ἔἰθυὶ ΠΟ ΡΟϑβθέ ; πη το ΠΟΠ51}10 θἰαπαϊ-- 
[Π|5 ἀσον 6 θαπίαν. ΤᾺ ]6 δ5ὲ ΘΠ] ΠῚ ἀΡ ΠΟ πιπὶ ἀ1α- 

ΒΟ], πη πὶ ρου θγιεἴδοιξ, [ογίθ πὴ Θιη Ἶ 1. Ἐ]15- 

τπ0 4] δγαπὶ ἔππὸ 4 π04π|6 πη] οὶ ργεθϑ: 15 νον- 
5015. ΝΑπι Ροϑίθα πὶ ὙἹ  Ὲ ΘῈ ΠῈ τη] Π15. Π1Π1] 

σβάθγε., ἀ0}15. Ἰρβιπὶ ἴσια ΠΠΘΟΘΡΓῚ5 εἰγοιιπγνο- 

ΠΪΓ6 σοπαῖαν. ΡΟ] Πα ΐαν τππιπογα. ΑΠὰ ἀαθαξ,., 

11 ἃν Τπηρογαΐουε ἐγ θα πα 6556 ΡΓΟΠΉ ΘΡας, 
Ἰοσιιπι ἴπ' ΠῊ εἴα {ΠΠπ|5έγε πὶ , Ἰαγ ΠΌΠΘπῚ ρϑοιπία- 
ΥἴπΠῈ 7) Τα! ἀαυπ ν εἰ]. 

6. 864 οὐπὶ {τιϑέγα ἐθπί γι ( Δι 1115 ΘΠ1ΠῚ 

[15 ΡΟ ΠἸοἸ ἔα ΟΠ 5, νἱν Ὀϑδξτι5 ρΓδϑ 415 ἀθπιθη- 
τἰὰ πὶ ΤΡΓΙ5ΙΣ, δὲ αι αιιοά οἴη ΓΘΘΤΙΟ ΘΒ] ΟΓΊΙΠῚ 
ΘΟΠΙΡΑΓΑΡῚ Ροϑϑῖῖ., εἰαίαγιπη 56. ἀνθ Ργθῖιν ) : 

[ΠῚ γΓ88 ἱπΠΠρΡΟΙΘη5 δγὰϊ, δὲ σἰδάϊαπη ἀἰβίγησο- 
θα, δὲ ᾿ϊσίογεπι ρόπεθαξ ΟὉ οσι]ο5, εἴ ρῈῚ πιὰ- 

Πῖιπη δ ΡῈῚ ᾿ἰπσπαπὶ οὐδ 56 σοπίδιηϊ πᾶ η5, υἱ- 

Ταμη Ραδξιμ) τπογὶ δά άϊχιε. Τπίεγοα δά Πιης 

Ἰοοιιηι γα ηϑι νι {Ππϑαῖγιιπη οἴηπθ; δἕ σαοίσαοίς 

ΓΘΙ 41 ἐγᾶπε ἴποοϊς., ΡΓῸ πησοη θιι5 δἰ[πἰ5ὶ, πηᾶ-- 

σπαπὶ ΠΠππ δὲ ρα] δεν σι πὴ βρδοϊδοι! πηι ΠΕΓΠ6- 

θαπὶ: “πο οὐὰΐ δὲ 8 ησ6} 15 εἴ ογθδἔινοβ ΟΠΊΠὶ 

δαἀπιϊγαπάπιπι,, ᾿ποξπόβιι ἀΐαθοϊο,, ἀςοιποπῖθιι5 

[ογιϊἀαπάπμη. δ δοιὰ οἰνίθιι5 οἰθοΐα δϑὲ οἰντα5., 

τα} Ππ ἶπ6 ἀσογναῖη Πα] Π|5 ἰπϑίαν ἴπ ἢ ΠῸ 

ΝΟ ἔπιε τη δ ν, 41:8 ἃ 
ΠΟΙ ΥὙἹΡ ΟὈΒΟΈΓΕΝ, 

Ἰοσιι ἐγαηϑοπγγοηΐοθ. 

ἀδβουεθᾶπε: ἀρϑυῖςθ Θγᾶ ΠΕ ΠἸΘΓΟΔΓΟΓΙΙΠῚ [ΘΙ ΠΕ: 

7λσοθαπε [πὶ ἔουο γΓθ5 γα ]65 : πΠᾶ ΟΠΊΠΙΙΠῚ δγαΐ 

οαβίοαϊα ἃς 5θοιγ ἴα, ΘΧ 556 ΟΠΊΠ65 ἘΠ 3 ΠΟ, 

Μ55. πλεῖ κἶπα διιστπεπίο διεγγυᾶτο 

Ε ΟΟΙΡ. τεγίϊις ἀνοίας εἴ Ηος ᾿ἰρϑοῖπ ἴοεο 

ἄπο 55. νοινίζ 

μ ἘΔ τὸ θαυμαστὸν κα! ἀγγέλοις θαυμαστὸν καὶ πά- 

στη. δοχ θαυμαστὸν 5επ|6} ἀαππίαχαξ ἴπ Μ55. Ἰοβίίαν; 

᾿ . 
ῸΝν εἰ- 

πες οᾶπὶ τεροὶϊ πορεϑϑα εϑξ. 

τ δῖ Πρ τὶ νεΐεγεβ, ἘΠῚ σότὸ χατ' 

διαῖπι ἀπ οάεκ 

Ὸν δοῦ Ὅλοι. 



Μαϊιπι 
σοπβι}1πι πὶ 

ἈΠΊΪΟΟΓΙΙ ΠῚ, 

1ιις.23.58. 

Ἀρέϊϑχς 12. 

ον, 
10. 

1ο. 

Ια). 47. 
δή. 

9200 

οἵ πὸ πἀπππὶ 4 6 η} πα] οἤσιιη ᾽πὶ π}}06 ΤΘηηδη- 

5550. ΟΠ Π πο θα πὲ δοῦνὶ ἀομΪ ΠΟΥ ΠῚ ΓΉ]ηΪ5[6- 

ἴουῖα ; οἱ φιοάουμη 6 ΡΘΡΘΘ ΠΟΥ ἢ 1} Ἰπαἴσο- 
ΠΔΛἢ οΓαΐ, Οππθ ἰά ποὺ ἴῃ ἴοοὸ δ νἱγιιη 

ΘΟΠΒΡ οἰ θμ{τπιπὶ αἀϑία!αϊ. ΤΌΠΟ δ πη νἱΡθῸ πιὰ- 

ΤἼ ΠῚ 5115{1Π 6} 6 ἈΘΡΘΟΙΠΠ Δ1ι5ὰ Θϑῖ., ΒΘΏΘΧΊΊ6 οἱ 
ἸηΠυΊητι5, ΠΠαῖὰ νὶ ἀθὈ. Δ 1. ΘΡΆΠἴ Θχῖρα ΠΠΠ7]Ό5. 

Τανὰ ᾿ἰστταν νἰνιιηι Ἰνθαταμα πη ου Το δα ν᾽ ηὶ ΡΙΌΡΘ- 

γΔΠ 61 ΟἰΓΟΙΠἸβἴ ἢ[65. ΔΠΊΪΟἱ ΟἿΠΠῚ ΘΠ Π]γ115. ἀτη-- 
Ῥ] οι  θαπτιιν, δ. ΘΧΊΓΘΙΔ 1). 5] πΐθη. ἀἰοθΡαηῖ, 
ἀἰπ|6 ΟΠ 515 ΓΘ ν ΘΠ ΕΠ 115 ἸΔΟΥῪ Π215.. ῬΥΘΟΔΔΠΙῸΝ 
Π6 86ηοὶ ἰρδάογοι ᾿ση]., ΠΟ 5118 ΠῚ ἃΡΘΕΠΊΘΙΡΟΣ {πι- 
γϑηταῖθηι,, ΠῸ Ππποιηάτιηι ᾿ττηο 5016} θυ ! Πα 116- 
γι. ΑΠΠῚ σΟΠ5111|5 δὰ ρουϑαδάθπάιτιπι ᾿ΦοΠθὶβ. ΘΙ1 ΠῚ 

ἀθοῖρονο πἰΓοθαπιν : Νόρα γ 00 5010 : [ῃ ΔΠΙΠΊΟ 

γΟΙῸ , τι νοΪθ5., δϑῦνα Πάρι. {ΠΠ|π|τ|6 πο αἰτθη-- 

ἀἴτ Τλθῖι5 Πἰπσιιλη., 564. ἸΟ] 6 ΠΕ15. πθπίθιη, ΤᾺ 

δηΐμι ΠῚ ΠΟΘΙ δὲ {πάἀ]οθηι τη ΠἸσάγο,, δὲ Πθι 
Ῥγορ πιπὶ γοάονο. 

σ. Αἴ 116 ἹπΠΟΧ 115. Θρα οὐ Ἱπομλῖἴι5., Ποο 

ἍΠ10 ΓΘ α ]οπτιηὴ ᾿πηροἴτι γα] ΓἹῚ ροΐοναι. (Ομ)- 

ῬΑΓΑνΟΥ 5. ΔΠΪΠΙΪ ᾿ρ 5115. ἸΠΠ ΟἾΔ ΠῚ ΘΟΠΒΓΔΠ ΓΔ ΠῚ 
ἀοηλε βαρ θη εῖβ., 4 Δ] ΠΟΘ] Π6 ὙΘΏΓΟΥ ν]5 ἴπ- 

το]ου πα, ΠΘ116. γ ΟΠ ΘΠΊΘΠ5. ᾿Π}] 0" οΧ ΠΈΡΙ τι5 

ΘΥΠΉΡΟΠ5., ΠΟΙ͂Θ [ΟΡ ΡΟΠἴο5 ΕἸ ΠΠτιδὶ ἀτιθιιηῖ οοη- 
οαΐονο, ΟὉ ρΡοίν ἢρηἸταῖθη). Ἐ]ιβηλ οὶ θαι νὴ 
16, Πάοὶ αιιθ ᾿π ΟΠ βίιπι δὲ [ἘΠ Ἰ ΠῚ Θ ἢ τι} ἸΠ- 

ΘΟΠΟΙΙ55Ι1η1 ΘΟΠΒΟΥγ8Π5. ΕΓ γΘΡῸ 5ρ1}} ΠᾺ}Π||00ῖ15 

ΟΟΙ]15 ΟἸμΟ ΠΟ ΓΟ ἢ ΓΘ ἢ ἀϊ Ιλ ΟΠ 1 1 οὐτπὶ σου πον, 

σΟΠοΙ δ ηΐθηι ἁἰπιη δ Ππισοπάτιπι., Δα] νη 6} 
ἁἸαπὶ δὰ ρου διδ θην, Θ]Ο Δ 0115. ΖΌΠ ΘΟ Πη 

ΠΠππὰ Τοιηϊπὶ νθυλιιπὶ αἶχῖῖ, Δοϊ6 ἤἴθν6 σιιρεν 

πιὸ : 564 Ποῖδ βιιρον Ποϑίοβ Π)61, 4ἰ ἴῃς ῬΙΘΙ 5 
ΟὈ]Ον 5. τα] 1ὰ ἁπιάθπι, (αϊ6. ΡῈ πᾶπὸ ἢ ἀπ|- 
ἸΔΠ Ππὰπὶ δ ΠῸ5. ΘΟΙ} ΘΠ 05. ἀοοοηάιηΐῖ, 

ΘΟ ΘΠ Πδ6 5 Π6 1 5 Ρ᾽ Π]θὲ Ῥάγαηΐ. ἘΠ βίη ἤθνο., 
δἵ δοΥ πΊθῖιη} ἃ[ΠΠΘν6. ἔσο ΘηΪ ΠῚ ΠΟΠ 5616] 50- 

Ἰυι ΠΠΟΡῚ ῬΑ Γ15 5111 ΠΥῸ ΠΟΙΏΙΠῸ ΤΟ ΠΉΪ ΠῚ 1651, 

56 δἱ τ}}}Π165., 1ὰ 5] ΠΟΡῚ βόβδοι. ΑἸΠ5. νοῦῸ ἢπ|ὶ., 

τι Πησιια ΠΟΡαΡ Θ᾽, ΒΔ ἀΘθα ΠΕ, ΤΓΟΘΡΟΠΔ, Πϊπ- 
δδη) ατ|80 ἃ ΟΠ Ἰ]δίο ογθαῖα ουαΐ,, αι ηὶ ἴπ 
ΘΟΠ Οὐ Θ ΙΟηπὶ πο μΌ556. (ονθ θηΐμι ογθα - 
1115. Δ] 5018}, ΟΥ̓Θ νΘΙῸ ΘΟ ΓΘ μλι" ἃ σα ]π- 
[6 }. Νιυι. ΠΜ 1015 Οὐ 1 Π|5 ἀθϑροναῖα βα]τι5 θϑι 7 
Π.]]5η 6. (σπττινο Ρῖ15 ἢ ἈΘοοΡον ΡΥ Ἰηλιη (δ η- 
ΓΠΡΊΟΠΪ5 6}115., 4} ΟΠ 51] οὐιοὶ ἃ ϑίαπϑ,, Θχ ηλὶ- 

5. 

« (0}}». ἰοχίϊις5 τελευταῖα σπουδαζόμενοι. ϑιαιϊπ οχ 

δηταὶς. 4 πιοθιι5. ΠΠΠΥ5. οἰοπτιπι. οὐνανίπηις ἑαυτοῦ 

ῬΓὸ αὐτοῦ. διιθίηο ἀπ Ν5. ῥήματι μόνον, 

» οἴονθβ αἰϊχιοι ΠΡνὶ θεὸν ἔχειν ἔλεων. ΑἸ ἀαὶ- 

ἄδιη ἔλεω. Δι οὐ (0]}ν. Ξοσιη τς ἐξιλεώσασθαι. 

ΒΆΘΗ ΟΕΒΛΑΙΕΙ ΟΑΡΡΑΘΟΟ. 

σ 

ΛΑἈΘΗΙΕΡ. 

5. » ΄ ν - Α ΕΥ̓ “ 
δήμου, χαὶ ὅσον ἐγχώριον, ὧδε παρῆν πρὸς τὸν ἄν- 
Ν , ἢ Ν᾽ , ΑῚ 55 ΄ ᾿ 

ὃρα. Τότε καὶ παρθένος ὄψεως ἀῤῥένων χατατολμή- 

σασα, χαὶ πρεσδύτης χαὶ ἄῤῥωστος τὴν ἀσθένειαν 
, ΕἾ 4 - , μὴ 1, ι “- 

βιασάμενοι, ἔξω τοῦ τείχους ἦσαν. Ἤδη δὲ δρμῶν- 

τα πρὸς τὴν διὰ τοῦ θανάτου ζωὴν τὸν μακάριον 
περιστάντες οἱ ἐπιτήδειοι περιεπτύσσοντο ποτνιώ- 

μένοι χαὶ τὰ “ τελευταῖα χατασπαζόμενοι" χαὶ θερ- 
ἊΣ ἐσ το, ἘΠΟΣ ἐσ μὴ ὙΣΤΝ ΣΑΣ, ι μὸν ἐπ᾽ αὐτῷ δάχρυον ἀφιέντες, ἱκέτευον μὴ παρα-- 

δοῦναι ἑαυτὸν τῷ πυρὶ, μὴ παραναλῶσαι ἑαυτοῦ 

τὴν νεότητα, μὴ χαταλιπεῖν τὸν γλυχὺν τοῦτον 

ἥλιον. Ἄλλοι δὲ συμδουλαῖς πιθαναῖς ἐπειρῶντο 

παραλογίζεσθαι" ῥήματι μόνῳ εἰπὲ τὴν ἄρνησιν ραλογίζεσθαι - ῥήματι μόνῳ εἰπὲ τὴν ἄρνησιν, 
Ψυχῇ δὲ ἔχε τὴν πίστιν ὡς ἂν ἐθέλης. Πάντως οὐχὶ 
- χ λ. ἿΑ ΠΩΣ τ ἀλλὰ Ὁ ᾿Ν 7ὔ -Ὁ 

τῇ γλώσση προσέχει Θεὸς, ἀλλὰ τῇ διανοία τοῦ 
, σ ἢ ΄ ψε» Α ΝΕ: ΝΥ 

φθεγγομένου. Οὕτω γὰρ ὑπάρξει σοι καὶ τὸν κριτὴν 

ἐχαειλίξασθαι, καὶ τὸν " Θεὸν ἐξιλεώσασθαι. 

“ἈΝ 7 ι , 
αοαμαστης, χαι παστ 

, 

τς τ 5 ν 
Ὁ δὲ ἄκαμπτος ἦν, χαὶ 

ΞΜ ΤΩ Ὲ Ά Ξ 
προσθολῇ πειρατηρίων ἄτρωτος. Εἰχάσαις ἂν αὐτοῦ 

τῆς 
πε θυ ΓΡΕΤΑΞΕ ῃ ἌΣ λάόδ ΠῚ Σ 

ουτε ἄνξέμὼν αἀφορήτοι βίαι, ουτε αόορον υοῶρ εχ 

- ῃ 
διανοίας τὸ ἄσειστον τῇ οἰκίᾳ τοῦ φρονίμου, ἣν 

νεφῶν χαταῤῥηγνύμενον, οὔτε χαράδραι περιῤῥη- 
γνύμεναι, διὰ τὴν ἐχ τῆς πέτρας ἀσφάλειαν, 

διασαλεῦσαι δύνανται. Τοιοῦτος ἦν ὃ ἀνὴρ, 
ς 3,),; ι 7, Ὡς 3 Χ , ἀσάλευτον τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 

διασώζων. Βλέπων τοῖς πνευματιχοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς περιτρέχλοντα τὸν διάδολον, χαὶ τὸν μὲν χι- 

νοῦντα πρὸς δάκρυον, τῷ δὲ συνεργοῦντα πρὸς πι- 
θανότητα - τοῖς μὲν χλαίουσιν εἶπε τὸ τοῦ Κυρίου 

δῆμα - Μὴ χλαίετε ἐπ᾽ ἐμοὶ, ἀλλὰ “ χλαύσατε ἐπὶ 

τοὺς θεουάχους , τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμῶντας χατὰ 
- πσεθοῦ ἈΠ  τὰ ς τάν ᾿ , Ἢ τῶν εὐσεθούντων, τοὺς διὰ τῆς φλογὸς ταύτης, ἣν 

χαθ᾽ ἡμῶν χαίΐουσιν, ἑαυτοῖς τῆς γεέννης τὸ πὺρ 

θησαυρίζοντας. Παύσασθε χλαίοντες, χαὶ συνθρύ-- 
,ὔ -»“" 3: ΔῈ ν Ε , «͵ πτοντές μου τὴν καρδίαν. ᾿Εγὼ γὰρ οὐ μόνον ἅπαξ 

ἀποθανεῖν ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ ὃ ἕ ς 

Κυρίου Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ μυριάκις, ἐὰν “ οἷόν τε ἦν. 
Τοῖς δὰ ΑΥ Ῥχυλι τῷ λι ἰά Ψ 6. λ ΄ 

ἴς δὲ τὴν διὰ τῆς γλώσσης ἄρνησιν συμδουλεύ- 
- - . 

ουσι τοσοῦτον ἀπεχρίνατο, ὅτι οὐχ ἀνέχεται ἣ 

γλῶσσα χτισθεῖσα παρὰ Χριστοῦ φθέγξασθαί τι χα- 

τὰ τοῦ χτίσαντος. Καρδίᾳ γὰρ πιστεύομεν εἰς δι- 

χαιοσύνην, στόματι δὲ διιολογοῦμεν εἰς σωτηρίαν. 

Μὴ γὰρ ἀπεγνωσμένον ἐστὶ πρὸς σωτηρίαν τὸ στρα- 
τιωτιχὸν τάγμα; μὴ γὰρ οὐδεὶς ἑχατόνταρχος εὺ- 

ς Τπιι Νῖς. ἀσάλευτος. 

ἃ (οάϊςος (οπιροῆεοιαπὶ χλαύσατε τούς. ΠῚ ἄπο 

Ν95. εἱ ει ἐπὶ τούς. 

ς Λππχυὶ ἄπο ΠΥ] οἷόν τε ἧ. [Ἀδοῖς.1 



ἨΟΜΙΓΙΑ 

’ , Ἷ »ο-ὉὉ , , Δ 

σεδής; Μέμνημαι ἦ τοῦ πρώτου ἑκατοντάρχου,, ὃς 
παρεστὼς τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῶν θαυμά- 

τῶν τὴν δύναμιν ἐπιγνοὺς, ἔτι θερμοῦ τοῦ τολμή-- 
παρ ΜΟΘΗ -. ΜΌΣΝΣ ὃ Σ 

μᾶτος ὄντος τῶν ᾿Ιουδαίων, οὐκ ἐφοδήθη τὸν θυμὸν 

αὐτῶν, οὐδὲ μὴν ὑπεστάλη ἀναγγεῖλαι τὴν ἀλή- 

θειαν, ἀλλ᾽ ὡμολόγησε, καὶ οὐχ ἠρνήσατο ὅτι ἀλη- 

θῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν. Οἶδα καὶ ἄλλον ἑχατόνταρχον, 

ἐν σαρχὶ ἔτι τὸν Κύριον ἐπιγνόντα, ὅτι Θεός ἐστι 

χαὶ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων, καὶ προστάγματι μό- 

νῳ διὰ τῶν λειτουργικῶν πνευμάτων ὃ ἱκανὸς ἐξα- 
΄ Η͂ ΄ - ,ὔ Ἔ ᾿ ᾿ 

ποστέλλειν τὰς βοηθείας τοῖς δεομένοις " οὗ καὶ τὴν 
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γΔΟ.}}}5. σΟρηϊα 6͵α5. ροίοπεα, [ευνθηῖο ἁάδτις 
Τα δθουιιη 506] γ6., ΘΟΡΠῚ ΠΟ ΘΧΕΙΠλ 1 ἸΡΔΠῚ ν 

ΠΟ΄τ6. πιθῖιι νου αῖθ) γι! : 5θ σΟὨ Οθ5ι15 

οϑῇ, Π6Ὸ ΠΟρσαΨΙΣ ΘΠ ὙΘΙῈ 6586 ΕἼ] 100]. 

Νονὶ δὲ αἰϊιπὶ (ΘΠ ΠΡΟ ΠΘΠῚ.,. αἰ ΟΠ ΠΊΙΠῚ ; 
οὐ ἁάθιιο ἴῃς ΘΥΠΘ. ΘΟΠΙΠΠΟΡ ΔΓ ΘΙΕ, ΘΟσπονῖὶ 
Τλθιιη] 6556 Ῥο θϑία [Π] 71|6 ΓΌΘΘΠῚ 57 οἵ 7π|5511 5010 

ῬΘῚ δάμη ΠἰβίγῸ5. ΒΡ] π|5. ΟΡΘὰ ΘΡΘ ΠΕ θτι5. ο0π- 
[δυο ΡΌ556 : 46 ηὶ δὲ 6 ᾿5γᾷ 6] 6 Π) τι ΠΊ 8111 

5. ΟΡΆ556 ΠΟ ΠΉΪΠτ15 ΡΥΟΠιιπίϊαν!τ, ΝΌΠΠΟ οἱ ου- 

ΠΟΙΤ115.. οἵπὶ (δ η αγ]0 Θσδθῖ. , ῬΓΟΠΊΘΡΙ πὶ Δηθ56- 

πίστιν δε Κύριος μείζονα εἶναι παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ ᾽Ἂ ̓πιπὶ νἱάθυθε, 40 ροϑίγοηηο ρΡ6} Ῥοίγιπι βα]τιΐθιη 

ἀπεφήνατο. Κορνήλιος δὲ οὐχ, ἑχατόνταρχος ὧν, 

τῆς ὀπτασίας ἠξιώθη τῆς τοῦ ἀγγέλου , καὶ τὸ τε- 

λευταῖον διὰ τοῦ Πέτρου τῆς σωτηρίας ἔτυχεν ; Αἱ 

γὰρ ἐλεημοσύναι αὐτοῦ καὶ αἱ δεήσεις εἰσηχούσθη .- 
σαν παρὰ τῷ Θεῷ. ᾿Εχείνων εἰναι βούλομαι μαθη- 

᾿ “- ἌΝ,..9 ΄ ᾿ , Ἄν, 9 τής. Πῶς οὖν ἀρνήσομαι τὸν Θεόν μου, ὃν ἐκ παι- 
δὸς προσεχύνησα ; Οὐχὶ δὲ φρίξει ὃ οὐρανὸς ἄνωθεν; 

Δα ΠΡ βοθγθῖιν ὃ ΟἸρ ΡῈ. οἰθθιηοβυ πε 6}115 οἱ Ργ6- 
065. ϑχϑι 5. ϑαπΐ ἀρ Τ)οιιπι. Π]ΟΥ πη γ ]0 
6556. αἰβοῖρυϊι5. Οπουμηοάο ἰρίτιι ποράθὸ ΤΠ Θιιπὶ 
ΠΊΘΙΙΠῚ 5. ΤΠ Ι6 ἢ ἃ ΡιιθΙῸ δάονανὶ ἢ ΝΟππΘ. ΠοΙτὸ- 

50θὲ οθ] απ ἀδϑιιρθι ἢ ΠΟΠΠ6 ΟὈΒΟΙΓΑ] [1 ΠηΘὰ 
οαπιϑὰ 5᾽ἀθνὰ ὃ Πτιηὶ [6}11|5. ΔΙ Ὲ1Ὸ πη 10 Π16 511|5{1- 
πρθὶιῦ ΔοΪ6 ΦΓΓαΓΘ : 7} 615 πιοτὶ ἰγυ ἀἰθίτι". ἘὰΧ 

Αει. 

ΔΠΓαι 1.8 8. 

10. 

Θαϊ. 6. 7. 

ΟΥ̓́Θ ΠΟΒΙΓῸ ΠῸ5 Ἰπάϊοαϊ : Οχ συ ῖ5. ΠΕ 1ΠΠαγ΄, Ππο,10.25. 
ΘΧΖπΘ. γον σοπάθηπαῖ. ΑΠπΟη ἰορίϑιϊ5. ἴγο-- ἤματι. 12. 

πιθπαπὶ πὸ Πομηϊπὶ σΟΠι] ΠἸΑτΠ]οπθιῃ ἢ Ομὶ ἥγμελ. το. 

οὗ συσχοτάσει δὲ ἐπ᾿ ἐμοὶ τὰ ἄστρα; ἣ γῆ δέ με 
ὑποστήσεται ὅλως ; Μὴ πλανᾶσθε" Θεὸς οὐ μυχτη- 
ρίζεται. ᾿Εκ τοῦ στόματος ἣμᾶς τοῦ ἡμετέρου χρί- 
γει, ἐκ τῶν λόγων δικαιοῖ, ἃ καὶ ἐκ τῶν λόγων χα- 
ταδικάζει. Οὐχ ἀνέγνωτε τὴν φοδερὰν ἀπειλὴν τοῦ 
Κυρίου ; ὅτι, Ὃς ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι χἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ 
Πατρός μου,, τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

Ἂντὶ τίνος δέ με καὶ ταῦτα σοφίζεσθαι συμόου- 

λεύετε ; Ἵνα τι ἐμαυτῷ ἐκ τῆς τοιαύτης καταπρά- 

ξωμαι τέχνης; ἵνα μικρὰς ἡμέρας χερδήσω ; Ἀλλ᾽ 

αἰῶνα ὅλον ζημιωθήσομαι. Ἵνα φύγω τῆς σαρχὸς 

τὰ ἐπίπονα: ᾿Αλλ᾽ οὐκ ὄψομαι τὰ ἀγαθὰ τῶν δικαί- 

ὧν. Μανία σαφὴς, μετὰ τέχνης ἀπόλλυσθαι" μετὰ 

πανουργίας χαὶ δόλου τὴν αἰωνίαν χόλασιν ἑαυτῷ 

πραγματεύεσθαι. ᾿Αλλὰ χαὶ ὅμῖν συμδουλεύω. [1 
μὲν χαχῶς φρονεῖτε, μεταμάθετε τὴν εὐσέδειαν " εἰ 
δὲ καθυποχρίνεσθε τὸν χα!ρὸν, Ἀποθέμενοι τὸ ψεῦ- 
δος, λαλεῖτε ἀλήθειαν. Εἴπατε, Ὅτι Κύριος ᾿[ησοῦς 

Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ταύτην γὰρ τὴν 

φωνὴν πᾶσα ἀφήσει γλῶσσα, ὅταν ᾿Εν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψη, ἐπουρανίων, καὶ ἐπιγείων, 

καὶ χαταχθονίων.Θνητοὶ πάντες ἄνθρωποι, μάρτυρες 

δὲ ὀλίγοι. Μὴ ἀναμείνωμεν γενέσθαι νεχροὶ, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ ζωῆς εἰς ζωὴν μεταδῶμεν. Τί τὸν αὐτόματον 

ΓΤΠαα, τοῦ πρώτου, ποη ἴΐὰ δοοϊρίοπάιτιπι οβὲ, τὶ 

Βα ]τ5 ἀϊοαῖ, σοπ αγ]οπ οὶ οἴιπὶ, 411 ογιιοὶ ἃ 5.10, 

ῬΥΪπλιιπ 6556, Οὐ} 115. ἴῃ Θου ριαΓΙ5. πηοπίϊο ἤαιϊ. ΑἸϊο- 
«απ ὁπὶπὶ ΒΆΒ1Π11|5. 5θ οι Ρυισπαγοῖ, οατ 1ρ56 5[α {1 πὰ 

ποπλΐϊποῖ σοπ ΟΠ ΘΠ). Αἰ τπτ.,. οὐ 15 Πάοπὶ ΟΠ υἰδίτις 

Τ)οιἶπιι5 Οἰἴπν ἀπἴδ ῬΆΒΒΙΟΠἾ5 ἰοπηριι5 Ἰαπ]ανογαῖ : 

504 {Ππώ||, τοῦ πρώτου, γον «ιιοάάαπι σοπιιβ αἰ" κοίίο-- 

ποραυοῦὶὶ ἡτ6 σου τι ἰχοπιϊτιδτι5., ποθ αῦο οἱ 680 33. 

θην ὁονάηι Ῥαΐνδ τπθο, ηαὶ ἐπὶ οοἰὶς 651. 

8. Οἴιν δαίθηη Προ ϑἰ μη] 6 πὴ δια 6115} ΤῈ πὶ 

ααυϊάρίαμι Θχ [411 ἀνθ σοΠη ρα πὶ ἢ πὶ Ραῖιοο5 ἀ165 

᾿πον[οῖαπὰ ὃ ΑΥὐ Ἰαοία γα ΓΔοῖα η} ΤΟΙ 15. ΘΟ ΙΘΓΠΪ-- 

παίῖς. 01 οἴ ασίαιν. θὰ ΠΙ5. ἀοογοβ ἢ 564 ποαια- 
4πᾶπὶ νά θο θοπὰ {π|5ΓΟυ τ. ῬΟΥΊΡΟ 50] γίθι", 
οἵ ἀϑίιιθ ἃθ ἀο]ο56. ξο θυ ΠῚ 1ΠῚ 5101 ΘῈ ΡΟ] οἴ τι πὴ ἃο- 

ΘΟΥΒΘΓΘ, ΠιαΠ [δοῖα ἔπθυῖὲ ἀθηηθπια. 564 οἱ ν 15 

ἰο σΟΠϑΙΠτιηι. 51 πα }6 56 ΠΕ 15... πητιτα ἴα ΘΠ Θ ητἃ 

Ῥἱθἔαιθμι (ἰἰβοῖ[θ : 51Π τι 6 ΠῚ 51 Π|1| 115, [ΘΠ ΡΟΥῚ 

τι} ΒΟΥ ν 1815.) 1) ροπότιθ5 τι θπεαοίιι, ἰοχτείηεϊτιὶ Βρ]ος. ἡ. 
Ε ἘΝΕΞ : τ᾿ 25 

φοτγίζαΐοηι. Ποῖα μοι 7)οηιῖτιτι5 ὕ]ἐ5τι5 ΟἸιγί δίς Ὁ 
ΜΡ. 2. 

ἐπι οἰονία ἐει 1)οὶ Ῥαίνῖς. Νάτηι ϑιυλιτοὲ πὰπο νο- τι. εἰ τον 

ὁθὴῖ Πἰπσιιὰ ΟΠ ΠΪ5. {{Π}7 ΟΠ 7 πιοηπῖπθ υὕδοτι 

Οηλτθ δόπα Πδοίοίιι", οιοἰθϑίζειν,, {οΥΓ 5 Τί πεηὶ- 

416, αὐ ἱπ[ονπογιιη. ΜΟΥ α 65. διιπὶ ΠΟΙηΪη 65 
ΟΠΊΠ65 : 5641 ΠΑΡ ΥΓΟ5. Ρᾶπ6]. ΝῸ ΘΧΒΡΘΟΙΘΠΊΙΙ5 τιῖ 
που ταϊ ἤΠατηι5 : 564 6 νἱΐα δὰ νἱΐαπη {γα ΠΘΘΆΠη115. 

πιῖς εὶς ρΡοβίτιπι νι οι Ῥσὸ τὸ πρῶτον, ργιζτειε. 11ε-- 

Φολ 101 μη ἱπετετι, οαπίγίοτ δ 6715, “αϊ, οἴο. Ἦος οἰπὶ 

ποι ἀπ ππα νογίονεϊ νοῦ Ἰπίουρυοβ, ἴα γορεϊ : Ζ2{ε- 

σον ον ρμεἱπιὶ σα πίιομῖς ψαῖ, οἴο. 

ε 8ῖς Νε5. χα]. ἘΔΙΠ ἱκανῶς, θ΄ οι ἅϊιο Μ85. 

τὴν βοήθειαν. 

ἃ οουαπι χαὶ οχ πλα} ἰ5 Νῖ55, ἈΦ Ιἀ τηιις. 
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Οὐ παιιἉ] ἢ}. του πὶ ῬΓΘΘ ΓΟ] ΔΉ] ηὶ ἢ Τπέτιι- 

οἴπιοϑα 65.) (515. ΠΠΠ}10|5... ΘΟΠ. τ Πἰ5. ρ6οο- 
Δ} ΠΟμμ  ππη 116. ΟεἸβα 115. ἢ. Πάβοθπ 0 ἴπ 
ν ΙΔ ἢ} ΠΙΓΟΪΨΣ, ἀπὶ' [ΠῚ ΘΠ ΡΟΥΘ. ΔΙ ΒΙΠΠΉ 115... 

δας Π]ΟΥ] 0 ἀἰἸ55ο] α{π|5.. ἀπ νἱο]θητο αιοάαμι ἃς 
1π6 ν 114}0}}} οαδιι ἃ ρί5. Οἴπι ἰσῖτα" ΠΟΥ ΟἿ1-- 

ΠΪπΠῸ Ορονθαϊ,, νἰταπι ΠΟ]15. ΡΘΥ ΠΊΟΡ ΘΠ] ΘΟΠῚρὰ-- 
ῥΘηλιι5. Βροηίαη θαι} ἴδοιτο «πο οδὲ θοδοίιη. 
Πα Π6 ῥάγοῖθ., “τὰ ΠΘΟΘ556 ὁδῖ θυ να} }. 58 Π6 
Εἴδὶ [θυ Πὰ ῬάΓΙΓΟ οϑϑθπηΐ π΄ ρΟΡΡΘἔια πη. Ρ6}- 

85. 

Δ Π5111ἃ. 5, ΠῚ ΒΙΠΟ Ϊ Πτι5. ἀπάα Ομ ον Θϑ50 1, τ Θὰ 

ΘΙ ΘΒ ΕΠ 115. ΡΟ Π. 1 ΓΔ. ΘΠΊ1Ι5 : 566] 5ἱ ὈΡΘΟῚ [ΘΙ ΡΟ 6 
ἀπιναηΐ, δὲ αἰσηϊζαῖθ τὰ ᾿ηρανὰ διιηῖ., ἰΠΘ ΘΠ 5 

1ηϑα πα [που 1, 0}» που δ. Πππη} δα ει 1 πη 65 ἴῃ 

5008 ΤΟΡΟΒ [5 ΔΗ) 66. ΗΟ οπ αἰχΊσδθι., ΟΡ - 

Οἰδήτι6 55:0 56 Οἱ οι" 50} 1} }51586 1, 11 δ] Ἰοίιι 1, 

Ὠ1 111 ᾿πημητια [0 ΘΟΪΟΥΘ., Π1Π1] αἰ του αΐα [Δ οἰοὶ α]ὰ-- 
οὐατο. Νὰπι 1 ἈΠ] Π10. Αἰ Πδοῖιι5. οΡαϊ, ΠΟἢ ἥἰιαδὶ 

ἱπν Θη 1} 1158. [Ἰ|556 1 ΠΙΟΙΟΡ ἢ, 56 αιιαϑὶ [υἰ55θὲ 

56. ΠΙΔΠἾΠ 115 ἈΠΡΘΙΟΥ ἢ. ΘΟΠΟΡ ΘΕ ΠΠπ} 115. 40] 511} 
ΘΕ ΠῚ ὕΘΟΘΠ5. {6 ] α 11} ἀσϑιι ΘΠ 65... δὶ Ὀδαίαμη 
νἰται ν]τιι Τα Ζαγι!}. {ΓΔ ΠΒ ΘΠ. Οτι5. ΡΟραΠ]ὶ 

11Π1π|5 Θπα ΡΟ] Ο]αιη ον ἢ Οπο πὰ ῃ [ΟΠ] Γι} 

[ΡαΘΟΡΘΙΙ [ἀ ΠΊ11Π} ΘΧ Π.Π1]}115. 1Π ΤΟΡΓΔ ΠῚ (ἰΘμἶϑὶ, 

αυαπἴι5. {ππῸ 6 [ΘΡΡὰ 1Π ΟΡ 1} ΒΟΘ 19 ΠῸς 

65: δἰαάίιπη. σΟΥΌΠΔΓ {ΠΠ1π5. ΔΙ ]οῖ. Πως ἠϊο5 
Δαμναηάπηι {ΠΠπ||| 5ροοϊδου!ιη ΘΟ ΠΘροχὶ , 406 χη 

πῸη ΟἸΡΒΟΙΙΡΑν [ΟΠ 0115. ΠΟῚ (ἰ55ο νι οοηϑιιο- ἃ 

το... ΠῚ νἱοὶς ῬΟϑι θυ ἸΟυι"}. ΘΥΘῚ [πππ1Π} Πα σηϊ- 
το. Οἰιοιηδ πιο αι ΘΠ ΠῚ 5016} 560,06. ἰπ-- 

[6 Π65,. 5606} ΔΙ ΠΊ : 1ἴὰ ΠΙΟΖι6. Υἱ] 
11Π|π|5. ΠΟΘΙ ΠΟΥ] 561 }06 1 ἡΘΟΘη Το μῚ. ΠΑ ΟΙηιι5. 
ΝΠ {τι πιθηιοτὶα (ίονπα εὐὶς ἡιιδίμις., οἱ ἀριά 

ΤΠΟΟ]α5 [ΟΡ Γὰρ., ἄτι [ΘυΡὰ ΟΥ]Ὁ, ΘΕ π΄ 0 }15.., δὲ 

ἀρὰ ΤυιΠ θη }π|δζαιη : οὐ Θ]ουὰ δὲς ἸΠ ΡΟ. πὶ 

1 ϑθθ οι] ἃ ΒΘ ο] ον}. ΑἸποη. 

ν ΟΟ]ον εἶπαι ἄπο Μ95, βιαιοτέρων. Μὸχ (ΟἹ. ρυῖ- 

χητι5 ἑχούσιον ποιήσασθαι. 

ς 510 ΝΙ55. τπλα]ι]. ἘΜῚΠῚ ἐχρῆν ταῦτα διαμιείδειν πρὸς 

τὰ, ἐἴο. 

ἀ ΑπΠΖαΙ ἄτιο ΠΡ. μιακαρισμῶν ἀποπίπτειν. δι1α- 

τἀπὶ οὶ 

ὁ Β11ὸ 

... μετέθηχαν : 

υτοῦ. Αὐ φιαίαον βα] πὶ Ν55. ἑαυτῷ. 

Ῥαγῖβ. οὺς εὐθὺς αὐτὸν νεοσφαγῇ παραλαθον-- 

τες. 4πο6] φαΐῃ ὙἸ]οβιιμὰ 511, Δα τανὶ 

ΒῸῊ ΡοΓοβῖ, οὐ 51 ἰοσουὶβ παραλαθόντες, Ἰοσ 5. ποΟΟΒ56 

δὲ οἱ εὐθὺς, οἴο. ἘΊΠ]Ο. ΤᾺ51}, οἱ που βορίομι Νῖ55. 

πάρι σοπβοηϑα οὺς εὐθὺς αὐτὸν νεοσφαγῇ παραλαθόν- 

ΒΆΒΙΓΠΙ ΟΕΒΑΙ ΕΣ ΘΟΑΡΡΆΘΟΟ. ΑΚΟΘΗΙΕΡ. 

ἐχδέχεσθε θάνατον ; Ἄχαρπός ἐστιν ; ἀχερδὴς, χοι- 

νὸς χτηνῶν χαὶ ἀνθρώπων. ᾿Γὃν γὰρ διὰ γενέσεως 

εἰς τὸν βίον ἐλθόντα ἢ χρόνος ἀνάλωσεν, ἢ νόσος 

διέλυσεν, ἢ " βιαιότεραι συμπτωμάτων ἀνάγχαι 

διέφθειραν. ᾿Επεὶ οὖν δεῖ πάντως ἀποθανεῖν, τὴν 

ζωὴν ἑαυτοῖς διὰ τοῦ θανάτου πραγματευσώμεθα. 

᾿χούσιον ποιήσατε τὸ χατηναγχασμένον. Μὴ φεί- ᾿ 
τ τὰ -» ΄ , Α 

δεσθε ζωῆς, ἧς ἀναγχαία ἣ στέρησις. Καίτοι εἰ χαὶ 
Ἐπ» ΤΙ, ἘΠ Ξε ὁ ὧν δος ΤΣ τὲ νυ εν {ῆεν 

τὸ διαρχὲς ὅμοιον εἶχε τὰ γήϊνα, σπουδάζειν “ ἐχρῆν 
: ᾿ ἀράς ἀξῆρον το σα τη ας τ, ἘΣ 
διαμείδειν αὐτὰ πρὸς τὰ οὐράνια " εἰ δὲ χαὶ ὄλιγο- 

χρόνια, χαὶ τῇ ἀξίᾳ τοσοῦτον ἀπολειπόμενα, πα- 
Ἂ 2 Νὴ Ὡς - μς -᾿ -- 

ραπληξία δεινὴ, τῇ περὶ ταῦτα σπουδὴ τῶν ἐν ταῖς 

ἐλπίσιν ἀποχειμένων μακαρισμῶν “ ἐχπίπτειν. 'Γαῦ- 

τα εἰπὼν, χαὶ ἑαυτῷ τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ περι- 
΄ Α ᾿ λ 

γράψας, ἐχώρει πρὸς τὴν πληγὴν, οὐδὲν παρατρέ- 
"Ὁ 2 Ὁ ὐ 

Ψψας τοῦ χρώματος, οὐδ᾽ ἀλλοιώσας τι τῆς τοῦ 

προσώπου φαιδρότητος. Διέχειτο γὰρ οὐχ ὡς δη- 
δ᾿ ͵ 

μίῳ ἐντεύξεσθαι μέλλων, ἀλλ᾽ ὡς ἀγγέλων χερσὶν 
ἂν πΙπὶ ἈρΡΉ εβς ὴ Ἐ- 
ἑαυτὸν παραθήσεσθαι, οὺς εὐθὺς “ αὐτὸν νεοσφαγῆ 

, ᾿ 

παραλαδόντας, πρὸς τὴν μαχαχρίαν ζωὴν μετα-- 
,ὔ Ψ δ 4 ΄“«"7] 5, , -ΝΗ 

θήσειν ὥσπερ τὸν Λάζαρον. 'Είς ἐχείνου τοῦ δήμου 
δὴν βοὴ δὴ σεται: ΜΠ Ια δ το Σ τὴν βοὴν διηγήσεται; Ποία βροντῇ. τοσοῦτον ἐχ 

ποτα τ ϑς τὸς ΡΟΣ γε - , 
νεφῶν ἦχον ἐπαφῆχε τῇ ἢ» ὅσος ἐχ τῶν χάτω τότε 

νΥ ΕῚ ν “9᾽ ΝΗ πω , ΕἸ ᾿ ον ᾿Ν ,ὕ 

πρὸς οὐρανὸν ἀνεδόθη : Τοῦτό ἐστι τὸ στάδιον ἐχεί-- 
- [2 5 - ς 

νου τοῦ στεφανίτου. Αὕτη ἐπεῖδεν ἣ ἡμέρα τὸ θαυ- 
- Γὰς - ͵ “Ὁ 3. .2 , Ε , 

μαστὸν ἐχεῖνο θέαμα, ὃ οὐκ ἡμαύρωσεν ὃ χρόνος, 
5 ο»» ς , Σ ΕἾ ΔΝ, ἘΓΈΕΓΣ: 
οὐδὲ ἐξέλυσεν ἣ συνήθεια οὐχ ἐνίκησεν ἣ τῶν 

ἐπιγινομένων ὑπερθολή. “Ἔδσπερ γὰρ τὸν ἥλιον ἀεὶ 
χαθορῶντες, ἀεὶ θαυμάζομεν" οὕτω χαὶ τοῦ ἀνδρὸς 
2. 5) 5. ῃ ἣν μ ν 9 , 
ἐχείνου ἀεὶ νεαρὰν τὴν μνήμην ἔχομεν. Τἷῖς μνημό- 

συνον γὰρ αἰώνιον ἔσται 
[5 , - 

δίχαιος, καὶ παρὰ τοῖς 

χαὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ 
 ἴ ς ὩΣ ᾿ ᾿ , 
ῳ ἢ ὁοζα χαὶ τὸ χρᾶτος 

ἐπὶ γῆς» ἕως ἐστὶν ἣ γῆ, 

παρὰ τῷ διχαίῳ χριτῇ " 
“ ἣν ϑ δνν, - ΕΑ ᾽ ἐδ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α μήν. 

τας.... μεταθήσειν ὥσπερ τὸν εἴα., 4 γα 5 πποη- 

ἰοβα 550 ΠΟῚ αἰχογί πηι, αἴ τοῦς ΘΟΓΙῚΠῚ ΘΟΠΒΙΓΠῚ - 

οἴϊοποιη Πουὶ Υἶχ ρόβδο [ἀΓοαγητι τιθοῦθϑο οϑῖ. ΝΟ ὶς 

γΟΡΙβί πα 1]6. Πτ, ΟΠ ΠΠρβῖτη Ἰνῖο 556 ἀὰὶ νου φαίνεσθαι, 

ἀπ 51 πλ1}15, οο πλοΐο : οὃς εὐθὺς αὐτὸν νεοσφαγῇ παρα- 

λαθόντας, ἐφαίνετο πρὸς εἴο., {ει05 οοπδία αὶ τπαιγ- 

γπι δἰαἴίπι ,οοὶ οἰδίδηι ἀϑϑιιπείιηι ἐγ απ5ϊαίιος. αὐ 

δεαίαπε αἱίαπι. (ον). ἤβιιι5 ποῖα! θα] Ἰεβὶ παρα- 

λαθόντας μεταστήσειν. Μῖοχ ἄτιο ΜίΞ5. ῬγῸ ἐχείνου ἰιὰ- 

Ροηῖϊ ἐχείνην. 

Γ δὶς Νῖβο. πομπῖ}}ῖ, ἘΜ Ὶ νονὸ οὐχ ἔλυσεν. 



ΠΟΜΠΠΙΓΑ 

ὉΜΊΙΛΔΙΑ ιθ΄. Β 

Εἰς τοὺς ἁγίους τεσσαράχοντα μάρτυρας. 

Μαρτύρων μνήμης τίς ἂν γένοιτο χόρος τῷ φι- 

λομάρτυρι:; διότι ἣ πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ὁμοδού-- 

λων τιμὴ ἀπόδειξιν ἔχει τῆς πρὸς τὸν κοινὸν Δεσπό- 

τὴν εὐνοίας. Δῆλον γὰρ; ὅτι ὃ τοὺς γενναίους ἄνδρας 

ἀποδεχόμενος, ἐν τοῖς ὁμοίοις καιροῖς οὐκ ἀπολει- 
φθήσεται τῆς μιμήσεως. Νίαχάρισον γνησίως τὸν 

ἃμαρτυρήσαντα, ἵνα γένη μάρτυς τῇ προαιρέσει, 

καὶ ἐχδῆς χωρὶς διωγμοῦ, χωρὶς πυρὸς» χωρὶς μα- 

στίγων, τῶν αὐτῶν ἐχείνοις μισθῶν ἠξιωμένος. 

Ἡμῖν δὲ οὐχ ἕνα πρόχειται θαυμάζειν - οὐδὲ δύο 
μόνους, οὐδὲ μέχρι δεχάδος ὃ ἀριθμὸς πρόεισι τῶν 
" μαχαριζομένων . ἀλλὰ τεσσαράχοντα ἄνδρες, ὡς 
μίαν ψυχὴν ἐν διηρημένοις σώμασιν ἔχοντες, ἐν 
μία συμπνοίᾳ χαὶ ὁμονοίᾳ τῆς πίστεως, μίαν χαὶ 
τὴν πρὸς τὰ δεινὰ καρτερίαν, χαὶ τὴν ὑπὲρ “ τῆς 
ἀληθείας ἔνστασιν ἐπεδείξαντο. Πάντες παραπλήσιοι 

ἀλλήλοις, ἴσοι τὴν γνώμην , ἴσοι τὴν ἄθλησιν. Διὸ 

καὶ ὁμοτίμων τῶν στεφάνων τῆς δόξης χατηξιώθη- 

σαν. Τίς ἂν οὖν ἐφίχοιτο λόγος τῆς τούτων ἀξίας: 

Οὐδὲ τεσσαράκοντα γλῶσσαι ἐξήρχεσαν ἂν “ τοσού-- 
τῶν ἀνδρῶν ἀρετὴν ἀνυμνῆσα!. Καίτοι εἰ χαὶ εἷς ἦν 

ὃ θαυμαζόμενος, τήν γε τῶν ἡμετέρων λόγων δύ- 

ναμιν ἐξήρχει χαταπαλαῖσαι,, μὴ ὅτι πλῆθος τοσοῦ- ἢ 
τον, φάλαγξ στρατιωτιχὴ; σύστημα δυσχαταγώνι- 

στον, διμοίως ἔν τε πολέμοις ἀήττητον, καὶ ἐν ἐπαί- 

γοις ἀπρόσιτον. 

Δεῦρο δὴ οὖν εἷς μέσον αὐτοὺς ἀγαγόντες διὰ τῆς 

ὑπομνήσεως, χοινὴν τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν ὠφέλειαν τοῖς 

παροῦσι χαταστησώμεθα, προδείξαντες πᾶσιν . 

ὥσπερ ἐν γραφῇ; τὰς τῶν ἀνδρῶν ἀριστείας. “ ᾿Κπεὶ 

ἃ ἙαΙο Ῥανὶβ, μαρτυρήσοντα. ΓΑΡΥῚ γοΐουοϑ μορτυ- 

ρήσαντα. 

»ΟΟΙΡ. ἰουίλιιβ ῥσὸ μαχαριζομένων Ππαρθοῖ μαρτυρη- 

σάντων. 
ς Ἑδιῖο Ῥαγὶβ χαὶ τὴν ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας ἔνστασιν. 

Ἑάδιτο Β8511. εἰ Μεάϊςο. δὲ 4111 φαίπιψιις Μ85. αὐ ἴπ 

ἐοπίοχ[ι. 

ἀΤ]ναχας οαϊεο τοσούτων ἀνδρῶν, οΐ υἱγογιίτι, 

δαΐ τΤαπίογιπι υἱνογηι. Ν᾽ οἴονοβ Φπδίαου ΠΟΥ τοσαύ- 

τὴν, ἑαπίω υἱνει. φρο. βθοιπά 5 ἂν τεσσαράχοντα 

ΤΟΝ, 1ν 

ΙΝ ΟΥΑΡΆΛΟΙΝΤΑ ΜΑΆΤΥΒΕΒ. “209 

ἨΟΜΠΙᾺ ΧΙΧ. 

1π| ξαποίος ψιιαάγαρίτία ὨαΡΕγγ765. 

τ. Οἵ βαιθίαϑ ἱπ γθοοϊθπα Π] ΡΥ τα]. ἢ16- 
ΤΟΥ Ϊὰ 6556 ΡΟϑ511 7) οἷ 9 4] ΠΑΡ ΥΤΘ5. ΔΠΊΟΥῈ Ρ]Ὸ- 

ΒΘ ΠΑ τη 5, οἵμπι ΠΌΠΟΙ 4 1161 ΘΟΏΒΘΥν 15. ΒΟΠΪ5 6- 
[ὉΥῚ Πηῖ15., ΠΟΒΙΓ ΘΡσ ΘΟΙΠΠΊΙΠΟΠῚ ΠΟΙ ΠῚΙΠῚ 
ῬΘΠΘν ΟἸθ ἢ τ ΘΡΘΟΙ ΘΠ. 51} δὲ ΤποΠΠΠ]ΘΉ Πα} 9 

ΕἘτοπῖπι ΟΡΒΟαΡιΙΠ ΠΟ Θϑ[ ΘΠ] 41] 5[}ΌΠΊΙΟ5 Υἱ- 

ἴῸ5 σομη ΘΠ δυ], ἴρθ05 ἴπ 51 Π}}}Π10 115 ΟσοΔ510- 
Πἶ δ τι5. ἱπιϊ τἀ γι 1 6556. Τα ἃ ϑ ΠΟΘ. ΘΠ ΠΕ] 
τηδν ἐγ νῖπὶ ΡΟ ] 4, ἊΣ δἰ οῖανθ πη  γ" νο]α- 

ταῖθ., ἃς ἀδπηιη 51Π6 ρθυβθ αι τ 0 6, 51Π6 86» 

51Π6 ψϑυ θοῦ θιι5. απ ἄθηι αἰ 111 τπθΡ ΘΠ 

ΘΟΠδθιανθ. ΝΟΙ5. ἀπ 6] ΠΟ ᾿ητ5 ἃ νπθρᾶ- 
τἰοποῖη ΡΡΟΡΟ Ια, πὸπ ἄπο ἀϊππίαχαϊ,, ποη δὰ 
ἀδοθπι πβήπ|6 θα ΙΟυ ΠῚ 56. ΠΙΙΠΊΘΡΙ5. ΘΧΙΘΠΑΙΕ : 
564 νἱνῖ «ιδάναρί πα, “ιαϑ1 ΔΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ τΠ8 1} πὶ 
ἀϊνουϑὶϑ σου ρου ιι5 Πα θΘη(65., ἴῃ τιπὰ 46] οοη- 

ϑρ᾽ γα οπ6. ἃς. ΘΟΠΟΟΡΪα., πᾶ] ἴῃ ΟΡ ΟΠ τι5 

το] ΘΓ  ΠΠ ἈΠῈ 5 πΠΆΠΊΠΠ6. ΡΓῸ για 6 ΘΟ Πϑίδ ἢ 18} 

οϑίθπάουιηι. Ομ Π65 ᾿πίθι' 56. ΘΟΠΒΙΠΉ1165., ῬΑ Ὸ5 
ΘΠ ΘΠ, ῬΆΓῸ5 ΟΘΡ ἈΠ ΪπΠ6. Ομ ΠΟ ΠῚ οἱ 610- 
Υἶδθ ΘΟΥΌΠᾶ5 ΡᾶΓ65. ΡΓΟΠΊΘΙΙΘΓΘ. Οἷιὰ Ἰδ τ} ΟΥ̓ - 
το Π6 Ροβϑιιηΐ ΡΓῸ ΠΠΘΡ 0 ἰαπ αν] ἢ ΝῸ «αδάνα- 
σἴπτα αυϊάθπι Πϊπριιδρ 5815. [ἸΘΥΪΠῈ τοῦ ὙἹΓΟΥ ΠῚ 
νἰρίμ!! οο] γα πάθθ. ἘΠῚ ΨΘΡῸ 51 ψ6Ὲ] {πιιπὶ ΟὨΪ τι 
δὲ οὔβουγαητα ΡΓΟΒΘΕΠΙΘΙΘΠΊ1), ἴ5. ΠΠῸ4ῸΘ οἷο- 

«πθηε85. Ποϑίγδθ ὙἿ ΠῚ 5 ΡΟΡΆΓΘΙ 7, Θά πιπὴ Πλ]Π πὶ - 
ἄἀο ταπῖα., Ρῥμαίαηχ ΠΗ] Αγ 15, ΔΡΊΘ ἢ. ἱποχριι- 

ΘπΆΡ 116, φαοά τι ἴπ θ6}115 υἱποθνα., ἴζᾳ ἰδι 1015 

Ἀββθάτϊ ΠΘηΟ μοίοϑί. 
2. Αϑ8 7απι,, 1ΠΠ 05 ἴῃ πῃ θη} γΘοΟ ΘΠ] ΘΟΓΙΙΩῚ 

χηθηιοσία δαἀιιοθπίθϑ , ΘΟΠΊ ΠΟ ΠῚ Ὁ 1}1{4 16 ΠῚ ΘΧ. 

οἷ οαρϊοπάδπιν δἀβίαπειι5 ΡΡΟΡΟΠΆΠΊΙ5., ΘΧΠΪ- 
ῬΝ τα οὐ ηῖθθι5., γεῖας ἴπ [06 }1ἃ 5 ΠΟ ΠῚ ὙἹΓΟΥ ΠῚ 

ἀνδρῶν, φμααναβίπια υἱρογιιπι, Βεῖῖ χἶμὶ ἀπθίιπι 

ποι οϑὲ, Ζυῖπ γοχ τεσσαράχοντα 6 Ἱπᾶγρῖπο 'π οοηίοχ- 

ἴαπι ᾿γτ ρου, Εδοίαση ἀαίθμ 14 6556 οὺ ἴοι πο ο 

ΔΥρθιίγον. ΓΑΡργανῖιβ Ιορογαΐ τοσούτων, οί υἱἷγ ΟἹ ἯΠ:, 

ποι τοσαύτην, ΑἹ ἴπὶ πηι] 15. Μ155. Ἰθρῖεαν : Ὑου ὑπ ἅπι- 

ἴδπι πὸ 415. τπιπη Γιατ, ΠΟΤΈ σἰγοσαπι Ἰρηογαγοῦ, 

ἴπ οτὰ ΠΡεῚ ἁἀ 141 τεσσαράχοντα, ψμαάναβίία. 

ὁ ΠΙα, ἐπὶ χαὶ εἴο., ἃν Αἀνίαπο Ῥάρὰ ργὸ ἄεξρη- 

οἴοτπιο βαποίασιι ἱπιαρίπιπι Οἰζαγὶ τποποῖ υἷν οστα1- 

εἰποῖταις Πασφῖ5. [οπι 116 πιοπττ {ποις πο σοὺ- 

{4 
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22. 
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12. 

1ι, 
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Του τπάϊπο. Νά. οἱ τὸ ἴῃ 6 }1ο ον τον σϑϑὶὰθ 

526 06 {π|}} ΟΥ̓ΔΙΟΙ Ὸ5, ΠῚ} Θ᾽ ΟΙΟΡΟ5. ΘΧ ΘΙ ΠῈν 1 

αυϊἀθηὶ δὰ5 56. ΠἸΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΔΠ [ΘΒ ν ΠῚ ψΟΙῸ ᾿ρϑὰ5 ἀο- 

Ῥἱπρθηῖοϑ ἴῃ τ }06 1115, 6ὲ αἰ] 4116 ΠΟ ᾿ᾶτιοο5 Δ [ου- 

αἰςπάϊποιη οχοϊαγιιπε. Οὐμδο ΘΠῚ πὴ ΠΙΒ[ΟΥ 86. ΘΓ ΠΊΟ 

Ροὺ ἁιιάϊειιπη. ΘΧΠΙ6Γ, οὰ 9}» Θσι]05 ΡΟΠΪ᾿ 51|16Π5 

Ρἰοῦανα Ρ6ν ἱπη τἀ ΟΠ πὶ. ἤτιηῸ δα τηοάϊππη δὲ ΠῸ5 

ἀβίαπηθιβ. ἴπ ΠΙΘΠΠΟΥ Δ ΤΟΥ ΟΟΘΠΊῖι5. ὙἹΓΟΙ ΠῚ 

νἰρ ατθιη., ΘΟΥΙΠΊ 116 σ6 5115 ν 6]: [Π ΘΟΠΒΡΘΟΙΠῚ 

Δα άιιοιῖ5., {αὶ ΘΟ ΠΘΡΟΒΙΟΥΘ5 5115, ΔΠΙΠΠΠΟΠΙΙΘ 10,515 

ΟΠ] ΠΟΙ ΟΡ 65., 605. δ ΘΠ} ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΘΧϑμλ.16- 
ιι5. ΝᾺ σΟΠρΊΘσαῖοβ. ΘΧΠΟΡΙΆΡΙ δ νἹΡ ΘΗ], 

5. ΒΑΘ ΟΕΒΆΑΚΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΕΆΟΠΙΕΡ. 

ὙΞΞη ἘΠ Κρ . 5 ᾿ ᾿ 
χαὶ πολέμων ἀνδραγαθήματα χαὶ λογογράφοι πολ- 

λάχις, καὶ ζωγράφοι διασημαίνουσιν, οἵ μὲν, τῷ 
, τὸ Ν λόγῳ διακοσμοῦντες, οἱ δὲ, τοῖς πίναξιν ἐγχαράτ- 

Χ Ἂν Ἂ ΑΥ 5 ͵ Ν ΓΝ 4 ͵ 

τοντες, χαὶ πολλοὺς ἐπήγειραν πρὸς ἀνδρίαν ἑκάτε- 
ν ἈΝ Ὁ λὸ Ὡς , ἈΝ, τῶ ἰὸν αν ροι. Ἃ γὰρ ὃ λόγος τῆς ἱστορίας διὰ τῆς ἀχοῆς πα- 

ρίστησι, ταῦτα γραφιχὴ σιωπῶσα διὰ αἱμήσεως 
ν." φ ΝΑ Δ. 6 κοὐ αν ἐπ 5 5. ΄ὔ - 
δείχνυσιν. Οὕτω Οὴ χαὶ ἡμεῖς αἀναμνήσωμεν τῆς 

ἘΞ ἘΣ Δ  ΜΈΜΗΝΕΝ ᾿ 
ἀρετῆς τῶν ἀνδρῶν τοὺς παρόντας, χαὶ οἵονεὶ ὑπ᾽ 

πςς ᾿ - 
ὄψιν αὐτῶν ἀγαγόντες τὰς πράξεις, χινήσωμεν πρὸς 

τὴν μίμησιν τοὺς γενναιοτέρους χαὶ οἰχειοτέρους 

αὐτοῖς τὴν προαίρεσιν. Τοῦτο γάρ ἐστι μαρτύρων 
Α “- 

ἐγχώμιον, ἣ πρὸς ἀρετὴν παράκλησις τῶν συνει-- ὔ 21 " Π ͵ 

Πῶς οϑὲ Μανίγγιιπι 1ατ5. ΝΘάι6 δηΐπὶ ΠΑ Ό1Π] 6 1τολεγμένων. Οὐδὲ γὰρ καταδέχονται νόμοις ἐγκωμίων 

5. ΠΟΙ5 ΒΘΓΠΠΟΠ 65 ΡΥ ΘΘΟΟΠΙΟΥΙΩῚ [ΘΡῚ 115 αἰ ΠΕ" 
βουνῖνο. ΝᾺηι {αἰ αι απ, ΟΧ πη Π Δ 15. Οατιδὶ5 

Ἰατιάυη οὐ Ἰσπθιη ϑυιπλιιη: : Πα τι5. νΘΙῸ ΠηΠΠ 4 τι5 
ΟΡ χτιθ. οδὲ., Ταοπιοο αι]! 4 τι8 ἢ} ΟΧ 115. Πτι80 
π᾿ ΤηΠ40 5ι1πῈ., ΘΟΥΈ) ΟΡ 1 αἴ ι16 ΘΟΠΙΠΠΘη- 
ἀδιοηὶ Ἰοοιιὴ Π]Πτπὶ ᾿ ΘΟ νι Ῥοίουῖ ἢ ΝῸΠ τπὰ 
διαΐ βαποιῖβ ραΐγῖα : 5  Ζα] ἀθπὴ. ΔΠ1π|5. Ἁ]ιπ 6 νὸ- 
ποίαϊ. Οὐὰ Ἰρῖταιν ἢ ἰρβόϑηθ ΘΧίουΓ 5. αἰ σθΙη15 . 

ἀπ ΟΥΡΙ5 οἶνο5 ἢ Οὐδ ιηοάτιπι θη η} ἴῃ συ τη} 0- 

Ἰουιι ΠΟΙ] ]ΟΠΙΡτι5 Θὰ {18 ἃ} πποσιοάῖιθ ΘΟ] ] ἴα 
51 πὲ. ΠΟΠΙ ΓΘ μ τ τι η} {πππὶ σΟπη μη τιΠΐὰ : [ἃ ἀπ 4 τι6 
ἴῃ εἶθ. ΠΑ Π5 τ 501} 5π|6 θα νὰ ΘΟ ΠῚ ΠΉ1Π15. Θ5. 
ΟΠΊΠΙ ΤΠ} 5. ΟΠ ΠΟΘ 416 ππαθοιμηηιθ. ρΡοἴθοι., ἃ]- 

ΤΟΥ ΟἿ} ἈΠ ΤΟΓῸ Ῥ ΓΙ ΠῚ ΘΟΠΊΠΉ ΠΙΟα Π|, ΤΠ10 ΨΘΡῸ 

αυϊὰ αὐῖηθι θυ ΡΘ Πἃ5. Π. 15. ᾿Πν 5 ΕΠ ΘΓ 5. ΟἿ 
ΠΟ556. 4180 ΠιιπΠ 658. Οἰν ὰ5. 51.) ΠἸσθαΐ ἢ ΟἸν "5 

ἰρῖταν ΤΠ Υ ΤΥ ΎαιΠ}.) ΟἸ ν1 5. ὁδὶ [6] : οα]5. ΟΡΙΓΟχ 
οἱ ΔΥΠῸχ οι... ΒΈΡΟΥμα ΤΟΡιιβα] θη, Πρ νὰ, 

μηᾶῖοι" ῬΑΜ]Π, οἱ δουιπὶ., {|| οἱ ϑῖ1πη: ΘΟΠ51- 

ΠΝ1]65. Ἐπ᾿ νορὸ Πποιμϊπιιη ΠΕ 0 πὶ σοπιι5. 5) ΑἸ 
ΑἸττ5 ἢ δο σΘητι5 50, ΓΙᾺ }6.... ππιιη} ΟΠΊΛΙΏΙ. 
(Ομ Πἰ5. ΘΠΪ ΠῚ ἱρβονα ραῖον Τ)θιι5., οἵ [γαῖνοο 

ΟἸΊΠΟ5., ΠΟῚ ἃ}0 τιπ0 δὲ ἃ}0 τιηὰ ΘΠ 1, 504, δχ 
Βρινῖτα5. δἀοριοηθ ἴῃς σΟΠοΟΡ ἴδηι ἰπῖθι 56. Ρ6ν 

Θμαυὶτατοηι σον πο πῖθϑ. ΟΠΟΥ 5 ραν ατι5.. Παρ πὰ 

ἀοοοβϑῖο ΘΟΥῚΙΠῚ., 41 ἃ 5θθοι!ο Τλθιιπὴ σ]ου α ἃ[Π- 

οἴθηξ,, ΠοῸΠ 515] ὰτἰπ σΟησΡοσα 1, 5841 ἀσΘυν [ΠῚ 
{Δ Π514 1. Οὐδ νΘΙῸ {γ Π5] Π]Ο 15. τηοάτι5 ἢ ΠῚ 

τσ πιὰ αἴ π6 ΘΟΡΡΟΥῚ5 5» Οἵ δῖα 5 νἸβῸ "6 ἃ0 ΤΌΡΟΥΘ 
ΟΠΙΠΊθΡτ15. 51115 δ Φ ΠΠΠλ115. ΡΥ δοϑί  ΠΊΘ5.5 1Π ΒΔ ΠΠᾺΡῸ5 

Μὰ, διότι ἡ πρὸς οἴς,γ. 4 Ἰπϊ010 ΟΥΔΠΟπὶ5 Ἰοριιπΐαν., 

οἰΐαια {πῖ556. ἃ (ἀογπιᾶπο ορίβοορο (ῃβίαπιϊηορο]ῖ- 
ἴαπο, τι νον οδὲ ἴῃ Οὐμποῖο Νίοθηο βοοιπῆο, 

δοίΐοπο 1. 

Γ δι. Μοά, οὐ ΟἹῖν. οἱ 1 πόππῖ}]ιῖ. ἘΔ ἀνα- 

μνήσομεν.... χινήσομεν. 

ἃ (οἸ εν τηὶ ἄτι ρονυϊηάς αἰ Μοᾷ. διότι οἱ ἐπαι- 

νοῦντες. 

Α δουλεύειν οἵ περὶ τῶν ἁγίων λόγοι. Διότι οἵ " εὐφη- 
μοῦντες, ἐκ τῶν τοῦ χόσμου ἀφορμῶν τὰς ἀρχὰς 
τῶν εὐφημιῶν λαμβάνουσιν᾽ οἷς δὲ ὃ χόσμος ἐσταύ- 

ρωται, πῶς δύναταί τι τῶν ἐν αὐτῷ ἀφορμὴν πα- 

ρέχειν εἰς περιφάνειαν ; Οὐχ ἣν μία πατρὶς τοῖς 

ἁγίοις" ἄλλος γὰρ ἀλλαχόθεν ὥρμητο. Τί οὖν; ἀπό- 

λιδας αὐτοὺς εἴπωμεν, ἢ τῆς οἰκουμένης πολίτας ; 

Ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς τῶν ἐράνων " συνεισφοραῖς τὰ 

παρ᾽ ἑκάστου χαταδληθέντα χοινὰ τῶν εἰσενεγχάν - 
ἢ ᾿ τ ΝΥΝ 

τῶν γίνεται " οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν μαχαρίων τούτων 
Φ' Ο " , ΨΞ Θ , 

Ρ ἢ ἐχᾶάστου πατρις χοινὴ πάντων ἐστι" χαὶ παντες 

εἰσὶ πανταχόθεν ἀντιδιδόντες ἀλλήλοις τὰς ἐνεγχού- 

σας. Μᾶλλον δὲ τί δεῖ τὰς χαμαὶ χειμένας περιζη- 
- " ᾿ πο 3 τὦ 5 

τεῖν, ἐξὸν τὴν νῦν αὐτῶν πόλιν, ἥτις ἐστὶν, ἐν- 
ς , ᾿ ᾽ ά ξοα Ττὰ οθτς κεν ξεος τα 

νοεῖν; Πόλις τοίνυν μαρτύρων, ἣ πόλις ἐστὶ τοῦ 
- κῳ , δ ς 

Θεοῦ - ἧς τεχνίτης χαὶ δημιουργὸς ὃ Θεὸς, ἣ ἄνω 
« ΟΤᾺΝ « Ν ᾽, ς ἱερουσαλὴμ, ἣ ἐλευθέρα, ἣ μήτηρ Παύλου, “ χαὶ 

τῶν ἐχείνῳ παραπλησίων. Τ Γένος δὲ, τὸ μὲν ἀνθρώ- 
ΜᾺ δὲ χλ) Ἂ Ἄ ᾿ ΝΑ Ν “Ὁ ε , 

πινον, ἄλλο ἄλλου" τὸ ὃε πνευματιχον, ἐν ἁπάντων. 
; Ἁ , φνν αῦ; 3 

Κοινὸς γὰρ αὐτῶν πατὴρ ὁ Θεὸς, καὶ ἀδελφοὶ πάν- 
ε ΟΕ ἐδ ἐνάός 

τες, οὐχ ἀπὸ ἑνὸς χαὶ μιᾶς γεννηθέντες " ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
ε θε ᾿ Ὁ Π Ἐν, » ὃν διὰ - ΠῚ ΕΥ̓ ΣΞΕ, υἱοθεσίας τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν διὰ τῆς ἀγάπης 

᾿ ΞΕ ; : 
ὁμόνοιαν ἀλλήλοις συναρμοσθέντες. Χορὸς ἕτοιμος, 

Ν ἀρτίως ἃ τ 
Ο προσθήχη μεγάλη τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος δοξαζόντων τὸν 

κε ἕ 
Κύριον, οὐ καθ᾽ ἕνα συναθροισθέντες, ἀλλ᾽ ἀθρόως 

ἘΜ ΑΝ ΈΟΡΙΝ Τα ΥΘΩΣ ΑΨ 
μετατεθέντες. Τίς δὲ ὃ τρόπος τῆς μεταθέσεως ; 

- , , . ἐπ 
Οὗτοι μεγέθει σώματος, χαὶ ἡλικίας ἀχμῆ , χαὶ 
Ν ,ὕ ας 

δυνάμει τῶν χαθ᾿ ἑαυτοὺς ἁπάντων διενεγχόντες, 
πὸ πὶ πον λεῖν ἃ , Γας ἌΤ 
εἰς τοὺς στρατιωτιχοὺς τελεῖν ἐτάχθησαν χαταλό- 
γους " χαὶ δι’ ἐμπειρίαν πολεμικὴν, χαὶ ἀνδρείαν 

»(οὔοχ Μεά. ἐράνων εἰσφοραῖς. ΜοΣ τιπὰ5 Δῆς. εἰσ- 

ενεγχόντων. 

ὁ Βθρ. Ῥυΐπιις χαὶ τῶν ἐχείνου. 
ἁ {τάσις οἄτο οἱ Ξεὲχ Μί55. στρατιωτικοὺς τελεῖν 

ἐτάχθησαν καταλόγους. (001]». ῥα πλιι5 στρατιωτιχοὺς ἐτά- 

χθησαν καταλόγους τελεῖν, 4]1ο ογάϊηε : ἴῃ 4αῖθιι5 οπηπῖ- 

Ῥὺ5 γουθιιπὶ τελεῖν Ὑἱἀθῖαν αἴ παρέλχειν, ἀπὲ Ροβὶ- 

{ὰπὶ {τιῖϑδο ογτιαῖαιβ σσαίϊα, 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΟΥΛΌΠΚΠΛΑΟΙΝΤΑ ΜΑΠΤΥΕΒ. 

ψυχῆς, ἤδη τὰς πρώτας εἶχον “ παρὰ βασιλέων τι- 

μὰς, ὀνομαστοὶ παρὰ πᾶσιν ὄντες δι᾽ ἀρετήν. 

᾿Επειδὴ δὲ περιηγγέλη τὸ ἄθεον ἐχεῖνο καὶ ἀσε- 

θὲς κήρυγμα, μὴ ὁμολογεῖν τὸν Χριστὸν, ἢ χινδύ- 

νους ἐχδέχεσθαι " ἠπειλεῖτο δὲ πᾶν εἰδος κολάσεως, 

χαὶ πολὺς ὃ θυμὸς χαὶ θηριώδης παρὰ τῶν χριτῶν 

τῆς ἀδικίας χατὰ τῶν εὐσεδούντων χεχίνητο " ἐπι- 

βουλαὶ δὲ καὶ δόλοι κατ᾽ αὐτῶν συνεῤῥάπτοντο᾽ χαὶ 

ποιχίλα εἴδη βασάνων ἐπετηδεύετο " χαὶ οἵ αἰχιζό-- 

μενοι ἀπαραίτητοι " τὸ πῦρ ἕτοιμον - τὸ ξίφος ἦχό-- 
λ ΠῚ ΄ὔ , " 

νητο᾽ ὃ σταυρὸς ἐπεπήγει᾽ ὃ βόθρος, ὃ τροχὸς, αἱ 
͵ Α Ἧ Ἵ Αὐε τν 5 μάστιγες " οἵ μὲν ἔφευγον ᾿ οἵ δὲ ὑπέχυπτον οἵ δὲ 

2, , ᾿ αὐ “ , , 

ἐσαλεύοντο - τινὲς δὲ πρὸ τῆς πείρας μόνην τὴν 
9) ΙΝ λ. , φι σα δ 2 Ν ᾽ 

ἀπειλὴν κατεπλάγησαν" ἕτεροι δὲ, ἐγγὺς γενόμενοι 
τῶν δεινῶν. ἰλιγγίασαν - ἄλλοι δὲ, τοῖς ἀγῶσιν 

ἐμθάντες, εἶτα διαρκέσαι πρὸς τὸ πέρας τῶν πόνων 
ἀδυνατήσαντες, περὶ τὰ μέσα που τῆς ἀθλήσεως 

ἀπειπόντες, ὥσπερ οἱ ἐν πελάγει χειμαζόμενοι, 
᾿ Ὑ Υ̓ ἀξ ἜΣ ΕῚ- ων σ᾽ ΓΥΡΕ χαὶ ἃ εἰχον ἤδη ἀγώγιμα τῆς ὑπομονῆς ἐναυάγη- 

᾿ὔ - - 

σαν τότε δὴ οὗτοι, οἱ ἀήττητοι χαὶ γενναῖοι τοῦ 

Χριστοῦ στρατιῶται, παρελθόντες εἷς μέσους, ἐπι-- 

δεικνύντος τοῦ ἄρχοντος τὰ βασιλέως γράμματα χαὶ 

τὴν ὑπαχοὴν ἀπαιτοῦντος, ἐλευθέρᾳ τῇ φωνῇ, εὐ- 

θαρσῶς χαὶ ἀνδρείως, οὐδὲν ὕποπτήξαντες τῶν 

δρωμένων, οὐδὲ καταπλαγέντες τὰ " ἀπειλούμενα, 

Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνεχήρυξαν. Ὦ μαχάριαι 
γλῶσσαι, ὅσαι τὴν ἱερὰν ἐχείνην ἀφῆκαν φωνὴν, 

ἣν ἀὴρ μὲν δεξάμενος, ἡγιάσθη - ἄγγελοι δὲ ἀκού- 
σᾶντες, ἐπεχρότησαν " διάδολος δὲ μετὰ δαιμόνων 
2 , , , ᾿ ἾΒΥΣ - Ὡς τα , ἐτραυματίσθη " Κύριος δὲ " ἐν οὐρανοῖς ἀπεγρά- 

ψατο. 

151 

Εἶπον τοίνυν ἕκαστος εἰς τὸ μέσον παριὼν, Χρι- 
᾽ὔ᾿ «ἢ Α [2 5 - "» (- 5» ᾽ 

στιανός εἶμι. Καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς σταδίοις οἱ ἐπ᾽ 
Ν᾽ «ς.- Δ ῸὩὦἅ ’, « - κ᾿ 

ἄθλησιν παροδεύοντες, ὁμοῦ τε λέγουσιν ἑαυτῶν τὰ 

ὀνόματα, καὶ ἐπὶ τὸν τόπον τῆς ἀγωνίας μεθίσταν - 
ται οὕτω δὴ χαὶ οὗτοι τότε ῥίψαντες τὰς ἀπὸ γε- 

νέσεως αὐτοῖς ἐπιφημισθείσας προσηγορίας, ἀπὸ Β 

« {ΤΠγάχις δ ο οἱ Ἀορ. ἴογιῖι5 οοχ ορτϊπιιιβ 

ἰδουηαθ δηἰδδίπηι5 παρὰ βασιλέων, αὖ “πιρεγαΐο- 

γἶδιι. Ἀδσ. βοουπάι5 ἐκ βασιλέων, ΑἸ ἀαϊηφηε Μ55. 

ἐχ βασιλέως, αὖ {πιρεναίονε. Τιοοῖϊο Ῥοβίουο τλι} {15 

[ογίαϑβα πηασὶβ Ῥγο θα ταν, ποῖ 5ο] πὶ 4αθα Ρ] γί πτῃ 

(ὐοάϊουπι δποϊονιἴαϊο ᾿ππῖχα 811, 564. «πιο ΡῈ: 88 γδ- 

τον 6556 υἱἀοαίιν, Οἴὰπὶ δπῖμι αιιαάνασίπία 111 Μαι- 

{Υτο5 βίατοπί ἃ ΓἸοϊπῖο, σοηνθηϊθπία5 νἱἀθίαν ἄϊοοτγο, 

ὁο5 ρα Γπηρογαίουθιὴ ἴπ ΠοπΟχο ἔπ|556, {πᾶπὶ ἀρὰ 
Πιηρογαΐουοβ, (ιιοηϊαπὶ ἴθ. ὩΟΠ γᾶτο οοπίϊη- 
δἵτ, αν οὐ αο 65 ῬΓῸ ΠΙΙΠΟΙῸ 51 ΠΡΊΌΪΠΑΤῚ ΠυΠ  ΟΥῚ1 πὰ Π11}- 

21} 

οαἰαϊοβοθ. γϑὶαιϊ ϑιιηΐ : ΔΙ Π6. 015 ΟΧΡΟΙΙΟπεϊδ πὶ 
ΒΘΙΠΙΟΔΠ.,. ΔΗΪ ΠΏ ιιΘ. ΟΡ ΠΕ ἀἸΠΘ ΠῚ, [8 1 ΡΥ ΠΊῸ5 

ΠΟΠΟΡ65 ἀριιά ΤΠ ροΡ ἴον 65 ΘΒ πο ραηΐ,, αιιοὰ ὁ» 
Υἱρ ΓΘ ΠῚ ΘΙ ΡΟΥ ΤΊ ΠῚ] οϑϑθηΐ ἀριι ΟΠ]Π65. 

5. Ῥοβιφιιδι ἃπι θ η} ῬΡΟΠΊ]σ ἃ ἔπι} Θϑὲ ἱπη ρα} 
ΜΠ Θοθ  ϑϑιπι πη τι ΘΟ π1ΠῈ 5 τι π6. 45 σοπῇϊο-- 
γϑειμ" ΟΠ Ἰδιι πη 5 ΠΟ 411 5υ]θιι πα ρουϊοι]α 65- 
56ηΐ 7. {ππῚ ΠῸΠ]υη} ΠῚ ἸΠΙΘ ΠΡ αν σΘΠτι5. 580-- 
ΡΙἸοϊογι μη. , δἴχιιθ {πάϊοθ5. ᾿π  αυται5. ἀσοθπάθ- 
Ῥαπειιν πηυ]τα ᾿γὰ 80 ἔουῖπα ἴπ ΠῸ5 ρἰδίαεὶς οα]το-- 

Γ65. ΠΠ5] 4165 80 40] 615 [646] Πειι}", 5: ]οβἰ πβίτιδ 

ΘΧΘΩΟΪ ΡΟ Π τι" ναν]α ΤΟΥ ΠΠΘΠΙΟΓΊΙΠῚ σΘποια. ΤοΥ- 
ΤΟΓ65 1π} 0] Δ 0 0 }165 δρᾶ πε, [515 ῬΑΡΔΓα5., σά τι5 

ΔΟΙΘΙΡΑΤα, οὐχ ἤοῇχα, [ο55α., γοία, ἤάρο]]α. ΑἸ 

ΘΟΠ]ΙΟΙΘ θα. ΠΕ 56. ἴῃ ἔπιραπὴ., 4}1} βιισου ΟΡαπί., 
4}11 Ποία θαηε, Οὐ] ἀπ νΘΡῸ ἃ πῖθ ΘΧ ρου ΠΟ Πίτμ 

ΠῊΪΠ15. 5015 ΡΒ ΟΡ διηξ. ΑἸΠ, ΟΡ οἰ Ρι115. 78 πὶ 

ΠΟῚ ΙΟΠΡ6 (1551|5., νΘΡ τ ῚΠ6 ἰὰθΟγ απ πὶ : 811 ἃ - 
δ Θϑϑὶ θυ Δ} πὰ, δἰ πα θ δ ἤπθηι τϑ4τι6 ἰ4ΡῸ- 

ΤᾺΠῚ ΡΘΥΒΘΥ ΙΓ παι να ]θπίθϑ., ἴῃ ΠΙΘΪο [δ γ6 

ΘΘΡ Δ ΠΙΪΠ6 ἀοϑ ΡΟ π θη 65 ΔΗ] Π}11}., ΠΟΠ 560115 ἃἴ-- 

46 πὶ 4] ᾿π πη] ἰθπηροϑίδιθ δοίη}, οἰ πὶ 
Ῥᾶγ 45. δ πὶ ῬΑΓΙΘΠΓ186. ΠΊΘΡΟ65. ΠαμΓΓΑσίο ΔΠηΪ56- 

γὰηΐ. Ταπο ᾿σῖταν ἸΠνΊΟΙ 11 δο βίγοπι! ΟΠ 5.1 
τὴ 1165 ῬΓΟἀΘιπίθ5 1ἢ πηθἴππ., οϑίθη θη 0}26- 

[δοῖο Τρ ΡΆΓΟΡΙ5 ΠΕ 5., ἂο ΟΡθαϊθηπαμι οχὶ- 

βοηῖθ, ΠΠρΘνα νοοθ, οοπ ἀθηῖον [ΟΡ θυ πι6, πὶ 81} 

[ΟΡ Π]Θ ΠΟΥ ΠῚ ἀϑρθοῖτι ρον ΘΡυοἴδου, πΘάτι6 μπᾶ 5 
[ονὐτϊἀδηΐοϑ., 6556. 56 (ΠΥ δα πο5. ΟΠ δϑϑὶ δηΐ. 

Ὁ Ῥθαΐδϑβ ΠἸηριιὰϑ., {1185 58 πη {Π|8 0 νΟΟΘΙη 6 Π11-- 
ΒΘΡΠ Γ , {181 ΟΠ 861 ΓΘΟΘΡΙ , βὩ ΠΟΙ Π οδτι5 65}: 
408 δυαάίία Ρ]βιιπι ΘΧΟΙ ΡΠ Ὲ Δησ6]1, αἰ ΠΟ] τι5 
ΥΘΙῸ ὉΠᾺ ΟἿ (ΘΙ ΠΟ ΠΙθ115. ΒΔ ῈΟἸ [115 θϑὲ : {Π|8Π| 

ἀδπῖαιιθ ΠΟ ΠΪΠῚ15 ᾿Π5ΟΡΡ510 1Π 6815, 

ἅ. Τίδαιιθ. τππιιβ 156 π|6 ΘΟΥῚΠῚ ἴῃ ΠΡ π1ΠῈ 
Ργοάϊθη5, ἀἰχὶε : ΟΠ Ἰβεϊαπειθ 5ιπη. ἘΠ φαριηδά- 
πηοάμιη ἰπ δἰ 5, δὰ σου πηθ πη 4 δοοράπηΐ, 

δ πηι} ἀϊσαπὶ ΠΟΠΊΪΠἃ 518, δὲ δα σϑγίδιη 5 ἰ0- 

Οαπὶ γα Πβθιιπς : ἴα δὲ ΠῚ ΦῸΟΠῈ6 ἴὰπὸ θὰ {π|85 

5101 οὐἵιι5 ᾿πἀϊάθυας ποπιῖπα Δ] οἰ ΘΠ 65, ἃ οοπ|- 

εἰς ἀἸηῖθ ροπαπὲ, π181} πατιϊαπτιηι γα ἀἸοανίπηιι5, 518- 
τἰπι δα. 5εοιιπάπ5 ἐπεὶ δέ. 

« ἘΔ εἰ (01Ρ. τογῆτ5 ἀπειλούμιενα, εἰς μέσους ποαρελ- 

θόντες, χριστιανούς. (Ο153]. εἰς μέσον παρελθόντες. (9]}. 

τογεϊτι5 εὲ Ἀερ. {Προ πὶ ουίμις. ἀπειλούμιενα,, χριστια- 
γούς : 4πο4 γογιπὶ 6886. δἱ ϑϑπιΐπιπι Ριῖο, (πὶ 

μα γόοςο5, εἰς μέσους παρελθόντες, Ρά110 ἃπίθ ἸοραπειΓ, 
Θαϑάοπι πἴσ γϑροιϊ Ὠ1Π1] πθοαβ886 οβί. 

» (οὔοχ τπι18 ἐν οὐρανῷ. ΝΙοχ Βορ. ΡΥΪΠη8 ὥσπερ 

οἱ ἐν τοῖς σταδίοις ἤ. 



212 ῷ - δε 

Δλ1}} ΒΓ ν ΓΟΡΘ δι} (5416. ΠΟΙ. ἰΘδιιηηδο- 
τὸ, 4416 ἔδοονῸ δἰ ησα!, ἀ60 τι 5616 Π5. ΡΥ ]ΟΝῚ 
50ηο1 δά ἤαπροῦοι, χ πὸ [στ ΠῚ ὁδὶ ΟΠ] ΠἾ 1} 

ΠΟΠΊΘΠ ὉΠΠῚῚΠῚῚ : ΠΖΌΪΡΡ6 78π| ΠΟΠ δος [8}15. δὰ} 
14}15, δο ΟΠ ϑιαπὶ νοσαβραπίιν ομηπηθ5. Οὐ 
Ἰσίταν πο ΡΡΘ δ ιτιβ ἢ ΝΔ πὶ ΘΠ 1|5 ογαΐ οἵ νάυ τιϑ, 
{πη τι βοάπισονδὶ Βα π 1{1|5.. ἔπη} τι ΠῚ} Π15 5. ν 6 1: 

τοροῖ, ῬΥΙλτιη Πα 46 πὰ Π] Δ Π 115 ΡΟ ΠΟ θθαι, ἤυ- 

γ Γἀ6 1} ῬΙΘ α 115 ἁἴ 116 ΘΟΠβ ΓΔ η ΓΡΆΠσΘΙ6 οο- 

ῃδίτι5. {ιν θη 6} ψΘβΓα Π ΠῸ ΓΟ αΓ15,, ΠΟΥῸ 
οὐ ΠΙΟΓΙΘ ᾿πιθ ρ ϑεϊνα Παι}115. ν 65. Ππιοιη 4 τὰ-- 
Το] ΘΟΠΊ 6.15. ΝΠ ἃ ΤῸ [ἘΟΡῚΣ ΘῸ5 41 ἴῃ 
106 1}15. ΓΟΓΕ ΟΡ. ἀΘΘΓΘ. σΟΠΒΘν ΘΠ, ΠΙΔΙΘἢΠ ΘΟΥ ΙΗ] 

μηογῖθ ᾿πίθρνο. Αἀ ᾿νε ΡΟ] ΠΟΘ θα αν ῬΘοιιηΪα5. 

Ἀτιῦϑιι5. ἀἀ]ναῖ ΠΟΠΟΙῸ5. ἃ} [πιροναΐονο, εἰσηϊϊα- 

τη τι. ἀἰβι ΠΟ Π65.,. ἀ[τι6 Θοχ θη 5. ἴρ505 

ψΟΥΒΕ 15 ΘΧΡΌ ΓΘ ΠΙΓΟ]νατι". Οἴμπὴ αὐτο πὶ ἢἾ8}] 
ΘΙ ΟΠ γι" ποΟ [ΟΠ δ ΠΏ1Π6, ἐγ Π51} δα ΔἸ Ππ αἱ- 

ΠΠΟΙΙ βόπιι5. Ρ]αρὰ5 δἰ5 ΠΟ ΘΠ 116 δὲ βαρ] ϊοῖο- 
σασι ᾿ΠΙΟ] ΟΡ 1] πιπὶ ΡΘΡΙοα] πὴ ἱπίθπίαι. Ἐπ᾿ Πἰο 
«πτάθηι [4}1ὰ, Δαν ἔγΓῸ5. νοΡῸ {πᾶ]1ὰ ῦ Οὐ, ἰπ- 

«απ, Οἴου ἢ 15 πη ΠΟΘΙ Ἴ115. {π||5,. 0. Ποϑὶϊϑ Π)οὶ, 

Ἰποϑοαθ. ΠΟ5, τ βθοθήδηηι5 ἃ ἤρὸ υἱνθηΐθ, οἱ 
ΟΧΊΓΟ515. «ΘΟ ΠΟ ΠῚ} 115 ᾿Π5Θ ν ἸΔ"115. Οὐ] τὰ Π ΠῚ 
ἀἰθά θυ ῖβ, Φααπτιπιὶ ΘΟΠΑΙῚ5 ἀπ ον 9. ΟἿΣ Πλιπιι5, 

410 ἀἀπηπιιπὴ ᾿πΙ ἃ τα} : ΠῸΠ 5050] ρ10 ΠΟΠΟΙ ΠῚ 
ἀἰοάθοουῖβ ραγθπίομη. Ῥϑοιιπηἰαθ. ἀἃ5. πἰο ΡΥ ΠἸΔΠ- 
51855 δ᾽ ΟἾΔ ΠΡ ΟΟΘΟΘΠ 6 ΠῚ. ΝΟίιιηῚ πη6. ἔλοιτι- Ὁ 

Υ115. 65 Πρ ΟΓ [ΟΝ], 564 ἃ γϑὸ Ἄθρο ἀρ] Πα8. 
Οὐ βᾶγοθ ρᾶτιοα ὃΧχ πη Πα Δ 15 ΓΟ] 115 ΡΟ] ]ΠἸ σου 5 

ΜΠ πάϊιι5 τοῖτι5. ἃ ΠΟῚ5. σΟΠΙθηλίι5 οϑὶ. 65 νἱϑὶ- 

Δ 1165. οὐπὶ δὰ 506 4185 ΠΟΡῚ5 ἴῃ νΟΙΪ5 6ϑῖ, ΠῸΠ 

τ Νὸχ χρατῶν τιίταϊο (16 πὶ βυιπιϊ αν ΡγῸ Τπιρογὰ- 

ἴογο : 56 απο Πἰς ἀσοϊρίοπα ὁπὲ πὸ ἦς Πηροτα- 

ἴοτο, 564 46 Ρνωίοοῖο. (τὰ δηΐπι βου εἷὉ πος Ἰοοὸ 

ἄς ἀυοάαπι Ἰπάϊοο. χυὶ ἀὐογαΐ, σοπβίθίαιιθ τα πὸ 

ποῦ αὐ {ιῖοδο ᾿προγατογοπι,, προῖο οὐμ]τι5 ΠΕ οτος αΠ1- 

4ιαπίο ἀπίο ἀϊσαπίιν ργοϊαία πὶ τηθάϊιπι [ηἶθϑο ; ἦα- 
Ῥῖλπὶ 6558 πὸ Ροΐοσι, Ζαΐῃ βιπιρίοχ Ῥιτίδοξις ἴπ16}- 
Ἰρὶ ἀεροαις. ΤΟιβοϊμηι5. ἀιο πὴ ὃΧχ ΠΟΓΙΙΠῚ ΜΑΓΕν ΥἹΠὶ 

Ἀριῖβ, ρυφίδοϊαπη 1Ππ|πὶ Ὑοοα απ ἔιῖσδο Α στ] σο]αιιηὶ : 

οαϊ 56. Ῥοβίπιο πὶ τιν Γι γβῖας δ] ηχῖε. Μοχ (ΟΡ. 
Ῥγίπιις θεραπείαις ὑπελθεῖν, οὐδοφιιῖὶς. εἰνοιιπιν γεν. 

Τιοοῖϊο. πὸπ πιαΐα. ϑα βίης. αἰϊχιιος Μ85. ἀπειλαῖς 

περιτρέψαι. 

ἃ ΒΑΕ ἐχλύειν πειρώμενος, Απίχαΐ 5εχ ΠΡνὶ παρα- 
λύειν, Βτατίπι οα1ιὶ ὑμῶν λέγων τήν : 5644 γοσοπὶ λέγων 
Δοϊονίπιιθ, Ποπι γοΐονιιπι ΠΡ ΡΟΤιι πὶ βου. 

ε Ττγασχιο θά το οἵ ἔγοβ 55. ἐκ βασιλέως, αὖ ἤηι- 
Ρεναίονδ. ΑἸ Οοάϊοος πιιπιθρο Ρᾶτος ἐκ βασιλέων, αὖ 
Τηρεναίογῖνιι. Πος γ6} 110 πιοο Ἰοσὶ ᾿πα Ἰσου πὶ - 

ΒΆΑΒΙΠΠ ΟΈΒΑΒΕΙΣ ΟΛΡΡΑΏΟΩΟ. ἈΚΘΠΙΕΡ, 

τοῦ χοινοῦ Σωτῆρος ἕκαστος ἑαυτὸν ἀνηγόρευον. 
: ΕΑΚΕΡΕΣ τὶ . 

Καὶ τοῦτο ἐποίουν ἅπαντες, τῷ προλαθόντι ἑαυτὸν 

συνάπτων ὃ ἐφεξῆς. “Ὥστε ἐγένετο πάντων προση- 
΄ - - . ΗΑ, 

γορία μία " οὐχέτι γὰρ ὃ δεῖνα, ἢ ὃ δεῖνα ἀλλὰ 

Χριστιανοὶ πάντες ἀνεχηρύττοντο. Τί οὖν ὃ “χρατῶν 
Ψ Υ 

τότε; Δεινὸς γὰρ ἦν χαὶ ποικίλος, τὰ μὲν θωπείαις 
- - - ΜΗ ἣ 

ὑπελθεῖν, τὰ δὲ ἀπειλαῖς παρατρέψαι. Πρῶτον μὲν 
Ξ Ἶ τὰ 

αὐτοὺς χατεγοήτευε ταῖς θωπείαις, τὸν τόνον τῆς 
᾿ Ξ 

εὐσεδείας ἃ παραλύειν πειρώμενος. Μὴ προδῶτε 
-Ὁ ον, , 

ὑμῶν τὴν νεότητα μηδὲ θάνατον ἄωρον τῆς ἡδείας 
, “- Ἂ ΑΥ̓͂ 53, - 

ταύτης ζωῆς διαμείψητε. Ἄτοπον γὰρ τοὺς ἐν τοῖς 
Ά τ 

πολέμοις ἀριστεύειν συνειθισμένους τὸν τῶν χα- 
, ,ὔ 

χούργων θάνατον ἀποθνήσχειν. Πρὸς τούτοις χρή- 
Ν' ΡΞ 

ματα ὑπισχνεῖτο. 'Γὰ δὲ ἐδίδου, τιμὰς ἐκ “ βασι- 
, ΝΞ , ἢ . , ΕΥΥγτν 

λέως, καὶ ἀξιωμάτων διανομὰς, καὶ μυρίαις αὐτοὺς 
“) , ΄ Ε ᾿Ὶ οι΄᾽ 3 5» ὌΝ ᾿ 

ἐπινοίαις χατεστρατήγει. Ὥς δὲ οὐχ ἐνεδίδοσαν πρὸς 

τὴν πεῖραν ταύτην͵, ἐπὶ τὸ ἕτερον εἰδος τῆς μηχα- 
Ὁ 7 λ 5» - Ν τ Ἁ 

νῆς μετήει. Πληγὰς αὐτοῖς, χαὶ θανάτους, καὶ χο- 
-“ ΘΝ ᾿ λάσεων ἀνηχέστων πεῖραν ἐπανετείνετο. Καὶ ὃ μὲν 

Ὡ -Ὁ- -» ᾿ 

τοιαῦτα, τὰ δὲ τῶν μαρτύρων ὁποῖα; Τί, φησὶ, 
᾿ 2 φκΣ Ξε , . “- ΟΥ̓ ἐν Θ “- 
δελεάζεις ἡυᾶς, ὦ θεομάχε, ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ 

Ξ ΠΡΈΚΕΚΗΣΕΝ, ἐν ΤΕ Ν Τ τς δι; 
ζῶντος, χαὶ δουλεύειν δαίμοσιν ὀλεθρίοις, προτει- 

νόμενος ἡμῖν τὰ σὰ ἀγαθά; Τί τοσοῦτον δίδως, ὅσον 
,ὔ - 

ἀφελέσθαι σπουδάζεις: Μισῶ δωρεὰν ζημίας πρό- 
Ἐ ΝΟ ψι δ τ , , ζρνες, ξενον᾽ οὐ δέχομαι τιμὴν ἀτιμίας μητέρα. Χρήματα 
ΙΝ ΓΞ ᾿ ΕΝ χῈ 5] " 
δίδως, τὰ ἀπομένοντα, δόξαν. τὴν  ἀπανθοῦσαν. 

Γνώριμον ποιεῖς βασιλεῖ, ἀλλὰ τοῦ ὄντος βασιλέως 
ΞΕ τῷ ΓῈ 

ἀλλοτριοῖς. Τί 8 μικρολόγως ὀλίγα τῶν ἐχ τοῦ χό-- 
Ἷ συ δ᾽ ᾿Θοῦ Ψ ᾿ 

σμου προτείνεις ; Ὅλος ἡμῖν ὃ χόσμος χαταπεφρό- 
Οὐ ΕΣ ς “- - 9' 0 , ἐλ. (δ 

νηται. Οὐχ ἔστιν ἡμῖν τῆς ἐπιθυμουμένης ἐλπίδος 
. }ἜἬἍ Ἁ , « -- ν " Ἂ Ὁ ἀντάξια τὰ δρώμενα. Ὃρᾷς τὸν οὐρανὸν τοῦτον . 
“ δ 35 » δὴ ,ὔ Ἁ - 

ὡς χαλὸς ἰδεῖν, ὡς δὲ μέγας; χαὶ τὴν γῆν, ἡλίκη; 

ΠΔΕΙΠΙ ῬΌβ556, ΟΧ ῬΥΪ5 αἸοτ5 Ῥαΐοι, Μοχ Μοεάϊς., φαὶ 
ὁ58 ποβίοι: δα. βοοιπάιι, οἵ (]}. τογιἶι5 πρὸς τὴν 

ἐπήρειαν, ἀαϑδιέξι. Τιδοιϊο, πὸὰ ἱπορία. ΑἸΠ φυϊάαπὶ 
Μϑ5. οἵ οὐ πρὸς τὴν πεῖραν. ΙΡΙἄοπι Βορ. ῥτίπιας 
ἕτερον μέρος τῆς. 

{ Ἑάαϊιῖο Β4511. ρεγίηδθ αξ ποβετὶ «αΐπαας Μ5ς, 
ἀπανθοῦσαν, τεοΐε. ἘΠΖΙο Ῥαγὶβ. ἐπανθοῦσαν : 4{ᾶπὶ 
{]5ᾶπι βου! ριιιγαπὶ βου ᾿πίουρτοβ, ἴτο πὰπς ἰο- 
οαπὶ ψ ΡΠ : εοιχιίαπε εἶα ψι Ρεγπειαγθαΐ ας σοπ- 

ἐΐπαιιο αἰπι δῖ, δἰογίαπι “ιιαθ σοπιρον ἤονδαὶ: Ξο ἃ 

Β00Ρὸ Ἰοπβὸ ἀρογγαυῖ. Ῥοῖίιβ ἰρίταν γο πὶ ἴα ἱπίοτ- 
Ῥγοΐοσο : δεσιπίας ας ἢΐο γεπιαπδιιγας., αἰογίαπι 

πιαγοεδοθπίεπι. οο εϑβὶ, 7)ας ρεοιυιῖας, σι πὲ πὸπ 
δεεσεὶ δοαιιίι) δ ροδὲ πιογίοθτη, σϑαὶ χιδ μὶς γεπιάπε- 

διιπέ; 5 ]1τον «ας σἰονγίαπι σιίάεπι, σαὶ {μδ σἰαίϊπε 

ἐπδίαν' ον 5 ἐν αποίδιξ. 

5. Οὐάοχ ὑπὰ5 οἕ δαὶ μιχρολόγων, ΑἸτὰς μικρολόγος. 
ΑΙΙ ἔγδβ μιχρολόγως. 



ΠΟΜΙΜΙΔ ΓΝ ΟΥΛΌΒΛΟΙΝΤΑ ΜΑΚΤΥΒΕΡ. 

χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ θαύματα ; Οὐδὲν τούτων ἐξισοῦται 

τῇ μαχαριότητι τῶν δικαίων. Ταῦτα μὲν γὰρ πα- 

ρέρχεται " τὰ δὲ ἡμέτερα μένει. Μιᾶς ἐπιθυμῶ δω- 

ρ:ᾶς, τοῦ στεφάνου τῆς δικαιοσύνης " περὶ μίαν 

δόξαν ἐπτόημαι, τὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Φιλότιμός εἶμι πρὸς τὴν ἄνω τιμήν "- χόλασιν δέ- 
δοικα, τὴν ἐν τῇ γεέννη. Πῦρ ἐχεῖνό μοι φοθερόν 
τὸ δὲ παρ᾽ ὑμῶν ἀπειλούμενον δμόδουλόν ἐστιν. 
Οἴδεν αἰδεῖσθαι τοὺς εἰδώλων καταφρονοῦντας. δ 
ἃ Βέλη νηπίων λογίζυμαι τὰς πληγὰς ὑμῶν. Σῶμα 

γὰρ τύπτεις ̓  ὅπερ, ἐὰν μὲν ἐπὶ πλεῖον ἀντίσχη, 
λαμπρότερον στεφανοῦται ᾿ 

ρεύσῃ,, οἴχεται ἀπαλλαγὲν δικαστῶν οὕτω βιαίων, 

οἱ σωμάτων ὑπηρεσίαν παραλαδόντες, ἔτι χαὶ τῶν 

ψυχῶν κατάρχειν φιλονειχεῖτε " οἵ γε, εἰ μὴ χαὶ 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν προτιμηθείητε, ὡς τὰ ἔσχατα ὑδρι- 

σμένοι παρ᾽ ἡμῶν, χαλεπαίνετε, καὶ τὰς φοδερὰς 

ταύτας κολάσεις ἐπανατείνεσθε, ἔγχλημα ἡμῖν ἐπά- 

γοντες τὴν εὐσέδειαν. ᾿Αλλὰ γὰρ οὐ δειλοῖς, οὐδὲ Β 

φιλοζώοις, οὐδ᾽ εὐχαταπλήχτοις ἐντεύξεσθε, ὑπὲρ 

τῆς εἰς Θεὸν ἀγάπης. " Οἵδε ἡμεῖς καὶ τροχίζεσθαι, 

καὶ στρεθλοῦσθαι, καὶ χαταπίμπρασθαι, καὶ πᾶν 

εἶδος βασανιστηρίων ἕτοιμοι καταδέχεσθαι. 

ἐὰν δὲ θᾶττον ἀπαγο- 

᾿Ἐπεὶ δὲ τούτων ἤχουσεν ὃ ἀλαζὼν ἐχεῖνος χαὶ 

βάρδαρος, οὐχ ἐνεγχὼν τῶν ἀνδρῶν τὴν παῤῥησίαν, 

ὑπερζέσας τῷ θυμῷ ἐσχόπει τίνα ἂν ἐξεύροι μηχα- 

νὴν, ὥστε μαχρόν τε αὐτοῖς καὶ πιχρὸν ὁμοῦ χατα- 
, . , τ ᾿ 2: ὦ . 

σχευάσαι τὸν θάνατον. Εὗρε δὴ οὖν ἐπίνοιαν, καὶ 

σχοπεῖτε ὡς χαλεπήν. Περισχεψάμενος γὰρ τὴν 
φύσιν τῆς χώρας, ὅτι χρυμώδης ̓  χαὶ τὴν ὥραν 

τοῦ ἔτους, ὅτι χειμέριος " νύχτα ἐπιτηρήσας ἐν ἣ Ο 

μάλιστα τὸ δεινὸν ἐπιτείνεται, “ ἄλλως δὲ χαὶ τότε 
βορέου αὐτὴν ἐπιπνέοντος, ἐκέλευσε πάντας γυμνω- 
θέντας ὑπὸ τὸ αἴθριον ἐν μέση τῇ πόλει πηγνυ- 

΄ Ψ - ΠῚ ,ὔ δ » ᾽ 

μένους ἀποθανεῖν. “ Πάντως δὲ ἴστε, οἱ πεπειραμέ- 

νοι χειμῶνος, ὡς ἀφόρητόν ἐστι τῆς βασάνου τὸ 

εἶδος. Οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἄλλοις ἐνδείξασθαι, ἢ 

τοῖς προαποχείμενα ἔχουσιν ἐχ τῆς πείρας αὐτῆς 
“Ὁ 72 δῇ Ὁ. “- 

τῶν λεγομένων τὰ ὑποδείγματα. Σῶμα γὰρ χρύει 
παραπεσὸν, πρῶτον μὲν, ὅλον ἐστὶ πελιδνὸν, πη- 
γνυμένου τοῦ αἵματος " ἔπειτα χλονεῖται χαὶ ἀνα- 

Ὀράσσεται, ὀδόντων ἀρασσομένων, σπωμένων δὲ 

ἃ Ἑά το Ῥανὶβ. βέλη. Ἑδτο Βα51}. οἱ βὸχ. Μϑ5, βέ- 
λος. Μοχ Μβ5. ποπ' ραιοὶ ὅπερ ἐὰν .... ἐὰν δέ. ἘΔ 
εἰ Β6ρ. ἰονελιι5 ὅπερ ἂν.... ἂν δέ. 

» ΒἘορ;. βθοιπάιις 5οι ΜοΩ͂, οἷοι ἡμεῖς, ποπ, αἵ βουὶ- 
γ1ῖ Τλασκοιις, οἷοί τε ἡμεῖς. 

ο ΒΔΕ ἄλλως τε χαί. πεζαὶ 5ὸχ ΠΠρνὶ ἄλλως δὲ χαί. 

Βζατπει 1 ἴῃς ἀπ 15 ΟαἸἰ Ομ λθιι5 Ἰοσίζιν ἐν υνέσῃ 

ἀιιθιιηῖ Ομ Δ Ρανὶ. Ὑ 1465 ᾿οο ΟςΘ μι} τὰ γι] γαῖ} 
ἈΒρΘοία, τὰς παρ πτι ἢ νἸ 65 ΓΘ ΡΔ1), (πὰ ἃ 11, 
δὲ απ ἴῃ δὰ ϑιπ| δ μιν Ιο πὶ ἢ ΝῚΠῚΙ που ιπι δε -- 
ϑιιαϊ Ππδίογιιπι θΘδΕ αἰ πθηι : δἰ αυϊάθηι [δος 
Ῥυφιθυθιηΐ, Ποϑίγα γΘ]Ὸ τηὰπθη!. (ΟΠοιιρίδοο 40- 
ΠΙΠΠῚ {1Π|1Π|, ΘΟΡΟΠ ἈΠῚ {π|5{{{128 : σ]ΟΥἷδο τι Πῖτι5. ἴη- 
Ῥοίθητὶ ἐἰοϑι ἀθυῖο ἴθη 60}, 6}115, {τ|88 651 ἴῃ ὕ65ΠῸ 

152 ΘΙ Πι, ἘΠ ΟΠΟΥΘΠῚ 5106 ΠῈ1ΠῚ ΠῚ] : ΟΠ ΘΠ ΠΣ 

τί ΒΡ] οἴ πι. Πσ Π15 116 ΘΧ ΕΠ] θϑ θη τι5. μη] ιὶ 
651: 416 Π} γΟΓῸ γῸ5 ΘΟΠΊΤΠΪ ΠΔΤΉΪΠΪ, 15 ΘΟΠΒΟΙΥ ΙΒ 
6δῖ, (οπἴθη ον 5 ἸΦο]ονιι πονὶΐ γονϑυθεῖ. Του ϊα 

ῬΌΘΡΟΡ ΠῚ ΘΟ Ρ]αρὰ5 νϑϑιγαθ, ΟΟΥΡιι5 ΘηΪπὶ οο- 
15, {04}, 51 4 Πππεἰπ|5 Γοβ  ἐουἔ, σΟΥ ΌΠδμ 50 1616 -- 

ἀϊονθηι ΘΟ ΠΘΘ ΠΘΙΠῚ : 51Π ἁιιἔθ} ΟἰΠιτπι5 «δ θοονῖι, 
ΠΡ να θ᾽ ταν Κι 1 ]Πλτ15 τὰ πὶ ν]Ο ΘΠ Ε15, {πὶ οὐαὶ [ὰ- 
λυ] αἴτια ηι ΘΟΟΥΡΟΥΠῚ ὙΟ 5. 511Π|56}}{1}5.,. Δ πιὸ 

δα ην ΘΟΠίθΠ 115. ἃ ΠἾ 15. «ΟΠ Πανὶ : αι], Πἰϑὶ 

Τ)η6Ὸ ΠΟΒ[ΓῸ Ρ. ΘΟ ΟΡ ΠΉΪΠ], 50 115. “ιια5] ΘΟΧΊΘΠ]α 
ἱσηο ] πἶὰ ἃ ΠΟΡῚ5. [δου . ἀττιο Πουγοπ α πος 
ΒῈ 0] 1οἷα. ἰπιθη ἴα 15... ΟΡ 6 ἢ. ΠΟΡΪ5. ΟΠ] οί ΠΓῸ5 

Ῥ᾽θίαΐθμν. Αἱ οἰεπάθεϊβ ποπ {πη 105, πάτο νἱτα: 

οαρίάοβ, πϑαιθ {{| [6116 ρου του θα ηταν, ᾿ἤπτι6 
ῬΙῸ οὶ ἀπθοιῖίοπο. ΝῸ5 ΘηΪπὶ οἵ ΡΟ αν, οἵ Του του 
Θ΄τπ] 60, δὲ ΘΟμΉ 111, δὲ ΟΠ, ΠΘ [ΟΡ ΘΠ Ο ἢ 56- 
Πιι5 ῬΘΡ ΘΙ ΓΘ ΡΑΓ Αἰ 5.1Π}115. 

δ. Ηδὸο δι 6} Οἴμπη Δι ͵556. 5.06. 115. 1116 ἃὸ 
ῬαΡ θα νπ15, παι [Ὁ Θἢ5. ν ΡΟ ἢ (ἰἸο μα Πρ υτα- 

ἴθ}, ᾿γὰ 6115 ϑιργα τηθάϊιηι οἰ υ ν θϑοθη το, τ ρι- 

ἴα 5θοῖιπὶ “πᾶ πὶ ἈΡ ΕΠ οἷ ΘΧ σορ  ΓαγοΥ, τ 

ὨΠΟΡ ΘΙἢ δὲ ἸΟΠ ΠῚ Οἱ ἈΠ] ἃ ΠῚ 51}11}} 65. δ υτονοῖ, 
Τηγ θη [ΠΕ 6 ΠῚ 6] ΠἸ5 10 61] ΡΠ οἴτι πη, 5θ αἰτθπ- 
ἀἴτο αι ΔοουἼ]εμὴ. οἱ ρογάνθ. Οἴη ΘΗΪ ΠῚ σΟΠ51- 
ἀἰδραϑϑοὲ υθρΊΟΠἾ5. Παίπραηι, “πο {σι Δα. οϑϑοί, 
δὲ Ππὶ ἐθη}ρι15, σι ΠΙ]Θυ Πιιη}, Οὔ δοῦν αῖα π0- 

οἵδ π᾿ {41ιἃ πη ΧΙ Ω16 ΠΊΔΠ1ΠῚ Δι 6 ]}8 111", Ο  ὍΘΘΘΡ ΠῚ 
Οὐ ὈΟΙΘὰ5. ἴῃ ᾿ἰρϑὰ ἴπῸ βρίγαγοι, ἀθηιιαιοβ 
ΟΠ Π65. {π|551} 51}}} 10 ἴῃ πιθε ἴα οἰν!τατ6 ΟΠ ροΪα[ο5 
ΠΟΥ]. 5015. ΔΙ ΓΘ ΟΠΠΠΙΠῸ γ05, 41 ἢ] ΘΙΠ 6 οχ - 

ῬΘΥῚΙ 65:15, {ππᾶπ| ἸΠ ΓΟ] ΘΛ 1] 6. 510 {Πι|͵| του πἸΘτὶ 
δθπιι5. ΝΘ 6 ΘηΪΠῈ {6} ροίοϑι τὶ 14 ἃ}115 ΠΟΙτα 
511, Πἰδὶ 4.]]} 115 ροϑὲ ᾿ρβᾶμι Θχ ρϑυ θη} 5ι0ρ6 - 

τὰπι δουιιηι (6 4Ίθιι5 ἸΟαιι γι Θχομη ρα. (οΥ- 

Ῥιι5 θηΐηι 40 ἐΊσΟΥῚ ΘΧΡΟΠΙΓα, ῬΥ 11}. {πι|- 

ἄδην τοϊππὶ ᾿ἰν ἀτιπὶ οϑὲ, ϑαπσιϊηθ ΘΟηΡΟ]αίο : 

πόλει, ἐπι υπϑαϊα εἰνίαίε,, νὶν ἀοου ββίμηιιβ Υ' οϑϑίαϑ Ἰθρὶ 
ὁροτγίονο αἱξ ἐν μέσῃ τῇ λίμνῃ, πιδεῖϊο ἵπὶ δίας πο, ατὶ 

βοῦιρίαπι ᾿πν θην] αἰ γπγαΐ ἴῃ ΠΡ ΓΟ ἀπε ι]85ἴπιο : 50ε]} 

νυ] αΐαπι ᾿οο ποῖ ποβιγὶ Μ55, ΟΠΙΠ05 πιᾶσπο ἰηΐον 

850 σΟΠΒΟΠΒιι {πΠῸΠ ΠΥ, 

ἃ ΒΆΠΙ πάντες, Αὐ ΠΥΡῚ ἀπε! πάντως. 
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Θχίπ 6 ἀριτα αν ἂς οἰ θυ ν Θϑοῖ!, ἀθητθιι5 1π 58 1μ}- 
ΡΙΠ ΘΠ Εθιι5, ΓΘ Δ ΟΙ5. ΠΟΡΝῚ55 Θὲ Τ]0]6 Οπιηὶ Ργτ0- 

[6 υ νοϊαπίαίθη σοη νδοῖα, Οὐΐη οἱ ἀοιῖι5 4] ἀἀπὶ 

ΟΥ οἰ πι5,), οἵ (Ο]ΟΥ ΠΟ ΠΥΡᾺ }}15. αἱ ᾿ρ585 τι56116 

π]6 1115 ΡΥ ΘΠ 6 Π5, 56Π811 ἱπ|Ὸ ΘΓ }}} ἰσθπ 88 
ἰΠοῖτ. Τατϊη πα ] τιν, ΘΧΈΓΘΙηΪ5. ῬΑγ ΕΠ θτι5. «4 ιιαϑὶ 

410 ᾿σπθ. ΘΟΠΟΙΘΠΊΔΕἾ5. ΟἍ]ο ΘὨΪπῚ 410 ΘΧΕΡ ΘΠ ὰ- 

{0115 ΘΟ ΡΟΣ 5 [ασαίτι5, δὲ δα ᾿π θυ ῖογα ΟΠ [ὩἸΡΊΘ 8, 
Ῥᾶντθ5 ἃ {α }ι15 ἀΡ5ο 1, γΘΙ Πα}: ΠΟΥ 5 : Θὰ 5 
νΘΙῸ ἃ 415 σοΠ γι τιν, Θχουοῖαι, που 6 ῥΡᾶιι- 

Ἰατίμη Ρ6Ὶ σΟΠ ΘΙ ΠΟ Π6 πὶ ἀσοράδπίθ. Τιιπο ἰσττιγ 
δὰ ἴἢ ΠΠ05 ἰαἴὰ βθητθητα δῖ, αξ 58} ἀἴὸ Ροῦπο- 
Οἴαγ θη, ΟἸἹΠῚ ΒΓ 5 Π 11}, ΟΡ ΠῚ 40 σοοπαϊία 

Θὰ οἰ ν 5, ἴῃ 4πιἃ 58 ποι] ἀθοθυ τα θα πὲ, οϑϑϑὲ νε]- 

αὐ (ιοϑ ἀπε Ρ] ΠῚ εἶδ 5 δα 115,5] οῖθ 1ΠπῸ ἐγὰπ5- 
πα Π|6, ΘΠ 1π|6 14 οχ ἔΙσονο δα σΟπ θη 5 

Πα Γι ἃ} ΓΘ ΔΟΙΠ1η,. 511} 6} ἀΟΥ̓Β ἢ} ἰἴου ἀσοοΪα- 

σαι} ΡΘΎΠθθι15 τπτιιηι θΥΘΘθοΡοῖ, ργθτθρθασιο ἤπιν 1 
4 χβῖτον ΠΘθαπὶ., ο]δοῖδ Ομ Ίο], ἀΘϑ ἰσϑθπὶ 
"Δ ΠΑΓΘ,. ΘΓ ἈΖΕΔΥ ΠῚ Παῖαχα ΠΟΙῸΣ ἴῃ ἰαρὶ- 

ἄτα ἀτὰρ 6 ΠῚ} ΘΟ  ν Ο ϑἃ Θϑϑθῖ, Οἵα ΘΗ] 116 ΔΟΓΘ5 
βΡονθα Π{ϊπ8 ΔΙ ΠηΓὰ ΟΠΊΠἶΪὰ ἀγσοῦοπὲ δὲ 
ΠΊΟΓΊΘΙΉ. 

6. Ταπο Ἰρίταν ἀν ττο δάϊοῖο (οὲ τὰ] μἰς οοη - 
51.616 γ65 ν᾽ πὴ. ὙἸ ΟΡ.) ᾿ΠΘΠΡΘΙ ΑΒ Ι]6 πὶ οοπδίδη- 
{18}1}}}5, ἘΠΠῚΙ5 Π]5 116 Ροβίθοηια. διατὶ ταπΐοὰ [θοἴ6 
ἉΠ]θοῖα, ΡΣ. [στ αὶ ΠΟΥ ΘΠ ΡΥ ΟΡ Θ Ἰθ] τιν, 

4116} αἰ Γθυ τι πὴ ατιαϑὶ ἃ 5ρ0}1α αἰ ρίοπάα οοΠοΥ- 
ταῖι8. ΝΘαιιΘ. ΘηΪΠ}, ἐπα ὰπΠ|}, ν ΘΠ] ΘΧΌΪ ΠΣ 

βοἃ νϑίθυοηι ΠΟη Π θη}, {πὶ βοοπηάιηι ἀοϑι ἀθυῖα 

ΘΥΡΟΥ5. ΘΟΡΡΠΙ1 τ, ἀθροηίμηι5. Οὐαιῖαθ. ΕἸ] 

5. ΒΑΒΙ1Ι ΟΕΒΛΆΕΚ, 

ὁ Ῥιάϊειο Ῥαγὶ5. ει Βορ. τογει5 ΠΡῸΣ δ ορείπηιι οἵ 
ψοτιιδι Ἰϑδίπλιι5 ἀχρωτηριάζεται, πὸο ἉΠτον Ἰοσίζιν ἴῃ ογὰ 

Οὐσάϊοιιπι Απρ]σονιὰ, ΔῈ αἰγάσιο οἀτῖο Βα5}}. οἱ 

Μεά, εὲ ΟἸ]ῖν. οἵ 41} φιάίιον Μ55, ἀκροτηριάζεται : 

4{ᾶπὶ αἰεἰπηαπι βου 6 πα 1 σατο ποι Ὑἰ Ἰοβα πη 6558 111-- 
ἄϊοαι Ηδηνίοι ϑιθριναπιις ἴῃ Τ᾿ οβαιαγο, ΠῚ 6 πὰ τιηιι5 
Μξ. ὑπὸ πυρός. 

Διο Ῥατῖβ, εἴ Απ6], τοῖς δὲ,... ὀδύνας δίδωσι. 

ΑΙΙ «αάΐαον Ν55. τὰ δὲ ἐφ᾽ ἁ.... ὀδύνας δίδωσι, Ἑάα]- 
ιἰο Βα51}, εὐ Με, οἱ ΟἹῖν. οἱ ΟΠ}. του αὐ τπ οοη- 

τοχίι : δα ψουθιιπι, Ἔα υ)6) ρμαγίδς ἀεὶ ψιιας ἱπιρεί- 

ἐιω", ἀοϊονίδιι τγαάῖῖ. Μοχ Μϑ5, {τ85 προσιόντος. 

ΑΙ εἴ δα 1Π προϊόντος. 

8 ΠΙᾺ, τότε τοίνυν αἴθριοι εἴο., ἴἴὰ Γιαῖίηο το τάῖι 

ἰμίουρυοβ : ἔϑίξιω" δαποῖὶ 7)εὶ διιῦ ἀἴο μεν ποοίανγε ἐπ 

σίασπο φιοίαπι ιδ5ὶ διε, σιιοα ργ᾽Ὸ πιοοπῖδιι οἰνὶ- 

ταις ἐναί. δε ποὺ ποὴ αἰχὶς ΒαΒΉ]ιι5, ΑἸΈ 5ό] πὶ, 
Ἰνοαῖοβ μὸ5 τηδυΐγτοβ ὁχ ἡππἀ1οῖ5 δοπθη λα 511} ἀἴὸ Ροι- 

ποοΙαθ58 60 [οηροχο, 4π|Ὸ βίαρπαηι, οἶτοα «οι οοη- 

41|ὰ οναϊ οἰνι 5, ρό]ι οομδη γαῖ, ΕΥγαηἹ οατιδα 

Γαὶν ΜΠ 4, ἐν ἢ τ ἀπο 1 ἀχα]ὶ τὰ Ἰη!ογργοία τὶ δια, 

ΘΟΑΡΡΑΏΘΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ, 

τῶν ἰνῶν, χαὶ παντὸς τοῦ ὄγχου ἀπροαιρέτως συν - 
ἥδοντο ἐό δς. Ἐ 

υ ελχομένου. ᾿Οδύνη δέ τις ἐριμεῖα,, καὶ πόνος ἄῤῥη- 
τος αὐτῶν χαθιχνούμενος τῶν μυελῶν, δυσφορωτά- 

τὴν ποιεῖται τοῖς πηγνυμένοις τὴν αἴσθησιν. ἽΠπει- 
“- , 

τα “ ἀκρωτηριάζεται, ὥσπερ ἀπὸ πυρὸς, χαιομέ- 
ΣΥδΟΚΟ 3 ἘΝ ΕΣ ν ἀγοτις 

γῶν τῶν ἄχρων. ᾿Ἀποδιωχόμενον γὰρ τὸ θερμὸν ἀπὸ 
ε ΕΟ ΘΡῊ β᾿ 

τῶν περάτων τοῦ σώματος, καὶ συμφεῦγον ἐπὶ τὸ 
βάθος, τὰ μὲν, ὅθεν ἀπέ ὰ λείπει " ος ) μὲν, ὅθεν ἀπέστη, νεχρὰ χαταλείπει 

"τὰ δὲ, ἐφ᾽ ἃ συνωθεῖται, ὀδύναις δίδωσι, κατὰ 

μικρὸν τοῦ θανάτου διὰ τῆς πήξεως προσιόντος. 

Ε 7ότε τοίνυν ὅ αἴθριοι διανυχτερεύειν χατεδικάσθη- 

σαν, ὅτε λί ἐν, περὶ ἣν ἢ πόλ ὥχιστα .» ὅτε λίμνη μὲν, περὶ ἣν ἢ πόλις χατῴχισται, 

ἐν ἣ ταῦτα διήθλουν οἱ ἅγιοι, οἷόν τι πεδίον ἱππή-- 

λατον ἦν, μεταποιήσαντος αὐτὴν τοῦ χρυστάλλου ᾿" 

χαὶ ἠπειρωθεῖσα τῷ χρύει, ἀσφαλῶς ὑπὲρ νῶτον 

πεζεύειν παρείχετο τοῖς περιοίχοις - ποταμοὶ δὲ 
ἥ Ξ ὩΣ τς ἢ ἀένναα ῥέοντες, τῷ χρυστάλλῳ δεθέντες, τῶν ῥεί- 

- , 

θρων ἔστησαν "ἥ τε ἁπαλὴ τοῦ ὕδατος φύσις 
᾿ - - ἧς 

πρὸς τὴν τῶν λίθων ἀντιτυπίαν μετεποιήθη " βορέου 
δὲ δριμεῖαι πνοαὶ τὸ ἔλψυχον ἅπαν ἐπὶ τὸν θάνατον 

" ἤπειγον. 

Τότε τοίνυν ἀκούσαντες τοῦ προστάγματος ( χαὶ 

σχόπει μοι ἐνταῦθα τῶν ἀνδρῶν τὸ ἀήττητον). με- 

τὰ χαρᾶς ἀποῤῥίψαντες ἕχαστος καὶ τὸν τελευταῖον 

χιτῶνα, πρὸς τὸν διὰ τοῦ κρύους ἐχώρουν θάνατον, 
ω Ε) ΄ ὦ  "» ΄ 3 ᾿ 

Β ὥσπερ ἐν σχύλων διαρπαγῇ ἀλλήλοις ἐγχελευόμενοι. 

Μὴ γὰρ ἱμάτιον, φησὶν, ἀποδυόμεθα, ἀλλὰ τὸν 
παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποτιθέμεθα, τὸν φθειρόμενον 

χατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης. Εὐχαριστοῦμέν 

ἀιιαϑὶ τοίεγεπάιιπι οϑϑεῖ αα νόσοπὶ λίμνη, ἐν ἦ λίμνγι, ἐπ 
40 5σίαβπο, οὰπὶ ἴαπιθα ἀπ  Γανὶ τοῦτο ΠΟ ΡΟΒΒΙΙ, 

4αΐη δ νοσοπὶ πόλις 4ιια πὶ ῬΤΟΧΊΠΙΘ ΒΘ ΤΟΣ 1, ΓΕ οΎτὶ 

ἀἄεθοαῖ, ἐν ἦ πόλει, ἐπ ψια οἰνίταϊο. ϑεῖο φαΐ οπὶ 
ὉΠΠ65 ἴδε ποίου [αἴθ βεψαὶ ἘΡΉγωπαὶ ἀϊαοοπὶ, αὶ 

αἷξ φαδάταρτηια 1105 πηατίγγοβ ἴῃ βίαρπο ἰτΊρουὶ ἐχ- 
ῬΟΚΙ[ο5 {556 : 5641 οὰπὶ ποὴ ὀχβίεπε ἴρϑα βα ποι ἰββι πὶ 

1ΠΠππ|5 βου! ρἴου!5 ορογα, 564 δογιιπὶ ἀπιπιαχαϊ ᾿πίογρτο- 
τἴοὸ φαράατη ποη ἰΐὰ ρΡεγίδοία, ἰοπρὲ ργαββίαϊ βοάιὶ 
Βαβι ιπι., 41 ἀρογῖθ ἀἴοῖς Του ἰββίπηοβ 1105. υἶτγο; 

πιὰ γ γσ τ πὶ πιο ἴα ἰπ οἰνττατο ρογ 556. πὸὴ ἴῃ 5ἴα- 
ὅπο. Αὐσοθά!ε εἰΐαπη, {πιο 114 ΕρΒγαπαῖ ἀϊδοοηι 
βΒοηϊοητα νἷχ 4ποά6. σΟποΙΠατὶ Ῥοϑδὶῦ. οἵπὶ Ὑ ΕΓΒ 
τοβου Ν ββθηὶ, ἴοπιο ὃ, Ρ. 502, 51} ἤπεπι, εἴ ρᾶρ,. 
511, οἶτοα τηραϊάπι, [656 Ῥεωία οπθπι. 

8. Οὐάϊοεβ ποπμῖ}}} οἱ δα ἡ τε. ΑΠΕ ἡ δέ, 
Ρ ΤΥΡορταρμὶ Ῥανίβίεπβοβ εχ Ἀπρϊοῖβ φυϊθιήαπι 

Ἰιθυὶς οἀϊάονγιιηῖ ἐπῆγον, ἀδάμιοε απ : 5 εἴ ἴῃ οαϊ- 

ἰἴοπο Βαβι] θθηδὶ οἱ ἴῃ (ΔἉ]]Π1οἷς 5σὸχ Νῖβ5. δοηδίδηξον 
Ἰερίεαν. ἤἥπειγον, τυ ϑεῖνασιι ᾿ αι ψευῖι5. ἐδ5δα ΘΕ πιὸ- 

Ἰλπι5 ἀυθλ(Γἀ λιν: 



ΠΟΜΙΠΙΑΟ ΙΝ ΟΥΛΌΒΑΟΙΝΤΑ ΜΑΠΤΥΠΕΒ. )}} 1) 

ἈΡΊΠ115, ΠΟΠηΐη6, {ποι τιπὰ οἴιπὴ ἰχος ἃ οίιι ἃ]"- 

Πιοϊαπηιιβ ρϑοοδίιην. Οτιο πα) ΡΥ ΟΡίον ΒΡ ρθηΐθπι ὥρη. 3, 21. 
ἱπ] Πα πλιι5, ΘΧτια Πη1}" ΡΓΟΡίον ΟΠνίβεαμ, γ6-- 
8165 [6 ΠΔΟἾτ5 ΠΘ ΓΘΕΠΘΆΠΊ15, Ο ΡΑΡ Δ Ἰ511Π1, {16 ΠῚ 
ΔΗ] δ᾽ ηγ1|5. Οὐ] γϑιυ  τιθηλτι5 ΠΟ ἶη09 Εἰχαέτι5 οϑὲ Τραέ, ταδὶ 
4πόάιθ ΠΟ ΉΪ ππ5. Ποβίθι, Οὐ} ΠΑΡ Π1ΙΠῚ 5ΘΓΥῸ; ΠΕ “2. 

δὰ {πὲ ΤΟ ΠΪΠι18. ΡΟ Θδ5115. δ, ρευροιὶ ὃ ΤηιῸ 38. ' 

ς , -Ὡ , 2 ς , 

σοι, Κύριε, τῷ ἱματίῳ τούτῳ τὴν ἁμαρτίαν συν- 

αποθάλλοντες. ᾿πειδὴ διὰ τὸν ὄφιν ἐνεδυσάμεθα, 

διὰ τὸν Χριστὸν ἐχδυσώμεθα. Μὴ ἀντισχώμεθα 
ἱματίων, διὰ τὸν παράδεισον ὃν ἀπωλέσαμεν. Τί 
ἀνταποδῶμεν τῷ Κυρίῳ; ᾿Εξεδύθη ἡμῶν καὶ ὃ Κύ- 

' ΄ δὺς ν “Ὁ ΄ - 

ριος, Τί μέγα δούλῳ τὰ τοῦ Δεσπότου παθεῖν ; 

Μᾶλλον δὲ χαὶ αὐτὸν τὸν Κύριον ἡμεῖς ἐσμεν οἱ ἐχ- 
δύσαντες. Στρατιωτῶν γὰρ ἐχεῖνο τὸ τόλμημα, Υ μα, 

ἐκεῖνοι ἐξέδυσαν καὶ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια. ᾿Ανά- 
γρᾶπτον οὖν ἡμῶν κατηγορίαν δι᾽ ἑαυτῶν ἀπαλείψω- 

μεν. Δριμὺς ὃ χειμὼν, ἀλλὰ γλυχὺς ὃ παράδεισος " ἀλ- 
γεινὴ ἢ πῆξις, ἀλλ᾽ ἡδεῖα ἡ “ ἀνάπαυσις. Μιχρὸν 
Η , ᾿ ς ὦν , ωϑ ἀναμείνωμεν, καὶ ὃ χόλπος ἡμᾶς θάλψει τοῦ “πα- 

τριάρχου. Μιᾶς νυχτὸς ὅλον αἰῶνα ἀνταλλαξώμεθα. 

Καυθήτω ὃ ποὺς, ἵνα διηνεχῶς μετ᾽ ἀγγέλων γο- ᾽ Ἢ Ὕ χ' 

ρεύῃ " ἀποῤῥυήτω ἣ χεὶρ, ἵνα ἔχη παῤῥησίαν πρὸς 
τὸν Δεσπότην ἐπαίρεσθαι. Πόσοι τῶν στρατιωτῶν 
τῶν ἡμετέρων ἐπὶ παρατάξεως ᾿ ἔπεσον, βασιλεῖ 

φθαρτῷ τὴν πίστιν φυλάττοντες: ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῆς Ὁ 

εἰς τὸν ἀληθινὸν βασιλέα πίστεως τὴν ζωὴν ταύτην 

οὐ προησόμεθα; Πόσοι τὸν τῶν χαχούργων ὑπέ- 
στησαν θάνατον, ἁλόντες ἐπ᾽ ἀδικήμασιν; ἡμεῖς δὲ 

ὑπὲρ δικαιοσύνης τὸν θάνατον οὐχ ὑποίσομεν; Μὴ 

ἐχχλίνωμεν., ὦ συστρατιῶται, ὅ μὴ δῶμεν νῶτα τῷ 
" , 5.5 ᾽ πρΑΡΣ ΡΣ Ὡν 

διαδόλῳ. Σάρχες εἰσὶ, μὴ φεισώμεθα᾽" ἐπειδὴ δεῖ 
Ν), Ἂ - ΕἸ Δ. -“ ,ὔ 

πάντως ἀποθανεῖν, ἀποθάνωμεν ἵνα ζήσωμεν. Γε- 

νέσθω ἣ θυσία ἥμῶν "ἐνώπιόν σου, Κύριε" χαὶ 
΄, « ἄ - Ψὺ δ' , 

προσδεχθείημεν, ὡς θυσία ζῶσα, εὐάρεστός σοι, 

τῷ χρύει τούτῳ δλοχαυτούμενοι, καλὴ ἣ προσφορὰ, 
χαινὸν τὸ ὁλοκαύτωμα, οὐ διὰ πυρὸς, ἀλλὰ διὰ Ε 
χρύους δλοχαρπούμενον. ᾿Πούτους τοὺς παραχλητι- 
χοὺς ἐνδιδόντες ἀλλήλοις, χαὶ ἄλλος ἄλλῳ ἐγχελευό- 

μενοι, ὥσπερ τινὰ προφυλακὴν ἐν πολέμῳ πληροῦν- 

τες, τὴν ἱνύχτα παρέπεμπον, φέροντες τὰ παρόντα 

ς ἙάΙτῖο Ῥαγῖβ. εὐχαριστοῦμιέν σοι. Ν' οχ σοι ἃ ομμη1- 

Ῥιι5 Πρ τὶς γεΐεγῖθιιβ θεῖ, 
ἃ ἘΜ ΠῚ εἰ Μ55. ποθὴ Ρᾶποὶ ἡ ἀπόλαυσις, {)εἰ{ἴο. (ὁ- 

ἄδχ (ο5]. εἰ (01}». τϑγεϊι5 ἡ ἀνάπαυσις, γεφιῖες; οἵ 

1τὰ φασάιιε βουϊρίιπι ἱπυοπίπηιθ ἴῃ οτὰ ἈΘΡῚΪ ΡΥἸπηΐ, 

51. αὐ Ἰδοῖϊο αἰτάσιθ ἐὸ ἴῃ ΠΡγῸ τϑρουϊαῖαν. 

6 Απεζαὶ ἄυο ΠΡγῚ πατριάρχου ἀθραάμ. : αὖ ἰπὶ 1115 

4«υδίπον Ῥευϊπᾶς αὐ ἴῃ γα] σα 5. νὸχ ἀξραὰμ, ἄεεεῖ. 
Ηκο δπΐοιη γοχ οὐπὶ ὦ ἱπίερυϊςαἴεπη απο πα π1}}}} 

[χοῖαξ, αἀἀ] ἃὰ ὁπηῖ{1 ροίοσῖ. Οοά βεαυῖίαν, μιᾶς 

νυχτὸς εἴο., ογοαϊ ποῖ ἀεθοῦ ρυισπανο οἰιπὰ γε 15 τε- 
βου Ν γβδοηῖ, εἰ 05 τη γ τ 5 ἐγ θι5 αἴ Ρα5 ἔρος 
τ νἱπὶ ΤΟ] ογαθθο πᾶνταΐ ἴομηο 3, Ρᾶρ. 8512, Νὰπι 
σγουρὰ, μιᾶς νυχτὸς οἴο., ΒΑ5111 πὸπὶ βιιπΐ σουΡᾶ, 

56 Ἰρϑουτπὶ πηαγέγ σι, 4 ἰμϊτο 56. 9} {γι σου 5 
ἀϑρθυϊταΐοπι ΠιἀἸσαγοπ τπουϊ{γῸ5 : ἴῃ {πὸ 605. [Ἀ}}] 

ΟἹ οιι5 ῬΟΥ ΠΝ 51, τ πὰ] πὶ πιογοθίθ} ΘΟΠΒΘ ΠΟ. Π- 

γΘΙῸ ΠΟΒ 511Π1115, 41 ἸΡ5Ὲ1 ΠΟΤ  Πιμ ΠῚ ΘΧῚΙ  Π}115. 

ΜΠ τι ΘΠ] η} δϑὲ 1Ππ|4 566 15, 1 Θχαθυππὶ, εἰ-- 

νἸβου ΠΕ 116 νθϑίθϑ. ΟΠ] ΟΡΡΘΠῚ ΠΘΒ Γᾶ πὶ Δ661ι-- 

Βα ΠΌΠΟΙ ΠΟ ΥῚ5. ΡΟ ΔΠῚ Ρ6} ΠΟ 'ρ805. ἀθ]θὰ- 
Πη115. ΛΟΡῚ5 δὲ ΠΙΘΠη5, αἱ απ]οἷ5. Ραγ Δ ἴ5τι5 : Θ0Π- 

δ 6! 0. ἀβρδνὰ, ϑϑ ᾿ποιπκα γθαι165. ῬΑ] α] τι 
ΘΧΘΡΘΟΙΘΠλ18, οἵ ΠῸ5. 51Π1{|5 ρα ΓΓ ΓΟ Π 6 σοπίονο-- 

θ1ι. {{πᾶπὶ ποοίθηη. βου ΠΙαΐθ ἰοΐα Π} ΘΙΉΙΙ5. 

Ἐχιγαΐαν Ρ65, αὐ ῬΟΡΡΘίθπο ΟΠ ΔΉ 6]15 ΠῚ ΡΠ Ἰθι ς: 

αἰ [Ππιαὶ πηᾶπιι5.. τι 5656. δεὶ Τθοιηϊ ππιη} ἀἰΟ}]6 Πα ὶ 

[ἀπιοίατη πα! θαΐ. Οὐοῦ 6 ΠΟΒ[Γ15 ΘΟΠΊ ΠΝ] ΟΏῚ 115 

ἴῃ δοῖθ οθοϊάθγιπε, ΠΡ ΡΆΓΟΥΙ ΤΠΟΡΙΑΪ δουναία 
Π46Ὁ πο5. νϑιῸ ν]ΐαμ ἰδία πη ΡΙῸ Πάθ ᾿ῃ νυ 

ἈΘρΘ ΠῚ). ΠΟῚ ΡΓΟ] οἰ Πλιι57 Οτοῦ τηονίδηι ΠΊα6[-- 

ΘΟΡΠῚ ΡΘΕ ΓΙ τ πῖ, ἴπ 566] 115 ἀθργθπθηβὶ ἢ 
ΠΟΒ ὙΘΙῸ ΡΓῸ {π51ΠΠ|ὰ ΠΠΟΡ ΓΘ ΠῚ ΠΟῊ 5115{1ΠῸ}0 1 Πητ|5 
Νδ ἀἰθοϊπθηηιι5, Ὁ ΟΠ]! Π65, ἔθυσα ΠΘ 6115 

ἀἸΆθο]ο. ἄγ πο5. 5111, Π6 ῬΘΡΘΙΟΘΥΙΠΊ15. ;. ΟἸΙΠῚ 

ἸΠΟΥῚ ΟΠ ΠΪΠΟ ΠΘΟΘ556 51ζ, ΠΙΟΡΙ Δ ΠΊΠ1 ταὶ γ᾽ ΔΏ,115. 

 ῖαϊ ςαονί οίπειην τιοσίσιιι ἐπὶ σοπιδρθοίτι {π0, 1}0-- θαν.3. ἤο. 

πιῖπιθ ; 50 ΒΟ Ρ᾽ ἀΠλπ|6 νϑῖας Ποϑιΐα γίνη 5, 80 - 

οθρία 0], πος ἰδίο ἔρΊσουο πο] οοδτιδίτιμη οἰ ΓΘ οΕΪ, Κίον. τ5. τ. 
ΟὈἸΔΕο Ῥα]ον, πον ΠΟ] Οοδιιβία, [ΕἸ σῸ ΓΘ, ΠῚ 

151 ΘΟΠΒΙΠ ιη1. ΠΠῸ5. 5ΘΓΠΊΟΠΘ5. ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΥΟΘ 

πίθου 8568 σοη θυθη θ5, δὲ Αἰ τον ΔἸ ΘΠ Θχουίδη- 

[65, ἃ Ε15. νϑῖτε πη Ὀ6]10 Θχ οι 115 4] τι56]π|, πΠ0- 

ἴθι ΓΡΑΠΒΙ] ΓΘ ΌΔ ΠΣ, [ὈΓΘΠ 65. ῬΡΘΡΒΘηἃ β γΘηιι6, 

τὰν, Νοξαπάπιπι οἱ {Ππώ|| ἴπὶ ἔσθ (ο ἰοῖθιι5 ργὸ ἀν- 
ταλλαξώμεθα βογ!ρίιπι ᾿πΥ ΘΠ ἀντικαταλλαξώμεθα. 

ἡ τθαιι5 σοάοχ ἔπεσαν, δίαιπ, Μ955. οπιπεβ φυλάσ- 
σοντες, ἁτ φυλάττοντες. ἘΔ φυλάξαντες. 

8 ΕΔΗ μὴ δῶμεν τύπον, γ6 εἴσπειϑ ἰοοιπι. Αἴ πο- 

βιυ] 5ὸχ 55. μὴ δῶμεν νῶτα, π6 αἰόπιι5 ἴδυ σα. 

Ὁ ἤδρ. Ῥτίπηιβ ἐνώπιόν σου σήμερον, χύριε, ποαϊϊε ἐο- 
γάπε 16, ])οπιίσπιο. ἾΝ εο 1ΐα πιαϊίο Τηΐγα εαϊτῖο Ῥατβ. 

καλὴ ἡ θυσία. Απεφαὶ 5ε6χ ΠΡΥῚ χαλὴ ἡ προσφορά. Ηαυᾷ 
Ἰοπρα ἅιιο Μ55. χρύει ὁλοχαυτούμενον. Ὰ 

ἱ ϊο ἴηρόπιις ἰαΐορου ἄτιοβ ἔγαΐγοβ ΒΑβΙ] πὰ εἰ 

τεροσγίθπι μη]Πὶ σἱ ἀουὶ Υἱχ ᾿μῦΟΥ 86. ΘΟΠΟΙ ΠΥ] ΡοΒβ6. 

ατερογίιιβ απῖπὶ 60 {πόπὶ αἰχὶ ἴοθο σοποθρεῖς σους 
αἷτ' Βεαϊουιιπι πιά Υ πὶ 5 ΡΡΙ οἵα πὶ {1} 15. ἤἸοθαι5 

Ῥουβθυθυαββο : ΒαβηΠ1π5 Ψ6ῚῸ πῸὰ ΟΡ βοιτῈ ἐπάϊοαι ἰᾷ 

ἀπ ποοίο ἐπῖδβο τυ τ παῖτηι. Νά, ᾿πεαἱξ, γοοίδην 

τ αὐ απ, “ενεπίος ῥ᾽ ϑεπίϊα δίγοημο, οἷο. 
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Ξρουα 5 σαιιάθηῖο5, ἀου ἀοηῖοθ ποϑίθμι. Τὔπτιι ἦν 
δι [6 1] ΘΛ α  ΟΠΊΠἰτπ οί. Οὐδ γασηΐα 1 ἡ τς 

5. 

5115. ἢ δἰδ πη], “δ γασιπία. σΟΥΟΠΘΠΔ1, Ὁ 
Το πΠ6. Νἧ τππὶ5 Τα] ἀοπὴ (651: ΠιΠΠῸ ΠΕΙΠΊΘΙῸ. 

3. ΨΘΠΘΡΆΡΙΠ15. Θϑὲ Ποὺ ΠυιΠΠΘΙ 15, {πο πὶ Ἁγ αρΊπία 

Εχοὰ.3ά. 
48. 
3 Περ. το. 
δ: 

ἀἴθυιιπ 16} αηῖο ΠΟΠΟ αϑι], ΡῸΡ 46 πὶ [ὸχ ᾿πϑ  ϑϑὰ 
δϑ0 1π πη Πάτιη}). ΕΠ]ὰ5. στ πὶ ΟΠ Πτιη Ρ6. “πᾶ - 
ἀναρίπία 4165 1 76} πηἴὸ ΟΠ ἰϑισϑθῖ, ᾿ρϑῖιηι Υἱ- 
ἀπ. Ἐπ μὸ φαϊάδπι δυὰς ΠΠ]ΠΟλιπὶ ΡΡΘΟΆΙΪΟ : δϑὰ 

ἘΠΠῚ15 ἜΧ ΘΟΥΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ΟΥ̓ Αἴ] 5 ΟΟἸ ΠῚ 6 Π5, 
᾿πΠο ΕΓ Ὀ]]6ηὶ Ποῖα, ἀθϑουῖο ογάϊπθ, βαποιὶβ ἐ6- 

τ Παῖς. Ὑ ϑυιιπι ΠΟΠ ᾽ν}: ΤΠ) ΟΠ Π1ι5 ΘΟΓῚ ΠῚ ΡΊΘΟΘ5 

Ἐγ [ἃ5 6556 δία 6 ̓πο[ΠἸοαο 65. ΝᾺΠῚ οὐ ΠΙΔΡΕΥ ΠῚ 
σΟΠΟΙΘ τὰ οὐϑίο ἴα ογαΐ, 15 ΠῸῚ ἰοησθ 6 πὴ 

ΘΎΡΉΠΔ510, ατιη} 56. σα] οἴ σθυοι, σοὶ θχίτιπι Οὔ 5θυ- 
γαθθαΐ, γ1]1{65 605 4] ἃ Ἰρϑιῖιη) ΟΠ ΓΘ ΘΓΘΗΓ 511- 
ΒοΊρθῦ6 ραναίιβ. Νὰπη οἱ πος ἡτοάιθ ϑχοοριία- 
τππ} [που αΐ, ἀξ ἴῃ ΡΥΟρΡΊΠπ0 θα] Πθιμ Θϑ8θῖ, 40 

νη] ἴπηη ΡΓΟ ΜΓ 56 ἢ ΘΠ ΓΔ ΠῚ Πλ ΓΔ ΠΓ|}115. (16- 
Βα ηΕ αν ϑῖιν. 561 «ιο μα] πὸ Δ νυ Βα 15. Θχ- 

δορσίταΐαμ οϑι, ν 6] σοι, τ (ἀ]6 1 σΘΡ Δ η]Π15 ἴο-- 
σαηὶ ΔἸ ν ΘΠ "6 ηἴ, ἴπ {π|Ὸὸ Ρανατιι πὴ ἰθναῃΊθη 1Ὸ- 

θιι ἀδοθυ απ τιπι ἀἴντιθ σοπϑίαητίαπι ἰΔθοἴδοιιι-- 
ΥιΠὶ 6556 : 0 ΠΠΔΓΓΥΓ ΠῚ ῬΑ ΘΠ εἶα πὶ 5ρ] 6 Πα ]- 
ἐϊονθαι γϑ αι 1τ, ΝῸΠ ΘΠΪΠῚ Πϑοθϑϑανῖα 
ἀδδιηῖ, [ΟἸθυὰπ5. θϑὲ : 86 15, 411 ἱπίον Ρὸ- 

πουῖιπὰ [ΟΠ ουιηῖ οΟμίαπι ἰπς Π18}15 θυ πα 5 

Ῥουβονθιαῦ. 
. Οὐ ἁπίθην πὶ ἀδοθυΐανθπξ, {16 νογοὸ ουθη- 

τἀπὶ ΟΡδουν αὐ θῖ, Βρθοία απ πὶ μλἰγα πὶ ὙἸ1:, νἱν- 

τατ65. 4υδϑ απ 6 620 15. ἀοϑοθηθηῖθϑ; δ νο]π ἃ 
γο5 6. ΠΟΥ Ἰπᾶσηα ΠΝ] 115. (ἰἸ5Ε}]Ρι1Θ ΠΙ65 : 
{86 1115 φα 46 ηλ. ΟΠ ΠΙ]λιι5. ἀοπὰ ἀἰβρου θα ηΐ, 
564 ΓΔ ΠΊΘΠ ἘΠῚ} ΓΘ] ΖΘ υΠἘ ΠΟῚ «ΟΠΑΓ11ΠῚ, 711-- 
ἀϊοαπίθϑ ἐπα ρπιιπη. Οδο! Θ5 ΕΠ} 15. ΠΌΠΟΙ 15. : 4αὶ 
5 1 ΔΠΪΠ10 ΟΡ ἀΟ]Ογθ οο πο 465, ἐΡπϑίμσι δά 

Δάἀνθιβανῖοβ. ΜΠ5ΕΡΆ 116 5ρθοι σα] τη} }115115,. Π}1}65 
{πα Π5 ρα, νἢ ΒΓ ΘΠ. 551Π1115. σα ἴ115, ἀἰρορία ἃ 

Ἰὰρο ονἱβ ΟΠ βεὶ : ἀἴαιιθ {Ππ|| μι ]βθ ρα ὈΠ]1π|5, αιιοὰ 
οἵ ἴθι πα μι) ὙΠ ΔΙΪδιῖ, δὲ πὸ πὰς αιίθιη 

ἰ5. ουϊ 

ΑΥἸάιιο αἰ ψυαπίο ἰηΐγα, πος Ἰάοπι ἀροντῖι5 Ῥαΐον σνα- 
ἰδ πλτι5 δ᾽ σαὶ οαιῖ, ἈΡῚ ἀοοοῖ δα ποῖοβ. ΤΠ γ ΓῸ5 {ΠῚ 
«δηπιιπὶ ογοπιαΐοβ. [ἶ5δὸ Ἱποὶρίοπίς 416. (πὶ δπΐπὶ 
ΤΡαβ  λιι5 (6 πὐπῖοα ποοῖδ πιοπ ]ο ποιὰ ἔδοου, ἀ165 111ο, 

4π|ο Ἱποϊρίθηξο αἷΐ βαποῖοβ ΠΛ ΥΓῸ5 161 ἔπι556 ἔγαα1- 

ἴο5, ποῖ νἱ ἄθιαν ἐς ἅ1}10 ἸΠ10}ΠΠΡ1 Ῥόθ56, 4πᾶπ 46 6ο, 

«πἰ νὰπο ἔρθῃ ποΟίΟ ΠῚ ΒΘ {πι|{π|5 δὲ, Τὺχ «πιὸ ἢὲ, ας 

ἘΠ ΑΥ Υ 5, (6 Ά51}11 βοπίοπεϊα, πὴ Ροϑὲ ἰν85 αἶο5, 

56 μοϑὲ ᾿λονὰβ ἴογὸ ἀπιοάοοίμη 416 ἱποϊρίοπίο Θομθιι- 

511 οἴη. Τῦρο ᾿σίϊαν ἄτι. {γαῖγοβ ἱπίον 56 σομοΙΠἴαγο 

πῸῺ ἀρθυοίαν, Μ᾽ ολπι. ργονποίαπηι ᾿ιᾶπιο. πιο ματι 

ΒΑΡ ΟΝ ΧΙ ΟΑΡΡΆΑΠΟΟ. ΔἈΠΟΠΙΕΡ. 

Δ, γενναίως, χαίροντες τοῖς ἐλπιζομέ νοις, καταγελῶν- 

τες τοῦ ἀντιπάλου. Μία δὲ ν πάντων εὐχη: Τεσ Ἢ 

σαράκοντα εἰσήλθομεν εἰς τὸ στάδιον, οἱ τεσσαρά- 

χονταὰ στεφανωθείημεν; Δέσποτα. Μὴ λείψη τῷ 

ἀριθμῷ μηδὲ εἷς. Τιίμτός ἐστιν, ὃν ἐτίμησας τῇ 

νηστεία τῶν τεσσαράχοντα ἡμερῶν, δι᾿ οὗ νομοῦε- 
, γα," ΩᾺ δὰ ὦ γ » 2) 

σία εἰσῆλθεν εἰς τὸν χόσμον. 'Γεσσαράχοντα ἡμέραις 

ἐν νηστείᾳ Ἠλίας ἐχζητήσας τὸν " Κύριον, τῆς θέας 
»» ΝΠ τ Φ Ὶ 2 Ψ 3 ἢ , ὙΌΣ ΝΥ “- 

ἔτυχεν. Καὶ ἣ μὲν ἐχεΐνων εὐχὴ τοιαύτη εἷς δὲ τοῦ 

ἀριθμοῦ ὀχλάσας πρὸς τὰ δεινὰ, λειποταχτήσας 

ᾧχετο, πένθος ἀμύθητον τοῖς ἁγίοις καταλιπών. 

Ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἀφῆκεν αὐτῶν ἀτελεῖς γενέσθαι τὰς 

δεήσεις ὃ Κύριος. Ὃ γὰρ τὴν φυλαχὴν τῶν μαρτύ- 

ρῶν πεπιστευμένος, ἐγγύθεν ἀπό τινος γυμνασίου 

διαθαλπόμενος, ἀπεσχόπει τὸ μέλλον, ἕτοιμος 

προσὲ ἐχεοῦδι τῶν στρατιωτῶν τοὺς προσφεύγοντας. 

Καὶ γὰρ αὖ χαὶ τοῦτο, ἐγγύθεν εἶναι λουτρὸν, ἐπε- 

νοήθη, ὀξεῖαν τὴν βοήθειαν τοῖς μεταδαλλομένοις 
2 , [ , » 2, , 

ἘπΟ γ Ομ Ένον, Ὅπερ υὑέντοι τοῖς ἐναντίοις χα- 

χούργως ἐπεισ! ἣν τοιοῦτον ἐξευρεῖν 

τόπον, 

ἔμελλε τοῦτο 

λαμπροτέραν " ἐδείκνυε τὴν ὑπομονὴν τῶν μαρτύ- 

τῆς ἀθλήσεως 

ἐν ᾧ τὸ ἕτοιμον τῆς πὰρ ραμυθίας ἐχλύειν 

τῶν οὐ το δεῖων τὴν ἔνστασιν" 

ρων. Οὐ γὰρ ὃ ἀπορῶν τῶν ἀναγχαίων, καρτεριχὸς, 
9. ΟΣ νὺ . ἤ -- ΄π ᾿ ΕΣ -Ὁ- - 

ἀλλ᾽ ὃ ἐν ἀφθονία τῆς ἀπολαύσεως ἐγχαρτερῶν τοῖς 

δεινοῖς. 

Ὄ. , Α 

Ὡς δὲ οἱ μὲν ἀνθ νεζου τον ὃ δὲ ἐπετήρει τὸ ἐχ- 

ἕαμα ξένον, δυνάμεις τινὰς ἐξ 
- , 

οὐρανῶν χκατιούσας, καὶ οἷον παρὰ βασιλέως δω- 

ρεὰς 

72. ὧἷ 
Θησόμενον, εἶδε 

μεγάλας διανεμούσας τοῖς στρατιώταις αἵ 
ΠΝ, δὴ χλλ - γ᾿ Α δου Ω͂ Α , 

τοῖς μὲν ἄλλοις πᾶσι διήρουν τὰ δῶρα, ἕνα δὲ μό- 

νον ἀφῆκαν ἀγέραστον, ἀνάξιον χρίνασαι τῶν οὖ- 

ρανίων τιμῶν" ὃς εὐθὺς πρὸς τοὺς πόνους ἀπαγο- 

ρεύσας ᾿ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἀπηυτομόλησεν. 
Ἔλ Ξ Ἀ θέ - Ὅτι , ὃ , }Ὶ εεινὸν θέαμα τοῖς δικαίοις, ὃ στρατιώτης φυγὰς, 

3 Ἂν 5 ἴων Ἀ Χ' - 46. 

ὃ ἀριστεὺς αἰχμάλωτος, τὸ Χριστοῦ πρόδατον θη- 

ριάλωτον " χαὶ τό γε ἐλεεινότερον, ὅτι χαὶ τῆς αἴω- 

νίου ζωῆς διήμαρτε, καὶ οὐδὲ ταύτης ἀπήλαυσεν, 

ῬΘΥΠΙΟΓΘ, 
ἃ (ΟἹ. τουεῖαβ. ἐχζητήσας τὸν θεῖν. Μοχ υἰγάσαο 

οἀϊιῖο οὐ ΑΠβ]}1ο. πένθος ἀπαραμύθητον : Ζιαπηὶ 5ουῖρία- 

γὰπι Πλιοτθιι5 αἷξ ΓΟΥΤῚ ΡΌ556, βίοι ἱπίουργοίαξιγ, 

ἱπιοίεν ανχίεπι γεἰϊχεῖι. Ν᾿ οἴοτος φαϊπαο ΠΡῚῚ (αΠ]οὶ 

ἀμύθητον, ἐμοίιπι πεπανγανιίεηι γοἰϊχιιῖι, οριίίπιο. Μο- 

ποτ ἤπναΐ, Βοβίαπη [θυ τη Βυϊπγ)α “υϊ ον. ππαπιὶ 

Πα θυῖδδο ἀμύθητον : 504 ἱπορίο σογγοοίαπι [Ὀϊξδο,, κὶο 

αὐ ππιπο 1110 ἴῃ Πἰρνὸ Ἰοσαταν ἀπαραμύθητον. 

: ΟΣ ΒΘ ἐδείκνυε. " (οαϊοος πο γματοὶ ἐδείκ) 



ΠΟΜΔΘ ΙΝ ΟΥΛΔΌΚ 

εὐθὺς αὐτῷ τῆς σαρκὸς ἐν τῇ προσδολὴ τῆς θέρμης 
διαλυθείσης. Καὶ ὃ μὲν φιλόζωος ἔπεσεν ἀνομήσας 

διακενῆς ὃ δὲ δήμιος, ὡς εἶδεν αὐτὸν ἐχχλίναντα, 

καὶ “πρὸς τὸ βαλανεῖον ἀποδραμόντα, ἑαυτὸν εἰς 
τὴν τοῦ λειποταχτήσαντος χώραν ἀντιχατέστησε, 

καὶ ῥίψας τὰ περιδόλαια, τοῖς γυμνοῖς ἑαυτὸν ἐγ- 
χατέμιξε, χράζων τὴν αὐτὴν βοὴν τοῖς ἁγίοις, 
Χριστιανός εἶμι. Καὶ τῷ ἀθρόῳ τῆς μεταδολῆς 

ἐχπλήξας τοὺς συμπαρόντας, τόν τε ἀριθμὸν ἀνε- 
πλήρωσε, χαὶ τὴν ἐπὶ τῷ καταμαλαχισθέντι λύ- 
πὴν τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ προσθήχη παρεμυθήσατο, μι- 

μησάμενος τοὺς ἐπὶ παρατάξεως, οἱ, τοῦ χατὰ τὴν 

πρώτην ἀσπίδα πεσόντος, εὐθὺς ἀναπληροῦσι τὴν 

φάλαγγα, ὡς μὴ τὸν συνασπισμὸν αὐτοῖς διαχοπῆ- 
ναι τῷ λείποντι. ᾿Γοιοῦτον δή τι καὶ αὐτὸς ἐποίησεν. 

Εἶδε τὰ οὐράνια θαύματα, ἐπέγνω τὴν ἀλήθειαν, 
προσέφυγε τῷ Δεσπότη, συνηριθμήθη τοῖς μάρτυ- 

σι. “Τὰ τῶν μαθητῶν ἀνενεώσατο. ᾿Απῆλθεν ᾿Ιού- 
δας, καὶ ἀντεισήχθη Ματθίας. Μιμητὴς ἐγένετο 

Παύλου, ὃ χθὲς διώχτης, σήμερον εὐαγγελιζόμενος. 

Ἄνωθεν ἔσχε χαὶ αὐτὸς τὴν κλῆσιν, Οὐχ ἀπ᾽ ἀν- 
θρώπων, οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου. ᾿Επίστευσεν εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - ἐδαπτίσθη 

εἰς αὐτὸν, οὖχ ὑπὸ ἄλλου, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς οἰχείας 

πίστεως" οὐκ ἐν ὕδατι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι. 

Καὶ οὕτως, ἡμέρας ἀρχομένης," ἔτι ἐμπνέοντες, 

τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, χαὶ τὰ τοῦ πυρὸς λείψανα 

ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀπεῤῥίφη᾽ ὥστε διὰ πάσης τῆς 

χτίσεως διεξελθεῖν τῶν μαχαρίων τὴν ἀθλησιν. 
᾿Επὶ τῆς γῆς ἠγωνίσαντο, τῷ ἀέρι ἐνεχαρτέρησαν, 

τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, τὸ ὕδωρ αὐτοὺς ὑπεδέξατο. 
᾿Εκείνων ἐστὶν ἣ φωνή" Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ 
ΠῚ ν 35..." “Ὁ 3 ΕἸ ἐπ ν ΡΣ ον 
ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. Οὗτοί 

εἶσιν οἱ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς χώραν διαλαθόντες, οἱονεὶ 
πύργοι τινὲς συνεχεῖς, ἀσφάλειαν ἐκ τῆς τῶν ἐναν-- 
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« Τναχας οαϊεῖο χαὶ τὴν πρός. ΓΑΒεὶ ἀπιϊαιΐ καὶ 
πρός. διατίπι εὐϊεῖο Ῥανὶβ. συνεγκατέμιξε, Αἱ 5εχ Μ5. 

5: Πρ Ἰοἰΐον ἐγχατέμιξε, 

ἃ (0]}». ῥυῖπιιιβ τὸ τῶν. Νδο ἴ{ὰ πηυ]ῖο μοβὲ ἀπείϊαῖ 

ἴγοβ ΠΡυὶ δι’ ἀνθρώπου. ΑἸτι5. οὲ 61 δι᾽ ἀνθρώπων. 

Ἠαια Ἰόβα (01}ν. Ῥυΐπιιιβ ἐθαπτίσθη βάπτισμα. δι᾽ αἵ- 

ματος εἰς αὐτόν, δαριξαίεις 65: δαριείδπιαίε, σαν ϑεἰνὶς 

ἔπι ἔρϑιιπι. ϑε ποῖ γα]6 ἀπο «πῃ 1Ππ|4, βάπτισμα 
δι᾿ αἵματος, εχ αἸΐψιιο 5] οβδοπιαῖο Ἠαχοσιε, 

α Οποά αἷξ υἱν οὐ 1 ἰβϑίπητιβ ᾿ΓΠ]]Θυομ ἶτι5, νἱἀονὶ 
ἴῃ γουθῖβ, ἔτι ἐμπνέοντες, ΥἸΠῚ ΔΙ] ἴποθβο, ἄς οὸ 

πλἾ]}1 οαπὶ 110 ποῖ οπηπὶποὸ οοηγοηῖί. Αἷὸ ἰρίταν Βὰ- 

511 ππὶ οἰαπὰ ἸΟΟΙ 6 1551 π|15. ἁπιοξουθιι5 ατοσουῖο., 

ἘέρΡΙπτοιπο οἱ ἀπο πεῖο, {ὶ {να ἀ [05 Ἰσϊ [556 πλᾶτ- 
{ὐτῸ5 18 πὶ ππογίο5 ἀϊοιιηῖ, οο ΠΟΙ Τα] σα 5 σοι πιοίίο 

Ῥόββο. Νοίτπι οί ὁπῖμν, πομηϊπομη, { ἴα σγανῇτον 

τϑνοίαξ, ἀξ «οροβιζιι5 [πὶ οἱ ἀοβρονγαίιι 511, Πα τὶ 

ΑΟΙΝΤᾺ ΜΛΕΑΤΎΚΠΕΒ, ΜΠ 

[ραλετι5. δῖ, σαν ΠΘ ἰρδῖτι5 ἀκ φα]Ον 5. ἀσοθβϑαπι 5[α- 

εἴπ Θχβοϊαΐα. Ἐπ ἴο αϊ ἄθη νἱϊδ ἀπιλΠ5, [τί γὰ 
ΔΙ ΠΉ1550 566] θν6, σθοῖἶ : 566 Ἰϊοίου τὶ νἱ 1 διιπὶ 

Δ ΒΟΘ551556, δὲ ἃ θ] ΠΟΙ. ΔΘ ΟΠ Ὁ 1556, 56:16 1 511}}-- 
5Ππ|||1Ὲ 1π| ἸΟοιΙ ΠῚ «ἰΘβθυ [ΟΥ]5, δὲ ἱπάιι πο η εἶ5. 4}0]6- 
ΟΥΙ5 58 1ρ586. πιιῖ5 Δ πηϊβουϊε, ἰάθη αι ϑαποῖὶ 

οἸαμηδ 5, (Ἰιγσιἑαητι σιίπι. ΑἸΖ6 γθροπεῖπα πὰς 
πη ΓΙΟΠ6 δε βία πθ5 Ορβει ρο οἰ ἢ 5, τι ΠτΠ ΘΓ ΠῚ 

ΘΟ ]Θν Σ, 1τὰ ΠΠοντιπὶ 6 ΘΠ] ρα πδίπρα μ]ο»- 
ΤΌΡΘΙΠ ΔΟΟΘΘΒΙΟΠΘ δὰ 46] 1 ηἰνὶξ, Ἰπηϊαΐτι5. ΘῸ5 (αὶ 

ἴῃ Δ 016 γθυϑα τ, 411, τπῸ Δ]14 0 ἴῃ ρεΐηια δοὶθ 
οαἀθηῖθ, σΟη[οϑτϊπ) τορὶθπὲ ῬΠαΪ ησ θα, τὶ Π6 

Ἰηῖοιυ ᾿ρ505 οὐ Ἰπιιηὶ ἀΘηβι[ὰ5. ἀοἴδοιι {ΠΠ|π|5 ἴπ-- 
του ραν. ἘδοΙς ἸΘΊταν δὲ 1ρ56 φυϊἀἄλη ΠΟῚ 
ἀἰβϑίμηη!θ. Ὑ 1 σφ οϑιϊα. πιϊγαοι!α, ἀσηονὶς νο- 

γἸ τα. , ΟΠ ρΡῚ αὐ ΠΟ ΜΪ Πτιη]., ΔΠΠΙΠΘΓΔ 15 

65. ἰῃτου ΠΑΡ ΤΥ 65. ΠΟΙ ρυ] ον τη. Το ποναν [ὰ- 

εἴα. ΑΒΗ Ππια5, εὲ οἱ ϑαθυοσαῖιθ. οϑὲ ΜΔ 5. 

Τα ταῖου δ δοιιιβ θὲ Ῥαι]}1, Πουὶ ρουβοαααῖον, μὸ- ἐδίμονι 5, 

αἴθ δναηρο}} ρύθθοο. ΠΑΡ δὲ ἴρ56. ΘΧ βιι ρου ἢ 5 
νοοδείοπθμι, ίοσε αὖ Πιοπιϊπῖϑιι5, τιϑ 6 ρὸν Πο- 

ταΐϊποηι. Οὐ "1 πὶ ΠΟμπ6 ΠΟΠΉΪΠΙ ποϑίνὶ 7681 

ΟἸυῖβιῖ : θαρεχαίιι5. ὁδὶ ἴῃ ἰρϑιιπὶ, ΠΟ ἃ]}} ]10, 

564 ἃ ριοργῖα ἤ6, ποι ἰπ ἃπιὰ, 564 ἴῃ ριοριῖο 
ΒΔ ΠΘΈΪΠ6. ὃ 

8. Τὰ ἀθηιιπι, ἱπϑιιηῖο εἴ6, δά πιο 5ρ᾽Ρα πίο5 

ἰδῈϊ τγρδ {| σιιηξ, αἴαιιθ γο] αιιῖδο ̓ σηΐδβ ἴῃ ἢν τιπὶ 
ῬΙΟ]θοῖδ ἔαρ θ, πὰ ϑαῖου τη) ΟΘΥ ΓΔ ΠΠΘ ἢ ῬΘῚ ΟΠ ΠΘῊΙ 

ΟΥΘα ΠΡ ΠῚ {γ ΠΒιΓοῖ, ὨΘοθυαγπηΐ ἴῃ ἴθυγὰ, [016- 

γα Πεαπι Οϑιθηθυιιηξ π᾿ 6.6, {ΡΔ 1 ἰσηὶ ϑιιηϊ, 

διὰ ᾿ρ505 δχοθρὶξ. ΠΙΟυιιπὶ οϑὲ νὸχ {Πὰ : 7 γαπ5- 

ἐνίηειι5 ΡΟΤ ἴϑποπι οἱ ἀητίαηι, οἰ δαπιατιςίϊ τος ἐπι 

τογρίρεγίπεηι. ἨΠΪ 5ιιπὶ 41} ΓΟ ἸΟΠΘῺ ΠΟΘ ΓΔ ΠῚ ΟὉ- 
τἰποπίθϑ, γθ τ ἀθη5:8. αι Δ ηι ἔπι ΓῸ 5 ᾿ρϑᾶη δ- 
γΘΥϑ115 ΠΟΒΕΠΠ ΠῚ ̓ΠΟῸ 511 {π|0 σΟΙΏ Ια Πἰ 1 Π|, ΠΟ 

Ῥιὸ τηογίιο, ἵπιὸ οἰϊαηι βερίτι5. πιουίαιπι “Ἰοὶ, Εχ 

«απ τι5. ΟΠ ΠἸσίειν, βαποῖοβ ΠῚ ΓΥΤΟ5, ΟἸἹΠὶ 78 ΔΠϊ- 

Τὰ πὶ ὩΘΘΙῸΠΕ 60 ἰοΡΟγΘ, (πὸ ᾿ἰσπὶ {γα 11 βιιηξ, 

πιογίιιοβ ἀἸοὶ ροϊαΐθδο, Ῥναΐογοα ΒθαΠ πα  Ύ γ6 5, Ομ 

ΑΠΠΔ 1115. δβθαπί ΤΟ ϑ Ιου 5, δἰπὸ ἀπθῖο ποῖ τιπὸ οἱ 

δοΐοπι [οπηροτα τποτειϊ βιιηξ. ΕἼΘΕῚ οὐρὸ ρῬοίαϊ, αἱ 

απ ἰρπὶ γα 1 σαπ!, 1. πὶ που με] ὀϑβοηξ ἀΘΡΊ]Π]οτο5, 

Δάπτιο γοτο Ῥαυ]αλιπὶ τ ϑρίγασοηΐ γα]οπίίογοβ. [6 ἀτι- 

ἴσπι 51 5οπ|0} οοποράαταν, πα ΠἸβουταϊπαι πὰ, ματσίο ΡγῸ 

τοῖο ἀροορία,, τι πιοῦν «1οὶ τοϊπογαπε, ἀπ ποῖ 

πιογίτϊ. {6 πὸ πῶς βιιηΐ, ἀν ιιγον ΒΑΒΉ]τιπὶ 50 Ἰ 0 51550 
ἔτι ἐμπνέοντες, αἴ ἴα πα!θοατξ Ομ Π 65 ἔπππὶ σα]αιηο 

ποῖαι, τὰπε ἐγ ἷ5 Φοσονῦῖρεῖ ΠΡΥῚ. (οντο ἀπο 105. ΟΠ] 65 

Ἰϊθυῖ, οὐ ̓πηρ οσϑὶ ΘΕ γ ΓΟ Γο5, Ἰῃἴθι 56. ΘΟΏΒΟΠ πη}, ἃ 

1νῖ5. ἀἸἰδοοάονο ρουϊοι]οβιιτα. {τιοο, πϊδὶ (οτος αἰϊαπεῖς 

Θοπσί ΓΕ ΠΟΥ Ἰοσὶ Θρουίονο, 

Αεί. τ 26. 

20. 

Οαϊ. τοι. 

Ρεαὶ. 65. 
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Δίαιμ, ι8. 
20. 

[πνοσδηῖυν 

Ματίγτοϑ, 

“41ὃ 

π΄ ἀπὺ Ιοοο ϑ6ῖρ5ο05 οοποϊ ἀθπίθβ, δϑὰ πηι 15 

Ἰοοἷ5. ἴάην Ποβρίεο Θχοθρῖϊ, τορι οπθβάιι8 πη} 85 
Δἀογπαπίοβ. Εἰ Φαρα πηϊγπι δϑὲ, ΠῚ 5᾽ Πρ Δ {1ΠῈ 
αἰνιδὶ ἀσοθάμπε δ βιιβοϊρίθηιοβ, 564 ᾿Ἰπῖθυ 58 

ὁΟπλἶχ εἰ ΘΟ απ ει τ ρα ἴαπε. Ὁ σὸπὶ πΐν δὴ ! 

ΝΘ 116 ΠΙΙΠΊΘΙῸ ῬΙΙΟΙΟΓ 65 51Π|, ΠΘΖτ16 μ᾽ αγ65. ΕῸ5 

ἴῃ οδηίαηι 8ὲ αἰν 56} 15, ῬΓΟΡΡΙ ΠῚ ΠῚ ΠΊΘΙ ΠῚ ΠΟῚ 

Θχοθάπιπξ : δ᾽ ἴπ ππιιπὶ ΘΟ  Θσθ θη, ΠΙ ΠΟΙ Πιι5 

τὰππθη Φυδάγασίητα ρον πιὰ ποηΐ, ΠΟ ἈΠ ̓ἴθυ ἀἴα 6 
ἰξηῖὶβ πᾶξισα. Νὰπι οὐ {Π|6ὶ δά δοσθπάθηΐθηι 
ἀγα πϑὶτ, δὲ τοῦτα Θϑὲ ἀρ Παβθοπίθηι : 5ϊ6. Θὰ ΠῚ 

«ιδάγαρσίπία, ΘΕ ΟἸΏΠ65. 51Π}}}} δ1ηΐ, δὲ ΟΠΊΠΘ5 

ἀρ σἰμσα!οβ. σαηῖ. Βαπο οἴδημα ἘΠΘΥΥΪ γᾶ 

ἀοπιην αιοά πο ἈΠ ΡΒ πη τ}, ῬαΓΑ ΤΠ ἀιχὶπ 

ἔα ΟΠ ΥἸϑεϊαἶθ., δοοϊοϑῖία ΠΙΔΓΕΥΤΙΙΠῚ . Θχθὺ- 

οἶτα5. ἔγορέθα βθϑδ ἢ τ πὶ., ὉΠ ΟΥΙ5. ἰαυιθ5. ἀἰνὶ- 

πᾶ5. οεἰεγαπεϊιτη. ΟὐαΠει πὴ ἱπηρ ἢ ἀἴ5σ5θ5. ἰ8}ΡῸ- 
ΥἾ5, αὐ ΤΘρΟΥΡ65. ἘΠῈΠῚ ΔΙ ΈΘη, 41 ΡγῸ ἴ6 ΠῸ- 

ΠλΪ παι πὶ ΘΧορ νοὶ ἢ ϑαηΐ Φαλἀνασίητα, ρΓΘΟΔ ΟΠ ΘΙ 
οποουάθιη βιιϑιπὶ διηἰοπἴθϑ. 0] ἄτιο ἀπ ἐΓ65 

ΘΟΠΘΙΘΘΔΠ διπὶ ἰπ ΠΟμλΪπΠ6 ΠΟμΔΪ πὶ, 1ΠΠ1|Ὸ Θὲ ἴῃ 

τπϑάϊο ᾿ρϑουαπι. ὉῸΪ νθῦο «υδαγαρίπία ἔπθυὶηΐ, 
4115 ἀθ θεῖ ρυϑοβοπεῖα ἀπ] σα Ὁ} Οαϊ ἀπριβεῖα ἃ}1-- 
4 ργθηῖταν, ἃ] αυσάνασίητα ΤΡ ΕΥΤ65. σΟη[ι- 
δῖτς φαὶ Ἰαΐαζαν, γοσαρνῖ δὰ δοβάδιῃ : 116 φαϊάθιη 

5. 

τὶ ἃ τη }15 ΠΡογθῖαν; πἰς νΘΙῸ, αὖ 65 510] βθοιη- 

ἀφ 6558. ρϑίϑαηξ, Ηἰς πλα]ῖον οἷα ῥγὸ ΠΡ νῚ5 
ΟΥΔΠ5 ἀθργομθπ ἔτι : ρου συ πα πεὶ πιά τα ]- 
{πτ, ἱπῆ το βα] αἴθηι ροῖῖ. ΕἸαπΕ οτπὶ πηὰγ νυ ῖς- 
Ῥὰι5 ῬΓΘΟΘ5 γϑϑέρθ. ΑἀΟΙ Θβοθ ἢ 65 ἹΠ} 16 Γπ δοτιὰ- 
165. 81105 : ραῖγοβ τἀ] Ππιη} ΠΟΥ απ Ῥαϊγ65 6558 οχπ 
ΟΡΊΘηΣ : ΠῚ Γ65 την }5 ὈΟ ΠΡ Θ Ἰἰβοα πὶ ΘΧΘΙῚΡ τι Π1. 
ΜΙ ἴον πιηῖτι5. ΠΠ]ΠΟυιιπὶ ΘΑ ΙΟΡΙΙΏ 5. οἴη. ὙἸ͵556. κα 

ἈΠ105 7 πὶ [υἸσουΘ ΘΟΠΒιΠηΟ5.,. διπιηὶ γΕΙῸ ἢ Ππ1ΠῈ 155 
Α 

ἀάθπιιο βρὶμαπέθ, ἔπ Ὁ] ΤΌ, τὰπὶ Ὁ ἀηϊ- 

» 1|πι5 Οοάεχ ἀλλ᾽ ἐν πολλοῖς. Ηἰς διιΐοπι Ἰοοιι 1ἴὰ 

1ῃ [6 }ΠἸσοη τι. ἐϑδῦ, αὖ οἴ ΠΟΛ Ὸ5. ΞαΠΟΙΟΓΙΙ ΠῚ ΠΤ ΓΥΤΊΙΠῚ 
τα] 5 ἴπ Ἰοοῖβ ἀἰβρουβὶ ζαϊθσα ἀἸϊοαπἕων. 

ς Τη ἀπεϊαιυῖς ποθι ΠΡ τὶς Ῥγὸ δισμερισθέντες Ἰοσὶ- 

τὰν διαιρεθέντες. δίαϊῖίπη (10. Ῥυίτητι οἱ δ 1 ὦ τοῦ 

καινοῦ θαύματος. ΑἸῚ 86χ Δῖξ5, βπηρι τοῖον ὦ τοῦ θαύ- 

ματος. 
ἈΣΙ Τ τάάὸ δἀϊῖο εἰ ππὶ5 Οοάοχ ςξ. εἰς ἕκαστον, 

οἵ ἴζὰ Τορὶς ᾿πίοτργοβ, 4ὰϊ ἤὰπο Ἰοοιπὶ ᾿ΐα Τνατη 

το Δατάϊι : σὲ ἐπ σἐπϑτῖος ἔρδος αἰνίδενῖς. Ἀν (Ο]Ροῦ- 

αἰπὶ ἔτὲς (σα ἴοε5 εἴ 411 ἄπο Βορὶ εἰς ἑχατόν, σὲ ἐπ οε η- 

ἐμπὶ εἴο., τοοῖρ. 

πὰς Οοάοχ (01]Ρ. δὲ δατε δοξολογούντων τὸν χύ- 

ριον. Αἴ Πα, τὸν χύριον, ἴῃ 1115 φυΐπαιιε Νῖσα. πο 16 - 

δἴταν. ος ἴρϑο ἴπ Ιοθὸ (0}}ν. Ῥυΐπηι εἰπέ μοι πόσα ἄν. 

Ῥυΐουοβ. ἄτι νοσὸς ἃὉ 1115 Μῖ55. ἀθβιιπΐ εἰ ἃ να] βαιῖς, 

ΒΑΒΘΙΠΙΙ ΟΕΒΛΑΒΕΙ͂ ΟΑΔΡΡΑΠΟΟ. ΔΑΠΟΘΗΙΕΡ, 

΄ Ν Ὁ , . ΘΔ εν , 

τίων χαταδρομῆς παρεχόμενοι οὐχ ἑνὶ τόπῳ ἕχυ 
λὴ ΓΎΓ 

τοὺς χαταχλείσαντες, ἀλλὰ " πολλοῖς ἤδη ἐπιξενω- 
΄ Ν 

θέντες χωρίοις, καὶ πολλὰς πατρίδας χαταχοσμή- 
ὝΕΣ ἘΞ 5 ᾿Ξ ΕΥΡΝΝ 

σαντες. Καὶ τὸ παράδοξον, οὗ χαθ᾽ ἕνα “διαμε- 
, - ᾿Ν ᾿ - -Ὁ 9 ΕΣ ρισθέντες τοῖς δεχομένοις ἐπιφοιτῶσιν, ἀλλ 

ἀναμιχθέντες ἀλλήλοις, Ὡνωμένως χορεύουσιν. Ὦ 
- , ͵ Ψ Ὧν ,ὔ -Ὁ ΕῚ “-Ὁ- Ὑ 

τοῦ θαύματος ! Οὔτε ἐλλείπουσι τῷ ἀριθμῷ, οὔτε 
λ ᾿ς ἢ ἬἜἬλΟ, «Ὁ, ἃ . τς: πλεονασμὸν ἐπιδέχονται. ᾿Ἐὰν εἰς “ ἑκατὸν αὐτοὺς 

» " οὐ πυδ το " ἃ, Ὁ " «ΟΝ. ..5 
διέλης, τὸν οἰκεῖον ἀριθμὸν οὐχ ἐχδαίνουσιν᾽ ἐὰν εἰς 

ἕν συναγάγης, τεσσαράχοντα χαὶ͵ οὕτω μένουσι, 

χατὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν. Καὶ γὰρ ἐχεῖνο χαὶ πρὸς 
ἀετοῦ Ξ : ΞΡ ΣΤῚΣ 

τὸν ἐξάπτοντα μεταδαίνει, καὶ ὅλον ἐστὶ παρὰ τῷ 

ἔχοντι" καὶ οἱ τεσσαράχοντα, καὶ πάντες εἰσὶν 
΄ ν᾿ Ὁ ᾿ ΓᾺ ΟΎΝ 3 , «Ἡ δ, 

διοῦ, καὶ πάντες εἰσὶ παρ᾽ ἑχάστῳ. Ἣ ἄφθονος 

εὐεργεσία, ἣ μὴ 
᾿Ν , 
δαπανωμένη χάρις " ἑτοίμη βοή- 

θεια Χριστιανοῖς, ἐχχλησία μαρτύρων, στρατὸς 
μὴ ᾿ τα τς ἘΣΤΕ Εν βΆΣδτΣ τροπαιοφόρων, χορὸς “δοξολογούντων. Πόσα ἂν 

ἔχαμες, ἵνα ἕνα που εὕρης ὑπὲρ σοῦ δυσωποῦντα 

τὸν Κύριον; Τεσσαράχοντά εἶσιν, σύμφωνον ἄνα- 
πέμποντες προσευχήν. “Ὅπου δύο ἢ τρεῖς εἶσι συν- 

“2 ΄ 5 τ αὐὸ ΦΙ ἢ Σ Ε 
Ὥγμενοι ἐπ’ τῷ ονοματι τοῦ Κυρίου, ἐχεὶῖ ἐστιν ἐν 

΄ 5 σὰ σ ὯΝ ᾿ , » μέσῳ αὐτῶν. Ὅπου δὲ τεσσαράχοντα, τίς ἀμφι- 
" - ’ . 

βάλλει Θεοῦ παρουσίαν; Ὃ θλιδόμενος ἐπὶ τοὺς 

τεσσαράχοντα χαταφεύγει, ὃ εὐφραινόμενος ἐπ᾽ αὖ- 
νι τἶἷἶναΤ ΄ Ἂ Χ ψ , “ “ ΡΣ 

τοὺς ᾿ἀποτρέχει" ὃ μὲν, ἵνα λύσιν εὕρη τῶν δυσ- 

χερῶν" ὃ δὲ, ἵνα φυλαχθῇ αὐτῷ τὰ χρηστότερα. 
315 “- τὰ ΣῪ τότε ρες ͵ Σ ΄ Ἐνταῦθα γυνὴ εὐσεδὴς ὑπὲρ τέχνων εὐχομένη χα- 
ταλαυδάνεται, ἀποδημοῦντι ἀνδρὶ τὴν ἐπάνοδον 

᾿ 5" -Ὡ Ἷ, ᾿ 

αἰτουμένη, ἀῤῥωστοῦντι τὴν σωτηρίαν. Μετὰ μαρ- 
΄ - , τύρων γενέσθω τὰ αἰτήματα ὑμῶν. ΟἹ νεανίσχοι 
Ν Γφ 

τοὺς ἡλικιώτας μιμείσθωσαν " οἵ πατέρες τοιούτων 

εἶναι παίδων πατέρες εὐχέσθωσαν " αἵ μητέρες χα- 
τὰ . ΄ 
λῆς μητρὸς διήγημα ὅ διδαχθήτωσαν. Μήτηρ ἑνὸς 

τῶν μαχαρίων ἐχείνων, θεασαμένη τοὺς ἄλλους ἤδη 

τῷ χρύει τελειωθέντας, τὸν δὲ ἑαυτῆς “ υἱὸν ἔτι 

ϑαθῖπάς δαῖτ ἤδη, σύμφωνον. δ Θοι]α ἤδυ, ἴπ τοί εγῖθιις 

ἸΠργῖβ οσιῃῖθιι5 ἄδοβε ; ΟΡ Ἰά4ιις. ὁαπὶ ἀο]ουίμνας, τς 
Ξοφαππίαν γε υθα, ὁ θλιθόμενος ἐπὶ τοὺς τεσσαράχοντα εἴο., 

φαυϊπχαῖς αἴτεπῖς Ἰοσογῖξ, θοπα ἢ46, 5ὶ σεγαπιὶ ἀΐοεγο 

γος, ἐατεθίταν, Βῖς, πὲ ἴπ 1115 φαϊδυβάατη ΒΑΚ1Π1ο- 

οἷβ, Ἰη γοσαϊοποπι ϑαποίογαπι εἰ ῬΓΟΡΑΓῚ δἰ σομηπηδτι- 
ἀανἹ. Τιοσο Τλσαιιπι. 

ΓΙΠπα5 οάοχ χατατρέχει. Ἶ 

ε Ἑαο Ῥαγίβ. διδασκέτωσαν. ἀοοεαπξ. ΓΑΒ τὶ νεῖο- 
ΓῈ5 Ομ π65 διδαχθήτωσαν, ἐοοεαπίμν", τεοῖε. 

4 Τὐγαφας εἀϊῖο ἑαυτῆς υἱόν. Ὗὸοὸχ υἱόν ἴῃ ποΞέτϊς 

Οππῖθιι5. Νῖβα, ἀθοσὶ, Ἐὰ ααΐοπὶ τοχ, πἰδὶ να]άς [8]-- 
Ἰου, ἴῃ σοπίθκειπι ἴστε ρϑῖῖ 6 τηαυραῖπθ, ὈΡῚ ροβῖξα ἔπε - 
γαξ, τξ ΤΟ ΠΟΤΈ ΠλτΙ ἴρϑᾶπῃ 5 Ρα αἸοπατη εθ56. Οαοα 
ῖς αἷξ Βαβῖ ταις, ἀπῖὶ πηατίνγοτι ἀάθιις Γαβρι γᾶθβο, 

οὰπὶ σΟΥΪ [απ ἔνι βογο σομβαπιεὶ ἐββοηΐ οἵ σοηίροιϊ, 



ἨΟΜΙΠΙΔ ΙΝ ΟΥΛΌΒΛΟΙΝΤΑ ΜΑΚΤΎΥΙΕΒ, ὥ 

, ΤῊΝ ΨῚ , τὐϑαν . ΠΡ ΕΝ ΠῚ 
ἐμπνέοντα ὑπό τε ῥώμης χαὶ τῆς πρὸς τὰ δεινὰ 

καρτερίας, καταλιμπανόντων αὐτὸν τῶν δημίων ὡς 

δυνάμενόν τε μεταθδουλεύσασθαι, αὐτὴ ταῖς οἰχεί- 
ΕἸ ΠΊΒΕΩ ΠΑ ΤΣ ΤΡΙ ἢ ἃ ΓΎΞΕΕ τς ς αις χερσὶν ἀραμένη, ἐπέθηκε τῇ ἁμάξη, ἐφ᾽ ἧς οἱ 

λοιποὶ συγχείμενοι πρὸς τὴν πυρὰν ἤγοντο, μάρτυ- 
Υ ΄ ΕῚ Ψ ΕΟ Ε ΓΝ ρος ὄντως μήτηρ. Οὐ γὰρ δάκρυον ἀφῆχεν ἀγεννές 

οὐδ᾽ ἐφθέγξατο ταπεινόν τι καὶ ἀνάξιον τοῦ καιροῦ. 

᾿Αλλ᾽, ἄπιθι, φησὶν, ὦ παῖ, τὴν ἀγαθὴν πορείαν, 

μετὰ τῶν ἡλιχιωτῶν, μετὰ τῶν συσκήνων " μὴ 
:} - ΤΣ , Ὶ ,ὔ “- Μ' 
ἀπολειφθῇς τῆς χορείας " μὴ δεύτερος τῶν ἄλλων 
- - "-Ὁ- ΄,ὔ ΎὙ -» τ “" ῳ. 

ἐμφανισθῇς τῷ Δεσπότη. Ὄντως ἀγαθῆς ῥίζης ἀγα- 

θὸν βλάστημα. "Ἔδειξεν ἣ γενναία μήτηρ, ὅτι δόγ- 

μᾶσιν εὐσεδείας ἐξέθρεψεν αὐτὸν, μᾶλλον ἢ γά- 
λαχτι. Καὶ ὁ μὲν οὕτω τραφεὶς, οὕτω προεπέμφθη 
παρὰ μητρὸς εὐσεδοῦς" ὃ δὲ διάδολος ἀπῆλθε κα- 

τησχυμμένος. Ἅπασαν γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς χινήσας τὴν 

χτίσιν, πάντα εὗρεν ἡττώμενα τῆς τῶν ἀνδρῶν 

ἀρετῆς, νύχτα δυσήνεμον, πατρίδα χειμέριον, τὴν 
ὥραν τοῦ ἔτους, τῶν σωμάτων τὴν γύμνωσιν. Ὦ 
χορὸς ἅγιος! Ὦ "σύνταγμα ἱερόν! Ἂ συνασπι- 

Χ ΕΜ ΄ ΤᾺ ᾿ ἦλι Ὁ ΄ - 
σμὸς ἀῤῥαγής ! Ὦ χοινοὶ φύλαχες τοῦ γένους τῶν 
τὶ ,’ ὯΙ 3, Α , 4 

ἀνθρώπων ;' ̓Αγαθοὶ χοινωνοὶ φροντίδων, δεήσεως 

συνεργοὶ, πρεσδευταὶ δυνατώτατοι, ἀστέρες τῆς 

οἰκουμένης, ἄνθη τῶν “ἐχχλησιῶν. Ὑμᾶς οὐχ ἣ γῇ ὁ 

κατέχρυψεν, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ὑπεδέξατο “ ἠνοίγησαν 
ἔκ “με ΄ , »Ἀξ , - ζῶ 
ὑμῖν παραδείσου πύλαι. Ἄξιον θέαμα τῇ στρατιᾷ 
τῶν ἀγγέλων, ἄξιον πατριάοχαις, προφήταις, δι- 

χαίοις, ἄνδρες ἐν αὐτῷ τῷ ἄνθει τῆς νεότητος τοῦ 

βίου καταφρονήσαντες, ὑπὲρ γονεῖς, ὑπὲρ τέχνα, 
λ , - ,ὔ ΕἸΒΑῚ Ὁῳ « ἢ Μ τὸν Κύριον ἀγαπήσαντες. Αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἄγον- 

τες τὸ βιώσιμον, ὑπερεῖδον τῆς προσχαίρου ζωῆς, 
ἵνα δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν τοῖς μέλεσιν ἑαυτῶν 

’ , Ὁ θέατρον γενόμενοι τῷ χόσμῳ,, χαὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀν- 
΄ 

θρώποις, τοὺς πεπτωχότας ἤγειραν, τοὺς ἀμφιδό- 

λους ἐδεδαιώσαντο, τοῖς εὐσεδέσι τὴν ἐπιθυμίαν 

ἐδιπλασίασαν. Ἕν ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας ἅπαντες 

ἀναστήσαντες τρόπαιον, ἑνὶ χαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς 

δικαιοσύνης χατεχοσμήθησαν, ἐν Χριστῷ" [ησοῦ τῷ Ὁ 

Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἷς τοὺς αἰῶ- 
κυ » Κ' 9, δ 

νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἰὰ τα 1π|0]Π1ρὶ ἀθρος, αὐ αἱ «αάοιη γτοβρίγαγοηΐ, βοὶ 
οἶδα ὉΠ] πὰ ΒΡῈ πὶ βαπὶξαι 5 τροϊρίοπάα, 116 γϑῖὸ 5ἷο, 

ἈΠ ὙἾΓ65 ΓΟ ρΟΓάγ ρΌ556 ογθ θγείαν, ΑΠο(αΐπ δαῖτ 

ΒαΒΊ]1ιι5 Ῥαρ παπίϊα Ἰοφιογοίαν, 41 ράῦ]ο ἀπο ἄἶχο- 

υἱς βϑαποῖος ΤΠ ΓΥΓῸ5 παῖς ΓΕΒΡΙΓᾶ556 ἴα πι, οὐπ ἰγὰ- 

ἀπ βιιπὲ Ἰρηΐ, Μαγίγτν ατιΐοπι 1116 «εἰ δάμις γοβρὶ- 

γᾶθ56 4 ΠΟΠ1πιν, γοσαίαν ἴῃ Αοι5 ΜΕ], 

ιὩ 

Πλπ1} πὶ [ἘΡΘΠ 15. Π4}15. ΔΘ ΘΠ}, ΟἸΠΊΖΊ6. δῖιμῃ [Ϊ-- 
οἴου, {πο [ὉΓΓ6 ΘΟΠΒ.Π 1 πὶ πη ἴᾶγΓ6 ΡΟἰιι 5561, 
γΘΙΪ ΠΟ Πΐ, ᾿ρϑὰ 51115 Πρ51115 ΠΙΔΠΙ]λ115. 500] ἔτι} 
πη ΡΟ 5111 ΘΌΡΓΙΙΪν 1Π 410 ΧΟ] Γαΐ 51Π}}}} ἸΔο  Π 65 ἃα 
ΤΌσι. [ἘΡ θα Πίι}, ὙΘΙῸ ΠΙΔΡ ΤΥ 5. πιαΐον. ΝῸΠ 

δηΐπι ἴσπᾶνα ον, πϑὸ αι ἀαπᾶπι ἢ Π}}16, ἃ 
1110 Το ΡΟΣ 5 γοιὸ Ἱπά]σπμι Οαιῖα 65ι. 564, 
ΑΒΙ, ἴα, ο Π]1, να πὶ ΟΠ Δ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 86 1|4}}}}115. 

Οὕπ. ΠΟΙ ἐπ Θυ ΠΑ] 1115 : ΠῸ (Ἰ5] ΠΡ }]5 ἃ ὉΠΟΓΘὰ : 
Π6 ΓΕ] ι15 56.115 ΠΟ ΪΠ0 5ἰϑίαυβ. Ἀθνογα γΔ6]-- 
οἷδ θομᾶ Ῥοπῖπὴ. ΘΟ ΠΙ6 ἢ. ΟΒΓΘΠΠ ἢ σφ ΠοΡοϑὰ 
ΙΔ ἴ6 7). 4ποα δὰ μἱθία 5. ἀοσηη 0115. ΠΡ Ὶ5 
4ιδπη. ἰδοῖθ Θηιι νου. Αἰάιιθ ἰ5. αι! 6 πὶ 5]. 
Θάπιοαῖιι5, 5ἷο ἃ ρἷα πιαῖνθ ἀθάιιοιτιβ θϑὲ : ἀϊαΡο]τι5 

νΕΙῸ Ρυάονθ αἰίβοιιιθ 011, ΝΠ οοπηηοία ἴῃ 
1105 οὐθα αι α ΟΠΊΠΙ, ΟΠηηΐὰ ᾿πγ θη ΠοΟυησ6. νἱ- 

ΤΟΥ π ὙἸγα6 σα ρον αἴ, Ποοίθ πη γθηἴο συανὶ ἀρὶ- 
ταῖα Πι, τϑρίοπθπι {σ᾽ 48 π), [ΘΠ ροϑίαιθ πηι. ΔΠῊΪ, 

ΘΟΡΡονι πιιἀἰαΐθηι. Ὁ ΘΠ ῚΙ5 58 ΠΟΙῚ15), Ο 5806: 
ΟΡ, ὁ σοη [ΘΟ  Εἰββί πηλι πὶ δὲ ᾿π οί πὶ ΘΙ Θη, ὁ 

ΘΟΠΊΠΊΠ65. ΦΘΠΘΙΙ5. Πα πὶ οτϑίοθ5, θΟΠΪ οἷι- 

ῬΆΡΙΙΠΙ 5001], ΡΡΘΟΌΠῚ [δυο 65, ἰθσατὶ ΡΟ ΘΠ ΕἸ551Πη]}, 

516}125. ΟΥ̓ ΒΪ5. [θυγα τη, Θοο ϑϑίαγιη ἤονο5 ἢ ΝῸΠ 

νῸΒ [θυ "ὰ ΟΡΘΙΪ , 564] Θϑ ΠῚ ϑϑοθρὶξ : ἃρουῖα 
51η} ψ 5 ρᾶγαἾδὶ ρουίθο. ὈΊ πτιπι ϑρθοίδου]ηι 

ΘΧΘΙΟΙΠΙ ἈΠ ΘΙ ΟΥ ΠΏ, αἰἰσπιιπὴ ῬΔΙΡΙΔΡ ΟΠ Ϊ8, ρΡῸ-- 

ΡἢΠΘα5, [{|51155. ν]ν1, 4αϊ π΄ 'ρ50 πνϑητ 5. ἤογα 

οοπίθηία ν᾽α, ΡΥ 86. ῬΆΓΘΠΓθιι5, Ργ88 ΠΡ ν]5, Π0-- 

τη] Ππ1η} (ΠΘχθυιπί, ἄπ ταῖθηη 1ΠΠ4ὴὶ ἄτι ἀσουθηΐ, 
ἴῃ. 4τιὰ 5065 ν᾽ ν θη] Πα δ τι", ἀΒΡΘΥ ΠΑΓ διιπΐ [6 Π]- 
ῬΟΡΑΡ άπ. νἱΐᾶπ, τ Πιπὶ Θ]ΟΥ Παρ Θης ἴῃ διι15 
Ἰρϑουιιῃι ΠΙΘ ΠῚ 015) ΒΡΘΟΙΔΟΙ ΠῚ πηι πη 10. Δ ρ 6 15- 
416 δὲ Ποιηϊπίθιι5 οἴου. Ἐγθχϑγιιης ΘΟ]! ρ505; 
ἈΠ Ι σ Πί65. ΘΟ ΠΡ ἢ, Ρ1Ϊ5 ΓΟ] οϑίϑαιθ ἀἄ6- 

5: θα πὶ ἰοῦ απο ΠηΔ} 15. ΤΟΙ 4ΊιΘ ΓΘ, ΟΠ Π65 

ὉΠῸ ἔΌΡδθ0 ΡΓῸ ρῥ᾽δίαϊθ θγθοῖο, τππὰ ΘΕ] Δ} {|5{1{160 
ΘΟΙΌΠἃ ΘΧΟΙΠΑΙ διιπί, ἰπ ΟΠ εϊϑίο 1651 ΠΟΠΊΪΠῸ 

ΠΟΒΙΡΟ, Οἵ] σ]ουΐα δὲ Πρ απ ἴῃ ϑϑβοι]α 885 .]0- 

ΤΠ}, ΑΠἼΘΗ. 

»ΈΔΙ1ο Βα51}. οἱ δὸχ Μί85, ἢ σύνταγμα. Ἐαἴο Ρὰ- 

τἱ5. ὦ σύστημια. 

ς Νείογοβ 4αΐπαας ΠΡΥῚ δὲ 1 ἄπο ΠΟ. ἐχχλυησιῶν 

ὑμᾶς. Ἑαιῖο Ῥαγῖθ. ἔπβῖι5. ἐχχλησιῶν. ἐγὼ δὴ φημ. 

νοητά τε χαὶ αἰσθητά. ὑμᾶς. 5ε4 ποη να]ήο αὐπιοάιϊιπι 

Δαρῖτο, «φαίη ᾿πίογπιοία γουρα αὐ τ 5δἷπι ἃν Δπ- 

511ο. 

ι. ον. ἡ. 
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ΗΟΜΙΠΠῚΑ ΧΧ. 

7ε Πιιηιϊ{ιαίο. 

τ. {Π|ὶπαμι ΠΟ ΠΟ ΤηΔηβί556ι ἴῃ θὰ ἥπιαη ἀριιὰ 

Τθοιιαὶ πάΡ θαι σ]Ἱουῖα,, Πα υ]556.. 5.0} Ππ]Γτ0 η 
ποη Ποἰαπι, 56 νου Άη1, ΡΟΙΘΠΓα Τ)6ὶ ΠΟ ἢ τατιι5, 

δα θομ εἶα αἰνίμα 1ΠΠπ|5 ρα τιι5, νἱτὰ φῖου πὰ 1ΠΠΠπ|5 116 

Ῥοπὶβ Ομ] θοίαιιιθ. 564. }}]} αἰνίης σ]ονῖο ἐδϑιάο- 

Υἰτιηι ἐγ Πϑη λα αν τ, ΘΓ ΠἸ Δ] ΟΥ̓ ΟΠ ΒΡΟΥΔΠ5, Οἱ δοοὶ- 

Ῥονο. (οϑι πὰ Π5. ιιοι ἀββοαϊ ΠΟ] ᾺΙΑΓ, ΔΗ: 
«ποὰ πα Ρρογο ροϊοναϊ πη χΊ πὰ 58 }π|5. ΠΟΙ ηΪ, 
τον  τι6 μη 6], Θὲ γϑ Πτπ|5 Δ] θυ] ηλῖιηι [11 

651 αι] 1 6556, Π.Π] 5611 Θ᾽] ΟΥἿδ᾽ ἀρ αν ΠῚ ΠῚ ἃ 

86 σΟΠΙΠΪ ΠΪ5οΪ, 564 ἃ Ποὺ αινογθ. Τὰ ΘΉΪη] 6Ι- 

γα ΘΟΥΡΙσΟΙ, τὰ ππονθὸ πηθ θ τι, 11ὰ ἀὐ 

ΡΓΘΟΟρ απ. 5ΔΟΓ 5, 4101 ἀΘβθγα, ὙΘΟΙΠ ΟΣ. 

ΟΜΙΛΙᾺ Κ΄. 

“ Περὶ ταπεινοφροσύνης. 

ν ἀτή τον τι π- 
Ὥφειλεν ἄνθρωπος ἐν τῇ παρὰ Θεῷ δόξη μεμε- 
΄, “, ς 

νηχέναι, χαὶ εἶχεν ἂν ὕψος οὐχ ἐπίπλαστον, ἀλλ᾽ 
5 τ ΘΑ ΦΑΝΕΗ τ , ΤΣ 
ἀληθινόν " δυνάμει Θεοῦ μεγαλυνόμενος, σοφίᾳ θεία 

3 ᾿ 7 -- » - 

φαιδρυνόμενος, αἰωνίᾳ ζωῇ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὖ- 

φραινόμενος. ᾿Κπειδὴ δὲ τὴν τῆς θείας δόξης ἐπιθυ- 
; : ᾿ 

μίαν μετέθηχε, καὶ μείζονα προσδοχήσας, καὶ 
, [} ΕἸ 45) - . , [} 

σπεύσας ὅπερ οὐχ ἠδύνατο λαδεῖν, ἀπώλεσεν ὅπερ 

ἔχειν ἠδύνατο" μεγίστη σωτηρία αὐτῷ, καὶ τῆς 

νόσου θεραπεία, χαὶ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπάνοδος, 
ΕἾ ῃ γῖσα , ἔς ᾿ 
ἀτυφία, καὶ τὸ μὴ φαντάζεσθαι δόξης τινὸς περιδο- 

λὴν δι᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ ζητεῖν παρὰ Θεοῦ. Οὕτω γὰρ 

διορθώσει τὸ πταῖσμα, οὕτως ἰάσεται τὸ νόσημα" 
᾿ τὐσββῃς : : 

οὕτως ἀναδραμεῖται πρὸς τὴν ἱερὰν, ἣν κατέλιπεν, 

Ῥοβίχιαμ ἁυιΐον (ΠΠ]Π00] 115 506. [1580 σ]ουί πο- Ἀν ἐντολήν. ᾿Αλλ᾽ ὁ καταῤαλὼν ἐλπίδι δόξης ψευδοῦς 

ὨΔΪΠΘΩῚ (6] οἶ.,, ΠΟΠ οοσϑαϊ ΘιιΠ} 15.161} ἔν ΤΠ] 6 η- 
τἰβ ργονοοαγο, οἵ ᾿ππππηθγὰ δ] Πθο ΠἸΔΟ ἢ Πα 6 1:- 

τὰ σοπηηλἰ πἰϑοὶ. ΕῚ φαϊήά θη εἰν Ἰ αν τι) σΟΡ Δ} σι 

ἡπασητιηι Πα ἀπ οἱ ὀϑίθ πα τ τι ᾿η16. οἴου ατιι", 

ΠΟ 6 ταν. ροπαΐ : πο ταπηθη Π1Π}} οοη- 

[ον δὰ σ]ου αι, ᾿τη0. ΡΟἵτ5. 1Π ΤΠ] ΘΠ ΠΡ ΟΡΊΟτι- 
Τὰ ἁἀάπιοῖ. Ναμι ΡΘοιΠϊαγ αι ΘΟΠ ΡαγΔΓΠῸ ἀγὰ- 

γἱΠ Ἁυ θην μηδ ίθυϊα 651, ΠΟ [Δ ΠἼΘΠ ΘΑΤ 1 Ρ)05- 

80 5510 δ δχὶβιηδ!] ποθὴ θΟΠαμ “αϊ αιαμὶ [ἃ- 
Οἷἐ Σ ἸΠἸΟ ΝΟΙῸ νὰπο ὀχοθοαΐ, [δῖα ΘΧΊΟΪΠΕ, 

ΠΟ ν] τιμὴ ἴῃ ΠΑ  Ἁ ]Ο Ϊ Οὐ" θ᾽) ΠῸΠ αἰἸ551 116} 
ἴῃ δηϊμηὰ ρΓΟά ποῖ. Τιιη]Ον Θπΐηὶ ΟΡ ΟΣ. 1Π-- 

ΠΑΝ ΟΣ ΠΘῸ 5 Π|15 Οϑ᾽, ΠῸῸ {1151 5664] π]οΥ- 

Ἰόβιιβ δὲ ποχῖτι5, ῬΘΡΊΟΙ] ΟΥσο, δὲ οαπιϑὰ Ἰητουὶ- 

τι5. ΤαϊΘ ααϊὰ δὲ ἴπ Δηϊπλὰ ἴδοι᾽ ϑιρουθῖα. Επ- 
Θηΐμ. ΠΟΙ 6 ῬΘΟΙΠΠΪ 15. 5011} ΠΆΘΟΙ τα) ΘΙ [0 ; ΠΟ 
50 πη} ΟἿ» ῬΘΟΙΙΠἰὰ5. ΠΡ ΠἴοῸ νοῦ. δὲ ἀηλϊοῖιι 

ΘῈ ΡΟΥ ὴπ1 ΠΟΙ ΠῸ5., ἸΠΘ 585. ᾿ΠΒΓ ἼΘΙ [Θ5. 511Π|- 

Ῥ ποβι ον Ὸ5. “απ. ΠΘορϑϑι 5. Θχῖραῖ, Θαβ θη 10 

ἀο!ϊοαῖαβ, ᾿π πο η 65. νοϑίοϑ ΠΟῚ ΠΘΟΘΘβα 85, ἐθ 105 
ΔΙ Ρ]Ὰ5. ΘΧβι νι θΠἴ65..,. Οὐ Πα ΠΟΘ 110. γα} οὐτιι, 

Ἰπρθηΐθηλ. [πα] Οὐ αι. 511 056 16 ἢ {{π|π} Δ ΠῚ, 

ἃ ἘΔ βἰμρ]Ἰοἰτον περὶ ταπεινοφροσύνης, εἶδ Μιμηὶς- 

ἐαιο. Αι (0]}».. Ῥυΐπηιιβ περὶ ταπεινοφροσύνης, καὶ πῶς 

δεῖ σωφρονεῖν, (6 Πιιυνεϊίίιαιο, εἰ χιοπιοεῖο ορονίοαι 

πιοιϊοσῖο 56 ϑόγονο. Ἀρρὶ βοοιατι5 οἱ Του τλιι5 πῶς δεῖ 

σωφρονεῖν, χιιοπῖοεῖο ορονίεαϊ πιοεϊοςίϊα τι. 

4. Ομ ΡΟ ἤδϊαπὶ αΠπμιοι Οὐἤοος [οὲ Μοπας. 851] τὸν 

Ἀτὸν ἄνθρωπον διάδολος οὐ παύεται τοῖς αὐτοῖς 

ἐρεθίσμασιν ἐκκαλούμενος, καὶ μυρία μηχανήματα 

πρὸς τοῦτο ἐξευρίσχων " μέγα μὲν ἐπιδεικνὺς αὐτῷ, 

χρημάτων περιθολὴν, ἵνα ἐπὶ τούτῳ μεγαλύνητα! 

χαὶ περὶ τοῦτο σπουδάζῃ " ὅπερ ἐστὶν οὐδὲν μὲν εἰς 
74 η Δ ᾽ ἐς ᾿ δ 
δόξαν, μέγα δὲ εἰς κίνδυνον. Χρημάτων γὰρ πορι- 

σμὸς, πλεονεξίας μὲν ὑπόθεσις " κτῆσις δὲ, οὐδὲν εἰς 
ΦΦΡΨΟΝ ἘΠ ΠΝᾺ , Ὡν πῃ δον ΦΊΘΟΥΝ 

εὐδοξίαν ἀλλὰ μάτην τυφλοῖ, διακενῆς ἐπαίρει, 

φλεγμονῇ τινι παραπλήσιον πάθος ἐργάζεται περὶ 
ῃ ᾿ 

τὴν ψυχήν. Οὐ γαρ ὑγιὴς ὄγκος, οὐδὲ ὀφέλιμος,, ὃ 

τῶν φλεγμαινόντων σωμάτων, ἀλλὰ νοσώδης, ἐπι- 

ὅλαδὴς, ἀρχὴ κινδύνου, χαὶ πρόφασις ἀπωλείας. 
Τ Ὁ Ν δὴ Ἄ « , Γ " τὶ 

οιοῦτο χαὶ περὶ ψυχὴν ὑπερηφανία. Καὶ γὰρ οὐ 

μόνον ἐπὶ χρήμασιν ἔπαρσις γίνεται, οὐδὲ μόνον 
ταῖς ἀπὸ τῶν χρημάτων χομπώδεσι διαίταις τε χαὶ 

δολατε διτῶϊ χν0 Ε Ἂ Ἀὐ' ἜΡΝ 
περιθολαῖς ἐπαίρονται ἄνθρωποι" πολυτελεῖς ὑπὲρ 

τὴν χρείαν παρατιθέμενοι τραπέζας τρυφηλάς" οὐκ 
ΕῚ ,ὕ Ν τ 

ἀναγχαίας περιδαλλόμενοι τὰς ἐσθῆτας " οἴκων με- 
ἑ Ε 

γέθη κατασχευάζοντες, χαὶ χάλλει ποικίλλοντες" 

οἰχετῶν ἀχολούθων πλήθη, καὶ χολάχων ἀναριθμή- 

τῶν ἐξηρτημένοι συστήματα " ἀλλὰ χαὶ χειροτονη- 
τοῖ ΓΑ ε ΑΝ , ΠῚ Ὁ Εἰ ἌΣ, ΚΣ ἢ 

τοῖς ἀξιώμασιν ὑπὲρ φύσιν ὑψοῦνται. Εἰ δῆμος ἀξί- 

ἄνθρωπον, ποπιΐπειη εἰ οεοῖς, Αἀαμλιμι νἀ ] σοι : ἴὰ 

41ὸ Οπῖπὸ 5᾽πλ}} Πομϊπιιηὶ σοπιις “ο]οοῖς, ἘΜΙ οἱ 
Ἀορ,. βοοιππι5 δὲ Του εἴτις οὐιηὶ (0}]ν. Ῥυΐπιο [οὐ Μοπαο, 
1417 τοὺς ἀνθρώπους, Ποπιΐηες εἰε)εοῖ!, νἱ ἀο] σοι, Ρεν 

οαϑιπη Λάαμϊ. Μὸχ ἤσρ. ρυΐπιιβ [οἱ Μοηδοοηδο5 ἡτπι0] 
τοῖς ἑαυτοῦ ἐρε θίσμαισιν. 



, 

ΠΌΜΑ Ὲ ΠΟΌΜΤΙΕΤΆΑΤΕ. 

μα δῷ" 

ὑπεροχῆς ἀξίωμα 
χαθάπερ ὑπερθάλλοντες τὴν " ἀνθρώπειον φύσιν, 

ἦ ἣν οὐχ ἐπὶ νεφελῶν ἱδρύσθαι νοιλίζουσι, πά- 'ονοὸν τὴν οὐχ ξ φ ρ ἱ ᾽ 
΄ , 

τημα τοὺς ὑποχειμένους ἀνθρώπους ἡγούμενοι, χαὶ 
χατὰ τῶν τὴν ἀξίαν δεδωχότων αὐτοῖς ἐπαιρόμενοι, 

χαὶ δι’ ὧν εἶναι δοκοῦσί τινες, κατὰ τούτων ἀλα- 

ζονευόμενοι" πρᾶγμα πλῆρες ἀνοίας ὑπομένοντες, 
ὀνείρου σαθροτέραν ἔχοντες δόξαν, χαὶ ματαιοτέραν 
φασμάτων νυχτερινῶν περιδεδλημένοι λαμπρότη- 

τα, νεύματι δήμου συνισταμένην,, χαὶ νεύματι δια- 

λυομένην. Οἷος ἦν ὃ παράφρων ἐχεῖνος, ὃ τοῦ Σο- 

λομῶντος υἱὸς, ὃ νέος τὴν ἡλικίαν, χαὶ τὰς φρένας 
"ΞῚ , “Ὁ , “Ὁ ᾽ὔ , 

νεώτερος, ὃ τῷ δήμῳ ζητοῦντι πραοτέραν ἥγεμονί- 

ἂν ἀπειλήσας χαλεπωτέραν, χαὶ διὰ τῆς ἀπειλῆς 

ἀπολέσας τὴν βασιλείαν, δι᾽ ἧς προσεδόχησε βασιλι- 

χώτερος ὀφθήσεσθαι, διὰ ταύτης καθαιρεθεὶς ἧς εἰ- 
55} , λῚ ν» ᾿ “Ὁ 

χεν ἀξίας. Θρασύνε: δὲ ἄνθρωπον χαὶ χειρῶν δύ- 

, 9. Ὁ» τες. ἔς ΔΙᾺ 
Ψηφίσαιτο αὐτῷ - καὶ ἐνταῦθα δὴ, 

ναμις, χαὶ τάχος ποδῶν, χαὶ σώματος εὐμορφία᾽ 

νόσων παραναλώματα, χαὶ χρόνου δαπανήματα " 
, - ΕῚ , - ΔῈ , ᾿ -“ 

χαὶ οὖχ αἰσθάνεται ὅτι Πᾶσα σὰρξ χόρτος, χαὶ πᾶ- 

σα δόξα ἀνθρώπου, ὡς ἄνθος χόρτου. ᾿Εξηράνθη 

ὃ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε. Τοιαῦται γιγάντων 

ἐπὶ δυνάμει ἀλαζονεῖαι " καὶ Γολιὰθ ἀνοήτου φρόνη- 

μα θεομάχον᾽ χαὶ ὃ κάλλει: μέγα φρονῶν ᾿Αϑδωνίας " ι μάχον᾽" καὶ ὃ κάλλει μέγα φρονῶν ᾿Αδωνίας 
Α ᾿ , 2 , 3 , χαὶ μεγέθει κόμης ἐπαιρόμενος ᾿Αὐεσσαλώμ.. 

Ὃ δὲ δοχεῖ τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρχόντων ἀνθρώ- 
ποις καλῶν μέγιστον εἶναι χαὶ βεδαιότερον, ἣ σο- 
φία “καὶ ἣ φρόνησις, καὶ τοῦτο ματαίαν ἔχει τὴν 

ἔπαρσιν, καὶ ὕψος οὖχ ἀληθὲς παρασκευάζει, τῆς 
- , ΕῚ , -} ΕΧ} ν: 

παρὰ Θεοῦ σοφίας ἀπούσης, εἷς οὐδὲν τούτων λογι- 
΄, δ αὶ δ ΕΥΝ ΄“φ᾿ » Ν 

ζομένων. Διαπίπτει μὲν γὰρ αὐτῷ τῷ διαδόλῳ τὸ 
χατὰ τοῦ ἀνθρώπου σόφισμα, χαὶ καθ᾽ ἑαυτοῦ 

Ε 

ὩΣ 

εἴ τινος προεδρίας ἀξιώσειε, χαὶ τὸ τῆς Ο Ἰππιπηογου π|6 δἀι!αίονιπι σ]ο τη ροϑὲ 56 ᾽ 

{ΡΠ ΘΠΓ65 : νϑυ ἢ δα μι Ο}} αἰ  πΙταῖθ5. 41ιὰ5 ΡῸῚ 

56 {τα σῖα ΟΕ ππιθυ δ, α]ερα {181} Παΐαγἃ 51 π|}, οεἴς- 

(ἐυτιπίαν. ΡΊΘΡ5. ἀἰσηϊταΐθμι δἱ ἀθάθυ, 5] 41|ὸ 
7αγα ρυαϑίθπαϊ φοΠποποϑίανθυ, δὶ ἀθογουθυῖὶ 
ῬΓξϑἰδΠ ϑϑι πλπ πὶ “ΘΠ ΠΟΠΟΓΘΠῚ, δὲ ἢ]ο σοΥ- 
[6 4ιιαϑὶ Πυιπη ΠΔ ΠῚ Πᾶ {ΠΡ ΠῚ ΓΑ ΠΟΘ ΠΘηῖ65, [Δ π- 
ἔπ|π| ΠΟῸῚ ᾿ρ515. πα ιι5 ̓ Π5] 46 6 56. ἈΓΡΙ [ΡΠ 

ΠΟΠΔΪΠ65 51] Θοῖο5 ΡΓῸ 56 4}06}10 ἀπποθηΐθϑ, 5θάτι 
ΔΙΓΟΠ ΘΠ 65 ἴπ ἴρ505 ΘΟ ] αἴθ 5101 αἰ σπ τα 15 ἁποῖο- 
165, οἱ αάνθγϑιιθ 605, ΦΌΟΓΙΠῚ ΟΡΟΓὰ ΘΧΊΠῚΪ 41ι|- 

ἄδλμη νἱνῖ 6556. υἱάθητιν,, ᾿πβο]θϑοθηῖθθ. ριιπὶ 
Ὁ χρη ἀθπηθη 85. Ρ]Θπαμ, οἰπὶ Πα θθαπε Θ] ον πὶ 

501 Πῖο 6 ΠΟΘ πΔ, οἰ ΓΟ  ΠΠ ἀθη τα 16. ΒΡ] που 6 
ΠΟΟΙΠΓ 5. Ὑἱϑὶβ ἱΠΆΠΙΟΓΘ : {|| 5016 ῬΟΡΙΠῚ 

παῖ σοπῆθίιν.,, δὲ ππΐα δ] δάθπι. ἐἸ55ο  ναξιιγ, 
ἘΠ ϑπηοάϊ δορὰς ἀθπιθηθ 16 ϑἈ]ΟΠΊΟΠἾ8. ἢ] 5, 

φοἴαϊθ {ιν θηῖθ., ΠΙΘΠ 5 ΡΓΙἀ ΘΠ Ια [Π]01}, 41] 
σαπὶ ΡΟραΐΪο ἱπηρθυῖτιπι τΜΪΠτ|ι5. μϑίθμτ αἰπιρῖτι5 
ΘΟΠΙΠΙΪ Παΐτ5. δϑϑοῖ., οἵ ῬῸῚ ΤῊΪΠ85 ΓΟΘΠΤΙ ΠῚ ΔΠ}}- 
οἰδδοῖ, ππᾶθ ΓΟ ΠΑΙΣῚ 56. Διβιϑίπι5. 5ρ6- 
γὰραϊ, ἱπάθ οχ ἀϊρπίζαῖθ {υδπὶ Ππάροραὶ, 46]6- 
οἴιι5 δϑῖ. Ἀθάα1: αὐθπιὶ ΠΟΙ Π6 ΠῚ 1Π50] θη θη] οἵ 
ΤΠ ΔΜ ΠῚ γἷ5, δἵ σοί θυ τα5 ΡΘά τι Π], δὲ ΘΟΡΡΟΥῚ5 νο- 

Πιιδίαϑ : {π|88 ἃ ΤΠ 0} }5 ἃ ΡΟ] Θπίτιν, δὲ [ΘΠ ΡΟΓΘ Δ}- 

ΒΕ Πα ; ΠΟΟῸ ἀπ ἀνογηξ «ποα Οπιτιὶς ΘαΤῸ 

δπιμη οἷί, δἰ οπιτιὶς σἱοτία ἰιοπιϊτιῖς, σοι Π|ος 

{επὶ. “τι {απιιπι δὲ Πος ἀδοϊαϊί. ΤᾺ]}15. δγαΐ οἱ- 

βαπειπι ΟΡ ΓΟΡ ιν ἂς Ὑἶγ65 ἀυΡΟσα πε, [Δ}15 ΘΡα Ὁ 7 
4υοάιια 5ζο 1 ϊ {ΠΠ||5 ΟΠ ΙΑ σι ρθυθῖα Τ)6Ὸ 1η- 
ἴδπϑα. Τα]5 ογαὰΐ οἱ Λάοηϊαβ 6 ρα] ον πι]πὸ 

σ]ουϊαθαπάιϑ, οἱ ΑΡΒΆ]Οπα ΡΓΟΙ χ [αἴθ ΘΟ πη 51ι- 

ΡΟ ΙΘΠ5. 
4. πιὸ γϑῦῸ 4πο4 ᾿πέθι ἃ11ὰ πη ΡΓα]πππὶ ΒΟΠὰ 

νἱἀθίαν Πα ΧΊ ΠῚ 6556 ἃς ΘΟΠΒΓΔΠ 551 Π}111, 58-- 

Ῥἰοπεῖα δὲ ρυπάθπεα, 1ἀ φαοαπθ Ππαρθὲ νὰ ΠΔ ΠῚ 
ἰδ! ΠΟ Π6 ΠῚ, Ραναΐτι6. 51} 118 8 ΠῚ ΠΟῸῚ ΥὙΘΡΔΠῚ 

οααπὶ ΠΑΡ ΠῚ τΟΡ απ Πα θΘαίαν Τ1Ὸ πι}}1ὰ, 51 Ποῖ 

ἀδδὶς βαρίθπῆα. Νά αἴ θ0]0 1ρ5ὶ ππα]6 οϑϑϑὶς 

Δα θ᾽ ταμη ἴπ ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ ἀΡΕβοἴπ πὴ ; δὲ αιιοά πιὰ- 

τεχνάσας ἔλαθεν ὃ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου μεμηγχάνη - 158 οἰ" Πατιι5 65 [ ΘΟΠΙγα ΠΟΠΉΪΠΟΠῚ, 1 5ΕΓΕΙΧῚΓ ᾿Π5ΟΙΘΠ5 

ται, οὐδὲν τοσοῦτον ἐχεῖνον ζημιώσας, ὃν ἤλπισεν ἣ 

ἀπαλλοτριώσειν Θεοῦ καὶ ζωῆς αἰωνίου, ὅσον ἕαυ- 

τὸν προδοὺς, ἀποστάτης Θεοῦ γεγονὼς, καὶ θανάτῳ 

ν ἸΝοβίεν Βδρ. Ῥυΐπηιβ οἴαπὶ ΤΟ] {ι5 ΟΟπα [5]. πη 15 
τὴν ἀνθρώπειον. ἘΔΙΕ εἰ Ἄδερ. βεοιπάι ἀνθρωπείαν. 
Βερ. ἰογεϊιβ ἀνθρωπίνην. Μοχ οἀἸ το Ῥατῖβ. μόνον οὐκ 

ἐπὶ τὴν νεφελῶν, ἘΜΙΠο Β451}. μιόνον οὐ τὴν ἐπὶ νεφ. 

Μείογο. ψαδίιον ΠΠΡτῚ μόνον τὴν οὐχ ἐπὶ νεφελῶν : ἀθὶ 
Ῥοβὲ σοουΐαπι τὴν ΞιρΡ]οπ πὶ 65ι ἩΠὰ4, ἑαυτῶν φύσιν, 

δάνθυϑιιβ 5Θ ΠΊΕ ρϑ11Πὶ : 514] 6 πΔ ΠῸΠ [απ πῃ 
ποσοῖς οἷ, {πιθὴ ἃ ΠθῸ δἵ ἃ νἱΐα δίθυ πὰ ἃ 8]16- 
παίΐαχιιπι 586 ϑρουανθγαΐ, “8 ΠΕπ|ΠῈ 568 ἴρ56. Ῥγοάϊ- 

σιίαπι ἴρϑογιιπε πιαίτγαπε οοἰ]οσαγὶ, 56 οοἤϊοοανὶ 56. 

ς Απεχαϊ ἄτπιο ΠΡτὶ καὶ ἧ. Τλοοδὲ ἀγεϊοα]ας ἴπὶ σα]- 

φαιῖ5. ϑαρίεπιία εἰ μιπιαεπιϊα,, ναππάπα βο ]Ποοῖ, 

ΓΡάπ]οὸ ροβὲ ματαίαν οογτοχὶ ὁ Οοαἴος ἀτ6 εἰ Μοπα- 
φοηβῖ μαι ἀπιοΡιι5 ῥγτὸ συ]δαΐο ματαῖον.]} 

3. ες. τ2.Ψ 
ἅ. ἐἐ τή. 

Εξα. ἠο. 8. 

Ὅδεη 6.η. εἰ 
δαρ.τή. 6. 
τ. εξ. 
ή- 
Ἴ- Ἐερ. ι. 

5 577. 

2. Κεξ.τῇ, 
28. 

7» 
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ἀἶε, ἐγαπϑίιισα ἃ Π 60 [ἀοῖτι5, δὲ ἸΠΟΓΕΪ ἐοῖουΠ88 δ6- 
ἀϊοει5. Αὐχαθ Ιάχιιθο {πθῖὴ Πομηΐπο βεγαχῖς, οἂπ- 
Ρία5 ᾿ρ56 δῖ, ον οι χι5 ἴπ θὰ οὐτιοθ, ἴπ {πὰ ΟΥ- 
ΟἸΗ Χαρ ΠῚ 56 γαῖαν ; δὲ θὰ Πιογίθ ΠΟΥ 115. {πᾶ 
ΤΟΟΠΠΪ ΠπΙΠῚ “ΒρΟΡανἱς ἃ 56. οσοίδιιπι ἰνϊ. Οἰοά 5] 
μλπΠᾺΠ] ΡΥ ΠΟΘ Ρ5, ΡΥ ΪΠητι5 116. δὲ πηαχί πηι5. Θὲ Ἰη- 

ΥἸ51 1115 Βα ΡΊ ΘΠ Ε185 πη Π]ΔΠ85 πη ο Ἰ5.6 1 ΘΔ ΡΙ ΓΙ 5115 

᾿ρϑῖτι5 γε ἢ 0115, δὲ δα ᾿πϑὶ μ᾽ θα πὶ ΘΧ ΡΘΙΠΔ ΠῚ Γ6- 

αἰσισαν : πλλ]10 τη σὶ5 6} 15. αἰδοῖ ρα} ἀἰτι6. 80 Πη- 

Ἰαΐονθβ, δἰϊαμηϑὶ “ΠΤ ΘΙ 5. ΠΟΠΊΠΊΘΠ 5. πα Π[}, 

Τϊοοπος 56 6556 Ξξαρίεπέες, ἐμ ξαρίὶ σμπῖ. Α ἀ- 
ΒΙΡΘῈ Γ65 τη ]ὰ5 ΡΊανδΟ δὰ Ἰσγδθίθηη ἀἰβρογάθη- 

ἄππ: 564. ποὴ ἀπἰπηδ νους ἱπά6 ἰυ} 18} ἔογ 6 
5118 1} ἀβ ἴα {18 1, τη 16. ΠῚΠ1] Πα] τισι! 01 Θχβρθοῖα- 
μαι. ΕἘπλ Ἰη[δλη5 6]115 185 δἀ που θὰ ΘΧΡΟΒ 115, 

ΟἸαπη ἴπ ἄομηο γοσῖα ΠΕΓΡΙΓΙΣ ἢ 48] δὲ 1ΠΠΠπ|5 οἱ 
δοπεῖ5 [ΟΕΠπ|5 θνοῦϑα ροίθηιῖα, δϑϑϑῖ ᾿5γΆ [6 ΠῚ ἰπ- 

ΘΟΙαη6 ΠῚ δαἀπιοίανιβ. ΑΙ ΘΙ θο ἢ νϑρο, Πποπηϊοϊα 

116, ἀδάθοῃὶβ 50 υγπ|5. ΠΠ 15, 411 ᾿ΘσΊ ΠΠΠ]05. 56- 
Ρίπασίητα ἢΠ]Π1ο5 ὁσοϊάθναῖ, ποοηιι6 δα 51 1] Π ἀπ 
ΓΟ ΡΟΒ5ΘΘΒΙΟΠΘ ΠῚ ΒΑΡ ΘΠΓΘΙ ΘΧΟΟσΊ αἴ ΠῚ [1556 
Ρυτανθναΐ, τις σε 15. {Π1|π|5 Δ] το 5. σοπίθυῖε, ᾿ξα 
40 1ρ0515 σοπίθυ τ, ἃ6 ἰὰ Πα 6 Πλ1]}16}}5 πιά πὶ δὲ 

Ἰὰρ 1415 Ἰοῖι ρϑυ τ. Οὐΐη δὲ Τὶ Ομλπθ5. σοπμϑὶ- 

Ἰππι πὶ 51:01 ΘΧ᾿τἸοϑι πη οοπίγα ΠΟΙ ΠτιΠ] ΡΟΒἾ16- 
ΟἴΔ ΠῚ σαπῖ, οἰ ἀἸσογθηΐ : δὲ σἐρογίηιι 5 σἰ6 5) ΟΠ Π6 5 

ογεάεπε ἐπὶ διίπι : εἰ υδπῖοπέ Ποπιαπὶ, δὲ ἰοϊϊοτι 

γιοςίτη, ἰοοιίπι οἱ σοπίθπι. Ῥοϑὲ πος ΘΟΠ51 1111 

ΟοΟΙ θηῖο5 Ομ υ βίη, ν ἢ: σθη θη ἃ ΓΘΡΊΟΠΘΠΙ 

ϑουναίαν,, Πὺσ ρ50. ΘΟΠΆ1Π10. τἰγα πη] 16. ροΡ ἰ- 
ἄθγθ, ἴῃ 6 ΥΘρΟΠ6. με Ϊϑὶ, ἔππὶ ἃ ἸΘοῖθιι5. ἃ6 
οὐαὶ δὶ ἀὈΑ]ΙΘ παῖ. ἘΠῚ ᾿π ϑιιΠηΠηἃ, ΘΧ {ππιι- 

Ὠ]ΘΥ5. ΘΧΘΠΊΡ᾿ 5. αἀἴβοογθ σα τ Ἰἰσθῖ, ρυφροσδε- 

νΔΠῚ ΒΔ ρΙ ΘΠ 85. ̓πππ]ὰ Πρ «6 Ὀ]] 6 η} 6556. ράγνδπη- 

{πὸ δὲ Βιιπ}!}6 ΠῚ Πη515. ΠΠΔ ΠῚ ΤΠ ΠΑΠῚ ἃ 510- 

ἸΠΠ]6Π1. 
5. Τα 6. ΠΟΘΙ Ρυπ6η5, πθῆϊ6 (6 βαρ θεῖα 

58 οἴου θε 56, Πθῆπ6 46 φρο ίθυϊθ 4185. ἅπίθ πΠο- 
ΤὨΪΠΑΥΪ ΤῸ Ρ115. : 56 ΟΡ θη ρ γαῖ. ορεπηο δά- 
τ] ΠΟ πὶ ̓ θαΐδ ΑΠΠὸ 86. ΨΦοΡΘΠΪε ῬΓΟΡΠ οί. 
Δὲ βἰορίθίιι δαρίοτις ἐπὶ σαριοηίϊα σα ; εἴ πᾶ 

οϑἰοτίθίιτ [οτεϊς ἔτι Κογεἰιἀϊπι 6 στα : οἱ τε οἷο- 

τι θίτ αἶνος ἐπὶ αἰἰνι{ἰὶς σεῖς. δοιὰ αυιδοηδη δϑὶ 
ν διὰ βου αῖο, δὲ ἴπ {π|0 Πλᾶσητι5 οϑὲ ΠΟΠΊΟ 9 

«πὶ ἰιοο, ἱπτῖῖ, οἱ ον θέτε χει 5]οναίμι., οἱ οοσιο- 

Αι Ὗοὸχ Φαραὼ τορουϊταν πὶ (0]}. ρυίπιο οἱ ἰπ δα. 
᾿ΠΠ46πὶ ρυΐπιο, μος πιοάο, Φαραὼ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ Φαραώ, 

Ῥῆιαναο ἵν δι ἱρδῖιις Ὀ]ιαν αοπὶς ρεγπίοίεπι. ἘΔΙΕ εἐ 

ἢοςρ. βεοαπ πα τἰὖ ἴῃ οοπίοχίῃ. » 

»ἜΈΘΡ. ῥυΐπιηις ὁ τοῦ Γεδεῶνος, ΑΒ ποθ ἢ τπὶ Τα ]- 

οαπὴ Πἰἶργο, 9. 1. ΕΠ ππις Φογόθαὰ] ἀϊοῖταν. 

ς Ἑατῖο Ῥαγὶς. ἀφῶμεν τοῦτον οὕτως. ὕοχ τοῦτον 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΟἸΕΒΛΑΒΕΙ σΑΡΡΛΑΌΟΘΟ. ἈΑΠΟΘΟΗΙΕΡ. 

χαταδιχασθεὶς αἰωνίῳ. Καὶ τὴν χατὰ τοῦ Κυρίου 

στήσας παγίδα, διὰ ταύτης ἑάλω, σταυρωθεὶς ἐν 

ᾧ σταυρώσειν προσεδόχησε, χαὶ ἀποθανὼν ἐν ᾧ 

τὸν Κύριον ἤλπισεν ἀναιρήσειν θανάτῳ. Εἰ δὲ ὃ τοῦ 

κόσμου ἄρχων , ὃ πρῶτος καὶ μέγιστος καὶ ἀόρατος 
τῆς χοσμιχῆς σοφίας σοφιστὴς, ἁλίσκεται τοῖς ἕαυ- 

τοῦ σοφίσμασιν, εἰς τὴν ἐσχάτην περιιστάμενος 

ἀφροσύνην, πολλῷ μᾶλλον οἵ ἐχείνου μαθηταὶ χαὶ 
Ὕ Ἅ Ὄνν 

ΒΡ ζηλωταὶ, χἂν μυρία σοφίσωνται, Φάσχοντες εἶναι 
σοφοὶ, 

ὀλέθρῳ 
ἐμωράνθησαν. Κατασοφίζεται “Φαραὼ ἐπ᾽ 

Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἔλαθεν ὃ χατασοφισμὸς αὖ- 
ἔξυτς ἀλϑάραρν ᾿ τίν Ἄρες 

τῷ διαλυθεὶς, ὅθεν οὐ προσεδόχησε. Καὶ βρέφος 

ἐχτεθὲν διὰ τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ εἰς θάνατον, λαν- 

θάνει τρεφόμενον ἐπὶ τῆς οἰχίας τῆς βασιλικῆς, 

χαὶ χαθαιροῦν τὴν ἐχείνου δύναμιν χαὶ τὴν τοῦ 
Ἂν Ε7 Ν ἣ ᾽ Α ΞΣ » 3 , 

παντὸς ἔθνους, χαὶ τὸν ᾿Ισραὴλ ἐξάγον εἰς σωτηρί- 
Ὁ ς Ὁ 

αν. Ὃ δὲ ἀνδροφόνος ᾿ΑΟιμέλεχ, " ὃ τοῦ Γεδεὼν νό- 
ς ΑἾ -» 

θος υἱὸς, ὅ τοὺς ἑδδομήχοντα παῖδας τοὺς γνησίους 
» - , 

ἀποχτείνας, χαὶ σοφὸν τοῦτο νομίσας ἐξευρηχέναι 

α πρὸς τὸ βεδαίως τὴν βασιλείαν κατασχεῖν, συντρί- 

όει μὲν τοὺς συνεργοὺς αὐτῷ τοῦ φόνου γενομένους, 
συντρίδεται δὲ ὕπ᾽ αὐτῶν" χαὶ τέλος ἀπόλλυται 

χειρὶ γυναικὸς χαὶ λίθου βολῇ. Καὶ ἐσοφίσαντο 
πάντες ᾿Ιουδαῖοι κατὰ τοῦ Κυρίου βούλευμα ὃλέ- 
θριον, ἑαυτοῖς λέγοντες, ᾿Εὰν ἀφῶμεν “οὕτως, 
πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτὸν, χαὶ ἐλεύσονται οἵ 
᾿ ᾿ ἐπρεν ἘΠ ἘΠ 
Ῥωμαῖοι, χαὶ ἀροῦσιν ἢ μῶν τὸν τόπον χαὶ τὸ ἔθνος. 

39Ὲ) , -- ᾿) Ὁ.Ξε ἢ, Ἁ ΤΥ 7 

Ἐχ τούτου τοῦ βουλεύματος ἐπὶ τὴν Χριστοχτονίαν 
ξ}0 , ἀν ε ν νΨὶ ἜΘ Ἁ Α Αἶ [2 ᾿ Ζ 

ἐλθόντες, ὡς τὸ ἔθνος αὐτοὶ χαὶ τὴν χώραν διασώ.-- 

σοντες, ἀπολώλασι δι᾿ ὧν ἐδουλεύσαντο, χαὶ ἐχ τῆς 

χώρας ἀνάστατοι, χαὶ τῶν νόμων ἀλλότριοι χαὶ 
- ΣΡ το μον, σιν τῷ 2 , Υ 

ΠῚ της λατρείας γεγενήημενοι. Καὶ ολως ἐν μυριοις αν 

ΠῚ , ΓΝ) " Ν᾿. ἴσο δ 5. 
τις“ χαταμαθοι παραδείγμασι σαθρὸν τὸ τῆς ἀνθρω- 

Ἶ 
πίνης σοφίας πλεονέχτημα, αἱχρόν τε χαὶ ταπεινὸν 
μᾶλλον, ἢ μέγα καὶ ὑψηλόν. 

σι νι Ὄ, -“ “ 
Ὥστε οὐδεὶς εὖ φρονῶν, οὔτε ἐπὶ τῇ 

,ὔ “Ὁ 

Ἴ σοφία τῇ 
᾿ ΄ὔ ΚὙΞΟΑῚ - - 

ἑαυτοῦ μέγα φρονήσει, οὔτε ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 

προειρημένοις, ἀλλὰ πεισθήσεται τῇ χαλλίστῃ 

παραινέσει τῆς μαχαρίας Ἄννης χαὶ τοῦ προφήτου 

Ἱερεμίου - Μὴ χαυχάσθω ὃ σοφὸς ἐν τῇ σοφία αὖ- 
ερει χ' Υ ς η φ Ἴ Ἐν τ χῶσαι 

τοῦ, χαὶ μὴ καυχάσθω ὃ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐὖ- 

τοῦ, χαὶ μὴ χαυχάσθω ὃ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ 

Ε αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ τί τὸ χαύχημα τὸ ἀληθές ; χαὶ ἐν τίνι 

μέγας ὃ ἄνθρωπος ; ᾿Εν τούτῳ, φησὶ, χαυχάσθω ὃ 

πεάπε ἴῃ οἀϊιίίοπε Βα5}}. πεζὰς ἴῃ ποβίτις φαδίμπου 

Μςς. Ἰορίξαν. 

ἃ ἘΔΜΠῚ εἰ Βδσ. ἰεγίῖαβ χαταμάθη. ΑἸ ἔγε5. 85. 
χαταυάθοι, ΑἸΙΦααπῖο μοβὲ ππὶὶς ΝΞ. μεγάλα φρονήσει, 

ΑἸτοῦ μεγαλοφρονήσει, ΑἸ ἄπο μέγα φρονήσει. ἘΔ 

μέγα φροονήσῃ. 



ΠΟΜΙΠΔ Ὁ 

χαυχώμενος, ἐν τῷ συνιεῖν καὶ γινώσχειν ὅτι ἐγὼ 
Κύριος. Τοῦτο ὕψος ἀνθρώπου, τοῦτο δόξα χαὶ με- 

- - ἣν ΄ ᾽, 

γαλειότης" ἀληθῶς γνῶναι τὸ μέγα, χαὶ τούτῳ 

προσφύεσθαι, καὶ δόξαν τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου τῆς 
δόξης ἐπιζητεῖν. Λέγει δὲ ὃ ἀπόστολος, Ὁ χαυχώ- 

μένος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω, λέγων, ὅτι Χριστὸς ἡμῖν 
- ᾿ ,ὔ ΓΞ Ὁ δ ΑΒΕ ὶ ς ἐγενήθη σοφία ἀπὸ Θεοῦ͵, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγια- 

᾿ Ν᾿ τον ἍἊ: Ἂ ὑ Ἂν: Ψ « 

σμὸς χαὶ ἀπολύτρωσις " ἵνα χαθὼς γέγραπται, Ὁ 
, 5» ᾽ὔ , τῇ αἶ Ν - χαυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. Αὕτη γὰρ δὴ ἣ 

- 0 τελεία καὶ δλόχληρος χαύχησις ἐν Θεῷ, ὅτε μήτε 

ἐπὶ δικαιοσύνη τις ἐπαίρεται τῇ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἔγνω 

μὲν ἐνδεὴ ὄντα ἑαυτὸν δικαιοσύνης ἀληθοῦς, “ πί- 

στει δὲ μόνη τῇ εἰς Χριστὸν δεδιχαιωμένον. Καὶ 
καυχᾶται Παῦλος ἐπὶ τῷ καταφρονῆσαι τῆς ἑαυτοῦ 

δικαιοσύνης, ζητεῖν δὲ τὴν διὰ Χριστοῦ, τὴν ἐκ 

Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, τοῦ γνῶναι αὐτὸν 

χαὶ τὴν δύναμιν τὴς ἀναστάσεως αὐτοῦ, χαὶ τὴν 

1 

χοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμε-- 

νος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἴ πως " καταντήσει εἰς τὴν 

ἐξανάστασιν τὴν ἐχ νεχρῶν. ᾿νταῦθα πέπτωχε πᾶν 

ὕψος ὑπερηφανίας. Οὐδὲν ὑπολέλειπταί σοι πρὸς 

ἀλαζονείαν, ὦ ἄνθρωπε, ᾧ τὸ καύχημα καὶ ἡ ἐλπὶς 
» τὰ σεαυτοῦ, ζητῆσαι ἐν τῷ νεχρῶσαι μὲν πάντα 

δὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν τὴν μέλλουσαν ἧς ἀπαρ-- 
Ν Ν᾿ ἌΓ - ,ὔ ΕῚ ΑῚ Δ Ἐς 5» , χὰς ἔχοντες, ἤδη ἐν τούτοις ἐσμὲν, τὸ ὅλον ἐν χά- 

ριτι ζῶντες καὶ δωρεᾷ Θεοῦ, Καὶ Θεὸς μέν ἐστιν, 

Ὃ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν χαὶ τὸ θέλειν χαὶ τὸ ἐνεργεῖν 

“ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας: Θεὸς δὲ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τὴν 

προωρισμένην εἰς δόξαν ἡμῶν ἀποχαλύπτει διὰ τοῦ 

ἰδίου Πνεύματος " Θεὸς δὲ τὴν ἐν πόνοις δίδωσι δύ- 

ναμιν. Περισσότερον πάντων ἐχοπίασα, φησὶ 

Παῦλος - οὐχ ἐγὼ δὲ, ἀλλ᾽ ἣ χάρις τοῦ Θεοῦ ἣ σὺν Ὕ ᾽ 

ἐμοί. Θεὸς δὲ ἐξαιρεῖται χινδύνων παρὰ πᾶσαν ἀν- 
θρωπίνην ἐλπίδα. Αὐτοὶ σὶν, ἐν ἑαυτοῖς τὸ ρ Ἢ ᾽ὔ ᾽ 

ἀπόχριμα τοῦ θανάτου ἐσχήχαμεν, ἵνα μὴ πεποι- 
θότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγεί- μεν τῷ ᾽ ἱ 9 τῷ ΕΥ̓͂ 

Αὴ , ὃ 2 Λ, 7, οἷο ἢ 
ροντι τοὺς νεχρούς " ὃς ἐκ τηλιχούτου θανάτου ἐῤῥύ- 

ς -Ὡ ᾿ Ἂ ΕἸ , «. ΑἿ σατο " ἡμᾶς, χαὶ ῥύεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι χαὶ 
ἔτι ῥύσεται. 

ς Οιυοά αἷΐ' ποὺ ἴοοὸ ΒαΆβηΠΠιι5, Ποπιΐηθπι 5014 ἴῃ 
Ομιυίβειπι ἢς ΒΕ Πὰν}, 1΄,, πϊδὶ ὀχρ]οοῖαν, ροίοϑε 

51 π| 0] οἴου 5 ἴπὶ ουτουοπὶ ἱπάπισονο, Νοίαπαιιπι Ἰρίξαν, 

Βαβηταπα ἰα 5181 ἴῃ πᾶς ογαϊοπο ργΟρόΠοΓο, αἰ οβίοπ- 
αι πο8 ἴπ ποβίγ5 Ορουῖθιι5 σ]ουϊαγὶ πο μόο556. Οπᾶγο 

βου ἀϊοῖε: Εἰθὶ 76] απὰθ., οἰδὶ βιϊρθπι δγοβαβ, οἴδὶ 
ἈΠᾺ ἰά ροπιιβ γθοῖς ἔλοϊβ, ποῖ φγορίονθα {π5{{Π ὰ- 
Ῥδνὸ ; βο4 ἀδοοράδξ ορονίοι ἢο5, ποὴ «ιοά 405 50[α 
βῖπθ ΘροῖΡιι5 15 }ΠΠῸοΐ, 564 φιιο δά 751Ποαιοποῖη 
ΠΘΟΟΒΒΑΤΙΟ ΤΟΤΕ αν, 

4. Απεαυὶ ἀπο ΠΡνὶ [οὐ ανπίον.] χαταντήσῃ. ἘΔΙῚ 
εὐ Ἀσρ, τουεῖα5 [οἱ Μοπασθηθ65 40] χαταντήσει, [01-- 

δ Ἰη πος β]ονίαταν Ῥαῦ]τ5, “πο {51 |πΔ 5118 ΠῚ 
᾿ 

Β 

ΠΟΜΙΠΤΑΤΙΣ, 

οὶ αὸ ἐπ οΠ οὶ χιος ὁρῸ οἰην Ποηπιίητις5. Ἐς 

658 5111} {5 ΠΟ] ΠΪ8, Προ 65. δ]ουῖα δία πλὰ- 
76β45, γον 6 σοβ ΟΒΟΘ 16 αιιοα πᾶ σΉ τι 6δῖ, δἰ 16 
Δ δον ΓΘ, Οἱ β]ουαπὶ ἃ ΤΟ η0 σ]ονοο ΘΟΠ{]- 
γΘυΘ. ΑἸΈ Θηΐῃ ΔΡοβίο]τιβ : Οἱ οἰογίαίτν", ἐγι 1)ο-- τ. (ον. αν 

πιΐπιο οἰογί θέμε; αὐοὶ ἀἰοὶε : Ολγίϑί τις ψαοίπις ὁδοὶ 8. 

πιοδὶς δαρίθηία ὦ 1260, οἱ {ιδιἰώ, οἱ σαποιίξοα- 
ἔἴο, δὲ γϑάθηιρίϊο : πὶ χιιοπιεηιοαδιιγη 5ΟΥ Πρ τι 

65ΐ, Ομιὶ οἱονίαίιτ, ἵπν ]λοτιῖπο σ]ογίοίι.. Προ 

65. δϑηΐϊῃὶ ρθυδοῖα ἂὸ ἱπίοσνα ἴῃ ΠΡΟ β]ουίαιο, 
ΟἿΙΠῚ 4115 ΠῸΠ ΟΡ 5118} 7π|5 118 Δ ΘΧτ ΟΠ] τι, 5οὰ 

ΠΟΙ  ἀἰδϑει τ 56. φυϊθη) νϑρὰ {π|5111.,. νΘΡῚΙΠῚ 
5014 ἴῃ ΟΠ ἴδίιιπη. Πο {π|5ΠΠ᾿οδττιη 6556, Αἴήτιθ 

ΘΟΠΙΘΙΠΠΠΔΙ. : {πο Ρ 8} γΘΡῸ ΘΆη], {πῶ Ρ6Υ’ ΟἸ- 
51} δϑὲ, τι οχ Τ)60 δϑῖ, ᾿πδι 1 πὶ ἴῃ {46 : 

Γ᾿ σοσποβοδε {{Ππ|π|, Θὲ νἱρ ΓΘ ἢ} ΓΒΕ ΘΟ ΪΟΠἰ5 

6715, 68 σΟΙΠ Πα ΠΙΟΠ ΘΠ) ἈΠ ΠΟ ΤΟ παιιη ἰρ 5115, οοη- 

(ΟΥ̓ Πἷ5. ΓΟ 15. ΠΟΥ 6115, 51 πὸ ποο δά νὸ- 
ΒΠΥΓΘΟΙΓΟΠΘΠῚ ΠΟΥ ΙΟγαι ΡΟΡΕησας. ΠΟ σθοῖ 
5. .]} 155. ἀπ 40. Ομ πἶ5, ΝΊΠΙ ἀπᾷ6 ο]Ου αν 
4685, γ᾽ οἴπιη. Θδὲ 101, ὁ ΠΟΙ]Ο., οἵτι5. ν᾽ 46- 

Ἰοθὲ β]ουϊα!ο 0 5065 511ἃ ἴῃ 60 511, τι ἸηονἘ]- 
[ἴθ 5. πὰ ὉΠΠΪὰ, (δον ϑαιθ [ἀταγαὰπὶ ἴῃς ΟΠ - 
510. ΨΙΓΆΠῚ : Οἰα}1|5. ΟΠ] ΠΑ ΡΘΔΙητ5. ὈΥΪ ΠΝ {185 
Ἴάτα 'π [νῖ5. διπηη118,, ΟἸΏΠΪΠΟ π᾿ σγα Πα ἂς ἄώΠῸ 

Π6ὶ γίνθηΐθθ, Εἰ Ποῖῖ5 φυϊθη οϑὲ, Ομ ὀρθρα- 
ἀμ ἐπι πιο ἐ5 οἱ ὐοἰϊο οἱ οἤοονθ, ργὸ ὕοπα υο- 

ἱιπία!ο. αι. Πθιι5. Βα ΡΙ Θη ἰδ 5118} ΠΙΆ] 
ἴῃ ποϑίγα πὶ δ] Ουα ΡΥ ΘΟ ἀΘϑΈ παν, γον ῖα ΡῸΡ 

ΒΡ Ρ τα διππη. Ῥιωϑίαι. Τηθιι5. ὙἱΓῸ5. Ὧ0 ἸΌΒ τιν 
π᾿ Ιου ιι5. «“Ζ1}ιπεατιῖι5. οπιτιῖνιις ἰανοτανὶ, 

παι Ῥαι]τι5 ; πο7ι ΘΡῸ αἰιΐθηι, 56 σταϊία 1)εὶ, 

4ιι 65: πιθοῖίηι. Ἐχίμα Τθῖιβ (6. ρϑυῖου] 5 ργῶ- 

[6 ΟΙΠΠΠΘΠῚ ἢ] ΠΏ.) 5061. ἠρδὶ, ἰπ 11, ἐπὶ 
πιο δ πιο ϊροὶς Τ᾽ ϑροτιδιίη, πιογἷς ἰμαθιμίτηντις. αὶ 

ποτὶ δἰπιι5 {ἀθπίθς ἐπὶ πονὶδ, δ ἐπὶ 1260, ψεὶ 

Ὁ φμϑοϊίαϊ πιογίμοϑ : ψιιὶ ον ἰαπία τη ογ 6 πος ον ἷ-- 

Ρμὶϊ, δὲ ογῖρις : ἴστὶ χιίθηι δρογαηι5. φιοσίαηι θὲ 

αἥλειο ογρϊοῖ. 

ἄοια δα ἐξανάστασιν τῶν νεχρῶν. Αἱ Μ85. «παΐαου 

ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 

» Διο Ῥαγὶβ. πάντα τὰ ἑαυτοῦ θελήματα, ζῆσαι δὲ 

τήν. Βδρ. τεγέϊα5 πάντα τὰ ἑαυτοῦ, ζῆσαι. ΑἸ11 ἴτ65 

Μ95. οαπὶ οἀϊτοπο Βαϑ θοπϑὶ 1α, αὖ οἀδαή παμη οἰγα- 
σἰμπηι5. 5015 αααΐοπη τα ἰδ γουιβισαῖο ἢξ, νόοσοπὶ θελή- 

ματα ἃ ΤΥ ροβγαρ 5 ααἀ]θοΐαπι 550, (δι πιὸχ 86- 
«αΐταν, ἐν τούτοις ἐσμέν, ἐπ Πιὶδ διιπεῖ5, ἴα ἰπτο Πρ 

ὁρουίοι : Ποσένα δοπνουϑαίίο λαπι ἔπ φρο ἰδ 651, )απι- 

ζιι6 Ὁ 6} 56,11) ἐπι Ῥοπῖς {μεν εδ υἱζω. 

ὁ Απτααῖ ἴγτο5 ΠΡῚῚ ἡμᾶς καὶ ῥδύσεται.... καὶ ἔτι ῥύε- 

Ἰνώ θη 

υν, 30. 

Ῥηὶὶ. 3. 9. 

ΤΉ ἃ τ. 

1. ον. Ἅ. 

7. εἰ το. 



Ἰ: (ον.ἤ.7. 

Οαὶ. ἡ. 9. 

ῬΔιϊ. 3.15: 

ὥοκη, τ. 

16, 

αεη. 3. 2ή. 

1. Περ. 16, 

τῆ- 
ἤονη. τι. 
20. 

Δ͵αι)ι. 260. 
39.» 

Ζιιο. 45. 

3:1..92; 

221 5. 

ἅ. Οὐἱά Ἰρῖταν, ἀϊο {{186580...ϑ 16 ἴρ86. ΄ιαϑὶ ἐδ 
τὐ}}5. Πρ51π15. ΠΟ ἢΪ5. Θ ΠΟΥ 5... οὐ} (66 65 ΡΙῸ δροο- 
ΡΕ15. ἀοηῖ5. σνατίατη ἰαγρίτου! Πάθ νὸ ἢ Ομἰά δηΐπι 
μανὸς., φιιοί ποτὶ ασοορὶπιϊ ὃ Ομοά οἱ δἔΐαηι ἀο-- 
οθρίδιϊ., πε σἰοτίαγὶς ψιαςὶ τιοτὶ ἀοοορογῖς ἢ ΝΟη 

{τι Τλϑῖιτ σου ΠΟΥ 511 Ρ6 1" {ππᾺ Π| 1518 Π| : 564] Πηοιι5 
ΘΟΘΠΟΥΙΓ [6 ΡΙΌΡ θυ ϑιιηὶ ΟΠ] τὰ [6 η1. (ππι οοσπο- 

νοΡἰἐἰς 71) διίηι., Πα, φιεῖτε ροίίιι5 σοστιεὶ οἰτὶς 
«7260. ΝΟΙ τὰ ἀρΡΥΘΠ ΘΠ 1511 ΟΠ βιπιηι Ρ6. Ὑἱρεα- 
ἴθι, 864 (ΠΥ ϑίιι5. ἴ6. θ6 ϑαπη ἀἀγνθηΐιηι ἃρ- 

ῬΡΘΠΘΠΉ1:. Ζγισεψιιοτ, πα 11, οἱ θέΐαπι ἀρρνο]ιοπ- 

εἰαπι, τι το δὲ ἀρρτο]ιθτιδιι5 διιτη ἃ Οἰιτϊςίο. Ποτι 
τος πὶ οἰθ βίο δ, Ἰπάα ΤΟ ΠΉΠιι5, σϑ θρῸ οἰορὶ 
ϑο5. ΔῊ ἀιοηΐαιη. ΠΌΠΟΙ ἁ[Γδοίιι5. 65., σ᾽] ΟυἸαἰ5 

ΘΕ Π)ΙΒΘ ΓΙ ΟΟν ἴλη} ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΘΠ ἈΡΡΙΡ 5 ϑ ρου ὈΘπ 41} 
τ τὰπῸ ΘΟ ΠΟβΟὰ5 [ΘΙ θ511Π1., {15 515, ναὶ Αἄλῃι 

Θ͵θοῖτιθ 6 Ῥαυ 150.) γ αι: 54] ἀοβονίιβ ἃ Θρ νι 

Ποῖ , νϑῖαι Τ5γ86} ἃ γαάϊοθ βαποῖα γοϑθοῖιβ. δά, 

παι, σας : ποῖ αἰζιιην ὁαρεγθ, σϑά {ἴππὸ. 1α-- 
ἀϊοίτιηι βθυῖτα" σγαια πὴ ; οἱ Παομηοο ἀΔ115 τιβι15 

ἔιΘ5., ΘΧρ παι [ποχ. Οιιοὰ 5] πὸ πος απ θη 

᾿π|6}}Π16 15, [π|556. ἴδ σύ ΓΔ ΠῚ ΘΟΠΒΘΠ] ΓΙ ΠῚ, ἀπ δὶ 
Ῥυδ πἰμηϊα δῃιρ᾽ ἀΠα16 τὰ] ἰρϑῖπ8. Ψ]Ρ [6 ΠῚ 
ΟΧΊ5ΕΠΠ1858 ΘΑ ἸΔ ΠῚ 6556... ΠΟΙ. 65 θθαίο ΡΘΕ ἀρο- 

5[010. ργωβίαητον. Νοο θηΐηὶ Π)ομλΪ Πιι ΔΠΊΟΙΘ 
ΠΟΣῚ ΡΥΟΒΘάυΪ μοίου 5, “αδπ αι ἰτὰ νοΠῸ- 
"θη ἴθ} ἀΠ]ο χὴν ΠΣ δυϊδη ν ΟΠ θυ ῬΥῸ ἴρ50 πηΟἹ]. 

564 ιοηϊαηι ἁΠΐ 10 ΘΙ ον 6 Ἰοαυατπι5. Θϑῖ 79. ΟΠ ΠῚ 
αἀἰχῖε : ΦῈ δὲ οηιθς δοαπεαἰϊται ζιθνῖτεξ τι (6, 
65Ὸ ἰαηλθη πτηιητατη, δοαπάαἰϊτανον, ὈναϊαἸτατὶ 
Ἰνπι πὰ 856. ἐὐ  Π{π|5. οϑὲ,. σθοΙ ἀΠ{τι6 ἴῃ ἱπἤοϊαιῖο- 

ΠῚ .. ἰαρϑῖι θυ] θη τι δ πιθίμιην ἴσιο αὐ 

ΒΑΒΙΠῚΙῚ ΟἜΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΝΘΠΙΕΡ, 

Τί οὖν ἐπαίρεις, εἰπέ μοι, σαυτὸν ὡς ἐπὶ καλοῖς 

ἰοις, ἀντὶ τοῦ χάριν ἐπὶ τοῖς δώροις ὁμολογεῖν τῷ 
εἐδωχότι ; Τί γὰρ ἔχεις, ὃ οὐχ ἔλαδες : Εἰ δὲ χαὶ 

δ᾽ 

λαύες, τί χαυχᾶσαι ὡς μὴ λαθών; Οὐ σὺ Θεὸν 

Ἴνως διὰ δικαιοσύνης, ἀλλὰ Θεός σε διὰ χρηστότητα 

Ὕνω. γνόντες ; φησὶ, Θεὸν , μᾶλλον δὲ γνωσθέντες 
ς (ἧς ὡς Ο7 

"ὦ πὸ Θεοῦ. Οὐ σὺ Χριστὸν χατείληφας διὰ τῆς ἀρε- 

τῆς, ἀλλὰ Χριστός σε διὰ τῇ ί εἰ ἧς, ἀλλὰ Χριστός σε διὰ τῆς παρουσίας χατεί- 

ληφε. Διώχω, φησὶν, εἶ χαὶ χαταλάδω, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ 

χατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ. Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, 

Ὁ φησὶν ὃ Κύριος, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς. Ἂλλ᾽ 

ὅτι τετίμησαι, μέγα φρονεῖς, καὶ τὸν ἔλεον πρόφα-- 

σιν ὑπερηφανίας λαμόανεις; Καὶ τότε “ γνῷς σεαυ-- 
λ [ « ᾽ ΝΙΝ 3 ΙΝ 9, - 

τὸν ὅστις εἰ, ὡς ᾿Αδὰμ ἐχδληθεὶς ἐχ τοῦ παρα- 

δείσου: ὡς Σαοὺλ χαταλειφθεὶς ὑπὸ Πνεύματος 

Θεοῦ - ὡς Ἰσραὴλ τῆς ἁγίας ῥίζης ἀποτμηθείς, Τῇ 

πίστει, φησὶν., ἕστι τ μὴ δψηλοφρόνει, ἀλλὰ » φησὶν. ἕστηχας “ μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ 

φοδοῦ, Κρίσις ἕπεται χάριτι, καὶ ὅπως ἐχρήσω 
Ξ -- ἐδ φιίτὴ 2. δὰ ἈΧ 

τοῖς χαρισθεῖσιν,, ὃ χριτὴς ἐξετάσει. Εἰ δὲ μηδὲ 

τοῦτο αὐτὸ συνίης, ὅτι χάριτος τετύχηχας, ἀλλ᾽ 

ἴδιον ποιῇ χατόρθωμα τὴν χάριν, ὑπερδολῇ τῆς 

ἀναισθησίας, οὐχ εἰ τοῦ μαχαρίου τιμιώτερος ἀπο-- 

στόλου Πέτρου. Οὐδὲ γὰρ ἀγάπῃ τῇ πρὸς τὸν Κύ-- 
ε 6, 7, Ν , δὴ [2 οι. - 

ριον ὑπερδαλέσθαι δυνήσῃ τὸν οὕτω σφοδρῶς ἀγα- 

Ε πῶντα, ὡς χαὶ ὑπεραποθνήσχειν ἐθέλειν. Ἀλλ᾽ ὅτι 
" ,ὔ ΓῚ ἄπ λέ . Εἰ Ν , 

μεγαλοφρονέστερον ἐφθέγξατο, λέγων " Εἰ χαὶ πάν- 

τες σχανδαλισθήσονται ἐν σοὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέ ποτε 
᾿ “-Ὁ ’ Ψ 

σχανδαλισθήσομαι., παρεδόθη τῇ ἀνθρωπίνη δειλία, 
χαὶ πέπτωχεν εἰς ἄρνησιν, σωφρονιζόμενος τῷ 

λ δ Ἀ ὖλι χ6 ΔΝ ας Ε- ᾿ ἜΡΑ 

σφάλματι “ πρὸς εὐλάδειαν, καὶ διδασχόμενος φεί 

δεσθαι τῶν ἀσθενούντων ,) τῷ καὶ τὴν ἑαυτοῦ χατα- 

μαθεῖν ἀσθένειαν, χαὶ γνῶναι σαφῶς, ὅτι, χαθάπερ 
ΟΔΥ ΠΟΙ. ,. ΘἰΟο Πα πβάτι6 ᾿ΠΠ δ ῬΆΥΌΟΥΘ. Οἱ 100 ἐν τῷ πελάγει χαταποντιζόμενος, ἐχουφίσθη τῇ τοῦ 

᾿ 3 Ἴ 
ἀ6 1 ΠΡ ιι5., «πιοά δὲ βιᾶπὶ σοσ πον ΤΠ ΠΡ Γα 6], 
οἵ Ῥϑυβρίοιιθ ᾿πτ 0 Π]Π6χὶν αιιοα αιιθ πο τι} οἰιηὶ 
ἴῃ ῬοΙαθο ΠΡ ΡΘΕ", Ρ6. ΟΠ ΡΙ51] ἀοχίθγδηι διῖι- 

ἴπ|5. 651 5 1[ 1π 50 Π18}1 ΡΥ. ΌΘ611ὰ ὁ} ᾿πονθ α11ὰ-- 

161 ἴῃ ῬΘΡΘιιΠαΪ ρΘΡἸο] τη} νΘηΪθη5., ΟΠ γῖβιὶ νἱν- 

{π|16 θυ ίτι5 δι Ὁ τ ἀπ] οἱ δἰ ηι ρυἸχογαῖ αιιοά 
οὐαΐ Γἀϊαλῖιη, 15 θυ ἷ5 : ϑέσεοσι, ϑἰιον, δος 56- 

ἰατιας Θαροίϊνιϊ,, τι οΥ Τα οι το 5 δἱοιι ἐγι τἰοιίηι. 

ΕἸ ἐ80 τορανὶ ρ'Ὸ (6, τιί ποῦ ἀοἤοῖαι Π465 {α: 

ται. Ἀπανβιιβ οο ἴρϑο ἴῃ ἸΙοθὸ ἔτο5 ΝΊ55, ἠλπίχαμεν. ἘΔΙ 
ἠλπίσαμεν. 

ἃ ἘἙΔιιῖο Ῥανὶβ. τότε γνῶς σεαυτόν. ΕΔΙΓο Β481]. 

ἡνώσῃς αὐτόν. ὕΠπιι5 6 ΟΠ ἢβ᾽αμῖς γνώσῃ ἑαυτόν. 

Βορ. Ῥυῖπιιβ [οὐ ΜΟΠΔΟΘΙ5657 γνώσῃ σεαυτόν. Πριϊ- 
«πὸ Ἀδρ. βθοιπ τ οἱ ()01}». ῥυΐπγιιβ γνῷς. 

ὁ {Ππιι5 Οοάοχ Βορ. πρὸς εὐσέθειαν. ἘΔῚΠ οἱ γο] αὶ 
Ν55. εὐλάθειαν. 

ἃ (οάϊοοβ αἰϊψιοι ἐχλείπῃ, ἘΔΙ ἐχλίπι. Μὸχ οὐ τὶ 

Χριστοῦ δεξιᾷ, οὕτως ἐν τῷ χλύδωνι τοῦ σχανδα- 
Ὁ Ν 3 ἊΝ » ᾽ὔ ἣο᾽ ἈῚ ͵ 5» 

λισμοῦ χινδυνεύσας ἀπολέσθαι δι᾿ ἀπιστίας, ἐφυ- 
; Ξ ΕΞ κ ΞΑΡῸ, 

λάχθη δυνάμει Χριστοῦ, ὃς καὶ προεῖπεν αὐτῷ τὸ 
Υ ᾿ “ιν 

συμησόμενον, λέγων" Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ ὃ 
.- Ὁ , - ε ἣ - 

σατανᾶς ἐξητήσατο τοῦ σινιάσαι ὑμᾶς ὡς τὸν σῖ- 
χ. αὶ - ῳ ᾿ ν ᾽, 

τον. Κἀγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ " ἐχλείπη ἣ 
, ᾽΄ Σ Ἀν 

πίστις σου, καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας, στήριξον τοὺς 
Η͂ “ 3 τς ἀν Ων τὰς 

ἀδελφούς σου. Καὶ Πέτρος μὲν οὕτως ἐλεγχθεὶς, δι- 
, ἣν "» Ἁ, ΕῚ 7 ΕῚ , ΝῚ 

χαίως ἐδοηθεῖτο, πρὸς ἀπόθεσιν ἀλαζονείας χαὶ 

Β] οτὲ χαὶ ἐπιστ. Αἱ Μί55. ποτὲ ἐπιστρέψας. πῃ Ψαἱσαΐα 
τὸχ ὑμᾶς νἱάοίιν ροβιία Ἰοσο ποῖ 8ι0, 1{ὰ δπῖπι ἰπ 

ΘΑ ]ορίταν, Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξγτήσατο ὑμᾶς, 

τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον, ϑδϑύποη, ϑίπιοπι, δοο βαΐαπας 

ἐαρειϊνῖι τος, τι ογὶ δ αν δὶ σἱοιιί ἐρὶτίσιιπι. δε τη θ]τα5, 

τὶ υἱἀοίαν, ἀριιᾷ Παβ Ππτιπὶ, πὶ {πὸ γὸχ ὑμᾶς Ἰοραΐα 

ἱπυθηϊειι Ῥοϑὲ γόγθιιπὶ σινιάσαι, Ποοα ξαίαπας ἐαρε- 

ἀἰνὶϊ, τὶ οὐὐνυ αν δὶ αὐτὸς δἰ οι ἐγχιστιηι. 



ΒΟΜΙΑ ΡῈ 

φψειδῶ τῶν ἀσθενούντων ἐχπαιδευόμενος " ὁ δὲ Φα- 

ρισαῖος ἐχεῖνος, ὃ βαρὺς καὶ καθ᾽ ὑπερδολὴν ὑπερή- 
΄ τς Δ. φ΄ω ΄ ΕῚ δῇ φανος, ὃ μὴ μόνον ἐφ᾽ ἑαυτῷ θρασυνόμενος, ἀλλὰ 

καὶ τὸν τελώνην ἐπὶ Θεοῦ διασύρων, ἀπώλεσε τῆς 
᾽ 3 

δικαιοσύνης τὸ χαύχημα,, διὰ τὸ τῆς ὑπερηφανίας 

ἔγκλημα. Καὶ χατῆλθεν ὃ τελώνης δεδιχαιωμένος 

ὑπὲρ αὐτὸν, ὅτι τὸν ἅγιον ἐδόξαζε Θεὸν, χαὶ οὐδὲ 
ἀναδλέπειν ἐτόλμα, ἀλλ᾽ ἵλασμὸν ἐζήτει μόνον, 

χατήγορος ὧν ἑαυτοῦ χαὶ τῷ σχήματι χαὶ τῇ χατὰ 
’, “ ἂ - “- “νὰ ΜᾺ ᾿ 

στήθους πληγῇ, χαὶ τῷ ζητεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν 

ἵλασμόν. “Ὅρα δὴ οὖν καὶ φυλάττου τὸ παράδειγμα 

τῆς χαλεπῆς δι᾿ ὑπερηφανίαν ζημίας. ᾿Εζημιώθη 

τὴν δικαιοσύνην ὑπερηφανευσάμιενος, ἀπώλεσε τὸν 

μισθὸν θρασυνόμενος - ἠλαττώθη τοῦ ταπεινοῦ χαὶ 
ἁμαρτωλοῦ, μεγαλύνας ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐχεῖνον, χαὶ 
3. - ’ ΑἿ ν, τ , 5. ᾿ , 

οὖχ ἀναμείνας τὴν παρὰ Θεοῦ χρίσιν, ἀλλὰ τὴν 
ὰ τὸ Ἰὼ Ὁ , τὶ ΝᾺ ᾽ »᾿ Ν 2 , παρὰ αὐτοῦ ἐξενεγχών. Σὺ δὲ κατ᾽ οὐδενὸς ἐπαρθή- 

Α Ωὶ κ νι -Ὁ Μ ς Ὁ « , σῃ ποτὲ, οὐδὲ κατὰ τῶν ἄγαν ἁμαρτωλῶν. ἹΡῬύεται 
ἊΝ Ζ΄' , δ ,ὔ Ἁ 

πολλάχις ἣ ταπεινοφροσύνη τὸν ἡμαρτηχότα πολλὰ 
Ν , ὙΠ, ΝΥ ᾿Ν , φν [ 

καὶ μεγάλα. Μὴ οὖν σεαυτὸν δικαιώσης ὑπὲρ ἕτε- 

ρον, μήποτε διχαιωθεὶς τῇ σεαυτοῦ ψήφῳ, τῇ τοῦ 

Θεοῦ καταχριθῇς. Οὐχ ἀναχρίνω, φησὶν, ἐμαυτὸν, 

ὃ Παῦλος. Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐχ 
΄ , Τ᾽ 

ἐν τούτῳ δεδιχαίωμαι. Ὃ δὲ ἀναχρίνων με, Κύριός 
ἐστιν. 

Οἴει τί κατορθοῦν ἀγαθόν ; Πὐχαρίστει τῷ Θεῷ, ᾧ ΠΕ 
ν " - , ἘΠ: ΠΡ ΠῚ “ 

μὴ κατὰ τοῦ πλησίον ἐπαίρου. Τὺ ἔργον " ἑαυτοῦ, 

φησὶ, δοχιμαζέτω ἕχαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν 

μόνον τὸ καύχημα ἕξει, χαὶ οὐχ εἷς τὸν ἕτερον. 'Γ{ 

γὰρ ὥνησας τὸν πλησίον, ὅτι πίστιν ὡμολόγησας, 
μ ΄ ,, δ ΜΚ 7 Ὁ - 

ἢ φυγὴν ὑπέμεινας διὰ ὄνομα Χριστοῦ, ἢ τοῖς νη- 
στείας ἐνεχαρτέρησας πόνοις; Οὐχ ἑτέρου τὸ κέρδος, 

ἀλλὰ σόν. Φούδήθητι τῆς τοῦ διαδόλου πτώσεως τὴν 

δμοίωσιν " ὃς ἐπαρθεὶς χατὰ τοῦ ἀνθρώπου, πέπτω- 
δ κ3.3 ῃ , ΕΣ , “- 

χεν “ὑπ᾽ ἀνθρώπου, χαὶ παραδέδοται πάτημα τῷ 
, ν ἐς ΡῈ 

πεπατημένῳ. Τοιαύτη καὶ τῶν ᾿Ισραηλίτων ἣ πτῶ- 
᾿Ξ ἐξ μἢ 

σις. ὑπαιρόμενοι γὰρ χατὰ τῶν ἐθνῶν, ὡς ἀχα- 

θάρτων, ἀκάθαρτοι γεγόνασιν ἀληθῶς, τὰ δὲ ἔθνη 
χεχάθαρται. Καὶ τῶν μὲν ἢ διχαιοσύνη γέγονεν ὡς 

,ὔ Ψ ’΄ -Ὁ ὉΟ5ιᾶ Ξὶ ΄- » ,ὔ δ 

ῥάχος ἀποχαθημένης " τῶν δὲ ἐθνῶν ἣ ἀνομία χαὶ 

ἢ ἀσέῤεια διὰ πίστεως ἐξήλειπται. Καθόλου μέωνη- 

σο τῆς ἀληθοῦς παροιμίας - Ὑπερηφάνοις Θεὸς ἀν- 
τιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Ἔχε τοῦ 

Κυρίου τὸ ῥῆμα πρόχειρον " Πᾶς ὁ ταπεινῶν ἕαυ- 

» ΑπΕΖαΙ {γὸ5 Πἰρνὶ ἑαυτοῦ. ἘΔῚ αὐτοῦ. 
“ ἘΜΠΠῸ πϊνάσαο, οἱ Ομ θοΠϑἰαπὶ ἄτιο Νί55. οἴ 

81π|5. ἀπιοθιιβ ἈΘρ5. αὐ ὑπ᾿ ἀνθρώπου, ααἱ ὑπὸ ἀυθρώ- 
ΤΟΝ. 1ι. 

ΒΒ ΠΠΙΤΑΤΕ. 5 

Θὲ {μι αἰϊηιατιίο, ὁοην ΟΥ̓ 5ιι5.γ). ἙΟἸ γηνα {Παίγὸς 

ἔμο5. Δ ῬΘίνι5 (46 Πὶ 516 ΟΡ ΘΠΘΠΒ115., Δοσορὶς 
ΟΡΘΙῚ ὨΙΘΡΪΙΟ., δὲ Δι᾿ Πἔπιπὶ, τ [ἀϑέιι πη ἀθρόπογο, 

6. 1ΠΠΠΡΠ}15. ῬΑΥΌΘΓΘ ἀἸδοοῦοῖ. Ἀὸϑιι5 ῬΠΑΥ βθθιια 

116, ἱπηριιάθη5 δὲ βιιρνα ΠηΟά ΠῚ 5. ΠΡΟ 115, ΠΟῚ 

1ῃ 56 1050 501π|η) σοη ἢ ἰθη5., 5ϑα ρα] σα πὸ δε μ 

ΘοΥΆμη Π 60 σΟΠν Δ ἔτι5, {π|5 1180 σ] ΟΣ Δ} ΟἹ} θα ροι- 

ῬΙδθ οΥἴπηθπ. ἀμηἶδὶτ, 561 ἀθβοθηά τ. μι] ]οαπιιδ ---ιή. 
Τιϑιβοδειθ. ργα δ0., “πο σ]ουίαηι ΠθῸὺ βᾷποῖο 

ἄαγοῖ., δὲ η6. ΔΙῸ ]ΘΓο αυάθημ ἀπάθυθε οοι]ο5, 

5θ ργορ Δ ΟΠ Θη1 50]1|π| ΘΧροβοθῦοῦ : αα]ρρ6 οἱ 

δια ει, δὲ ρϑυοα 6 π0 ρδοίονθ, δὲ ἃ]1ὰ πα} ἃ ΓῈ 

᾿Ριρίθι" ῬγΟΡΙ ΠΑΠ ΟΠ ΘΙ (τι 51 56 1056 ΔΟσΙΒαθΑ.. 

γιά6 Ἰρῖπιν δὲ οᾶνθ ΘΧΘΙΊΡ] πη σιν αν 5 ἀδιηηΐ, Ὁ 
ΒΡ Θυ απ. {1π|51Π 1188. ἔδοῖ Ἰδοίπν απ, 40 αἱτνα 

"ἸΟ τι 5. ΡΟ. ΙΡΘῖ., ΔΠΪδι τηθυοθήθιη.,, «πιο 
[ἀνθ 51:0] Ὁ]11ι5. το ; Παιμ}}}} ΡΟ ρΟΒ 5. δὲ 
οἵ ρϑοοαίουϊ 5 404 56 Ρ] 1015 4πὰπὶ {ΠΠπππ [Δοογοῖ, 

πος Ῥεῖ θχβρθοίαγοι {πιά ]οίτιι., 564 ϑυπι ἴθ 5115 
Ριοίδυνοι. Τὶ ν61Ὸ δάνθιβιιθ ΠΘΠΪΠΘΠ] {ΠΙᾺ ΠῚ 
[6 οἰθυαβ., δὲ π6 Δάν ειϑιιϑ Θ05 “Ζυ θὴ 41 τηὰρηϊ 
5πη1 ΡΘοσαίΟ" 65. Οὐ ΤΉ }}115 ΤΠ ΠΙΞΉ 116 ῬΘΟΟΔΙ5 
ΟΡ ΠΟΧίτι5. δϑ[, Θ11ΠῈ 58506 ΠΠΡΘΡαΓ Π]}}11{85. Τίδατι6 
ΠΘ6 [6 ἴρ56 ργ8θ ΔΙ[θ"Ὃ {π|51Ποὰγουῖβ ; πο πΔη 40 
Τ)61 βθῃίθητα ,, οἰϑὶ ἔπιὰ }π|51Π6αῖτι5, ΘΟ Π ΘΠ ΠΟΘ. 

νοπι ἡμάϊοο πιείροιιπι, ᾿πητ1: Ῥαιι5. Δυλι1 δτιῖπι τ. 6ον. ἡ. 
ταὶ ιὶ σοηιδοῖτι5. σπίηι : 56 πιοπ ἵπιὶ ἴθ {ιι5{{{Π᾿Ὀαΐιις 3 

δίῃ. Ομ αἰΐοηι γμϊοαὶ πνθ, Τ)οπηῖπιις δεῖ. 

ὅ. Ῥειρδίναϑδο [6 θΟΠΪ Δ] 14 ἀν Ι ραν ]5 7 Ασὸ 
δναϊαθ Ὅ60., πΠ6 ΘΧίΟ]]6 [6 οομ γα. ΡΙῸΧ  ΠΉ11Π}, 

Οριι5 διιίπι., Ἰπαα, ρῥγοῦοὶ τισι μίσψιι6., οἰ σαὶ. 6. ἢ. 
ἔμιπι ἐπι 5θηιθίἴρ50 {ατείπτη, σἸογίατη ᾿ιαὐοϑῖ!., οἱ 
ποτὶ ἵτι αἰϊο. Οὐ Θπϊηλ ῬΥΟΧΊ Πα} {ιν 1511, ααοῦ 
[Πθ δὃ5. ΘΟ  Ό55115.5. ἅπ| ΘΧΘΙΠ 1 Π} ΡΘΥΡ655115. Ὁ 

ΟΠ ποιηθῃ , ἅπὶ 76] ΠΠ}1 ἰΔΠ ον 65. σΟηϑία Πίου 
ῬΘΥΓΠΠΙ511 ὃ Ταιου ΠῚ ἔπ Π} 65: , ΠΟ ἈΠ ΓΘ υ1π|5. ΤΊΏ]6 

Π6 51} ]ΠΠῸ οαὰ5. αἴθ ἀἸθΟ] 5, 4] οἰδίιιβ 
οοπίνα ΠΟΠΉΙ Ποῖ, ἃ ΠΟμλΪπΠ6 ᾿ΓΟβίγα[τ5 θϑῖ 9, δὲ 

γἱσΘ 5οα 6 }}1 {γ  Π{π|8 Θ5 8 σοποι!οαίο. ΤᾺ]}15 6ϑὲ οἱ 

ΤΡ ΘΙ ΓΤ ΠῚ σαδϑι15. Οἴιπ ΘηΪη) Δ νΟΥσ115 σΘηἴο5 

ψοῖαΐ ᾿πηπηι πε 5 Θ ΓΟ ΓΘ ἢ 1}, γΘΡΘ ᾿ΠηΠΉΠῈ}] [Δ ΟΠ 

511η} : σθηΐθ5 γ61Ὸ οἰ ροῖδ διιπὶ πλιπ6, Αο 1]0- 

γαιπὶ 4] 46} {π|5{1{|8 5ἴοιι!. ῬΆΠΠῚΙ5. ΠΙΘΠΒΕ ΔΓ 
[ἀοΐα 658 : σϑη!ι. ψ6ΙῸ ἱπ| 415. ἸΠἸρ] Θἴαβάιιο ξ5α. θή. 6. 

ἀοεῖα δϑὲ ρϑὺ Πάθημ. ΤΠ 51 Π|Π1ἃ 5. ΤΠ] ΘΠ ΠΟΡῚ5 ὙΦ 

ἹΠτπ5 ῬΥΌν ΘΙ τ: δι ρον 5 7) ιι5 γοδί δι, δια -- Ῥεον.3.3ή. 

θιι5 Ὅ6ΡῸ εἰαἱ σγαίίαπι. ἘΔΡ6. ἴῃ ῬΡΟΙηρίι 56η- 

ποὺ, ἃᾷ νουριι, οεοίαϊε ἂὉ μοπιῖπθ, Ἰοὺ 6ϑί, ργο- 

οἐ αι 5. δ5ὶ αὖ ποπιΐπε. Αἰ 65. Ὀυΐπηι5. ὑπὸ τὸν ἄν- 

θρωπον, ὁθοἰ αι δεν εν" Ποτηεΐποπι, 

1ὃ 



Ζησ.τήνταν 

Ἐςα.66.18. 

Ξ. 

10::.5- 
Ῥαγαὶ. 
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τοπεῖαπι ΠΟ ΠΝἰη : Ομιγεῖς φιιὶ 56 {ιιπιϊϊϊαι, εχ αἴϊα-- 

διξισ' ; δὲ φιιὶ 56 θχαίίαξ,, Πιιπιϊ ταδί. Νἧ ὰ ταὶ - 

Ἰρβίιι ἢὰ5. Ἰαἀθχ Ἰπίαι5., πάπα Δ συ δ) 
Ἔχρϑπάδ : 5ἱ ν᾽ άδαγθ Π}ὀὈῚ ψυϊάχιιαμι Βοπὶ ΠάΡΕΓο, 

πιιπιοιαία 11 τὸ, ἀεὶ! οβαιιθ ΟὈ]νΊο πὶ α]ἴγῸ 

{γα 15... ποι 6. ΟΡ γθοῖθ ἔδοία μοάϊθγμα ἴπη5016- 
5085, ΠΕ΄Ὲ6 ΓΘΟΘ ἢ πΠΠῈ ἃτ1ξ ὙΘίθ ΓΕ ΠῚ πη] ΔΟΓΟΓῚΙΠῚ 
ἘΡῚ γνϑπὶαπὶ σοποθδϑ : 5θ4 οὐϊπὶ ργεοϑοπβ. γα αϊ-- 

ἀνε ἴθ δαί, γουόσα π᾿ ΠΙΘ ΠΟΙ ΠῚ ἈΠΕ Π]ΙΙΑ ΠΩ 

ἀΘΘΠΩῚ ΤΑΙ ΟΏΘΠΙ , 5ϊσιιθ 510] 1ἀπ|6 {ππ|5. {ΠΟΥ 
ΟΟΘΘΆ 11. Ἐξ, 5 ῬΓΟΧΙ ΠΠΠΠῚ ΡΘΟΟΔΠΘ ΠῚ Ὑ]ΔΟΥῚ5 , 

οάνθ σοηβιθυοβ. ᾿ρϑῖτπ5. Ῥδσοδειπη 50] ππὶ : 56 

ΘΕϊα πη, {πι:8 ἔδοϊε ἀπὲ (οἷς γθεῖθ, σοσιία : εἰ 8806 

Θὰ ἀδρυθ ἢ π 65 ἔθῖρ5ο0 πιϑ] ]Ογθ., ΘΧΡΠβὶβ Γὸ- 

Ἰ»Ὲὺ5. οἸηπῖθιι5., ΠῸΠ ἀπὰ ἀππηΐαχαξ ρᾶγτθ Θχδηηῖ- 

μαῖα. Νο΄αΘ. δηΐπη Πδιῖ5. ΠΟΠΙΪΠ6ΠῚ ἴῃ ρΡαγίθ δχ- 
Ρδπαάϊῖε: μ᾽5ο δηΐπι, Ἰηχιῖε, ορεγα δἰ σοσιιαίϊοτιες 

ΘΟΓΙι Ὁ Θτῖο σοπ στ σαι. Οὐδ μὰ οἰὰπὶ 10- 

58 ΡΠ: ΔΙ ΦΖυα πο ΟΡ ργεθρθθὴβ. Ρδοσδἔα ΠῚ ἱπογδ- 
Ρᾶγθε, τηθιρϊηῖξ ποθ. γϑοῖθ ἔλοϊου πὴ Ἰρϑίμϑ., 
15. νϑυθὶβ : 7 δυππιίαπιεα ὑογῦα ϑοπα ἱπνεπία 

διιτιξ ἔτι ἰδ. 

6. Ἠξ εἰ βἰπηἶα δάνθυϑιιβ 5 ρογΡΙα ΠῚ ΠΟ 5- 
Π]Θ 515 5ΘΠΡΘΙ ΔΟΟΙΠΑΠΊΙΒ5., (ἰδ [6 Πἴ65. ΠῸ5 
Ἰρ505 αὐ Θχ αἰ  ἔθιλαν, τὰ 65 ΠΟ μλϊπιιπὶ, 4αϊ ἐ6 

δροῖο ἴπ δα γοπιαὴ ματα αῖθ πὶ ἀθβοθηάϊξ, δὲ υἱοα 

νοῖβα δχ δαμ ΠἸαῖθ δὰ ἀδοθηΐθπι δἰ ει ποθι 

ἐνδοΐαβ. οϑῖ. ΟΟμρθυϊπηι5 Θπὶπὶ ΤΟΙ ΠῚ σοϑία 
ομηΐᾷ Π05 δα Πα Π 1 αἴθ} πϑέγι ΓΘ. Τπίδ 5. ΟἴμὨ} 

αϑϑδέ, βατϊπι ἴπ βροὶτπποα, δὲ π6 ἴπ ἰδοῖο φυϊάθηι, 

56 ἴῃ ῥγεβερὶ Ἰαοῦϊξ. 1π ἀοπιὸ [μπξ [τὶ 11- 
ΘΠΑΤΙΪ δὲ Πηδ υῖὶ5 ΡαΙΙΡΘΥῚΒ., ΤὩΔΕΣῚ 5] 5. οἱ 

1ΠΠ1π|5 Βρόῆϑο : ἀσοθιαῖαν, ἀπά ϊθ νας ἀυῖθιι5. 51] 
ΟΡῈΚ ποη διαϊ: ἱπιθυΓοσαραξ, 56 ἴΐὰ ἴϑτηθπ, πὶ 

ΤΠ ΘΥΓΟΘΔΠ5. δβϑθὲ Δαπη ΓΟ πὶ ΟΡ ϑαρ θη 81. 

ΘΌΡ ΘΡατιν Τοαπηὶ, δὲ Το πιι5 ἃ 5εῦνὸ Ρὰρ- 

τἰσπια ἀοοϊρίοθαῖ : ἸΠΒΌΓσ ΘΠ  πιη} ἴῃ 56 γοϑιβίθ θαξ 
παι, ποάιιθ ρμοϊοβίαϊθην ἱπΠ  ΠΆ Ὀ1]6 πὶ, {πὰ ργοαϊ- 
τὰ5 δγαϊ, δχθγοθθαξ : 564 οοποράθθαϊ ψααβὶ ροΐθη- 
ΠΟΥ θα5., δὲ ἐδ ρΟγα  ϑο μΟἴθϑεατ ΡΟ ΘΠ ΕΔ ΠῚ οἱ 

ΘΟΠΥ ΘΠ ΘΠ Θ ΠῚ ΡΟ ΠΕ νας. 5] πιο ναί ροπΕΠοῖ- 
Ῥὲι5 ἴπ γεὶ Βαθῖπι: ἀπο ναῖιν δα Ῥγδβι θ πὶ, εἰ 
7υαϊοῖτιπν 5Ὲ Ια Ὁ, εἴ σὰ Ῥοξαυϊβδθὲ σαἸππηηΐα-- 
ἴογ85. γδάλυσιθιῈ , 5:6 πο ἴδγεϊρας σαἰ πη Πἶ85. 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕΣ 

5. ρἔεγες ἜΣ ἬΡτὶ [ἐξ ἄπο Μομπαςρο. θεωρήσεις. 
[6: ἀγΏϊον, θεωρήσῃς.} 

μ 
ς Δοιμεοος ἐπ Ξ ᾿ὐρτὶ οὰπὶ αὐγάς, Ξαῖθρας αἴσιον ᾿Ξ 

ἐξογκούμενοι, Αἴ (}}». Ῥσίμιις αἴσιον ἐξελκόικενοι, 56 π- 

ΘΆΑΡΡΑΘΡΟΟ. 

Ω 
ᾳ 

ἈΚΝΟΠΙΕΡ. 

τὸν, δψωθήσεται" χαὶ “ ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν, ταπεινω- 
θήςετα ΝῚ { ο - ᾿ εΨΦ Ά -- ΑΞΑΙ.-. 8. 

ίσεται. Μὴ γίνου χριτὴς ἄνισος σεαυτοῦ, μηδὲ 

ἐξέταζε εἰ μέν 

οὔτο ἐν ψήφῳ τιθεὶς, τῶν δὲ πταισμάτων ἑχὼν 

πιλανθανόμενος, μηδὲ ἐ Ἐῶ οἷς μὲν σήμερον χατοο- 

θοῖς πεγαλυνόμενος, ἐφ᾽ οἷς δὲ 

Ἀ ’ Ν - » Ὶ 

πρὸς χάριν τι δοχεῖς ἔχειν χαλὸν, 

πρώτν χαὶ πάχος 

16] χαχῷς εἰργάσω, συγχώρησιν σεαυτῷ διδούς - ἀλλ᾽ 
Πρ πἐβ νῳ δας τ ἐν τ Κι ϑαλετς 

ὃ παρὸν " ἐπαίρη, τὸ παλαιὸν εἰς ἀνάμνησιν 
ι 

παύσῃ τὴς ἀναισθήτου φλευμονῆς. Καὶ 

εἰ τὸν πέλας ἁμαρτάνοντα “θεωρήσεις, μὴ τοῦτο 

μόνον αὐτοῦ σχοπήσης " ἐνθυμήθητι δὲ χαὶ ὅσα πέ- 

ἘΡΚΕΝΙ ἢ πράττει χαλῶς, χαὶ , πολλάχις εὑρήσεις 

αὐτὸν οἴου τς σεαυτοῦ, διὰ πάντων ἐξετάζων, χαὶ 

γὰρ Θεὸς μεριχῶς 

ἐξετάζει τὸν ἄνθρωπον" ᾿Εγὼ γὰρ, φησὶ; τὰ ἔργα 

μὴ μερικὰ " Ψηφιζόμενος. Οὐδὲ 

Ν “-“ωου -Ξ ΄- 

χαὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἔρχομαι συναγαγεῖν. Καὶ 
“«" Ἵ Ἀν 3λ δ ας ΄ ΤΑΥ͂ Ὁ πὸ ΓΞ δι κως 
τῷ ᾿Ιωσαφὰτ ἐπιτιμήσας ποτὲ διὰ τὴν παραπόδας 
Ξ ν᾿ ἔπ 
ἁμαρτίαν, ἐμνήσθη χαὶ τῶν χατωρθωμένων αὐτῷ, 

Β λέγων" Πλὴν ἀλλὰ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρέθησαν ἐν σοί. 

-- Α Ἃ, 

Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς τὴν ὑπερηφανίαν 
ἐπάδωμεν ἑαυτοῖς ἑχάστοτε, χαθαιροῦντες ἑαυτοὺς 

ἵν᾽ ὑψωθῶμεν, μιμούμενοι τὸν ἐξ οὐρανοῦ χαταῦάν- 
τα Κύριον 

τοὐναντίον 

Ἁ 5 ᾿ ᾿ ᾿ 

πρὸς τὴν ἐσχάτην ταπεινότητα, χαὶ 
πνοαί κἰ 3, σὴ ᾿ ες δ: ἐχ ταπεινότητος εἰς ὕψος αἴσιον “ ἐξογ- 

ΓΦ ΄ δ ΝᾺ ΝΥ ΄ 

χούμενοι. Πάντα γὰρ δὴ πρὸς ταπεινοφροσύνην 
ἀν ἢ Η͂ ΣΝ ἸΟΝ ς ἢ ΄ - 

παιδεύοντα τὰ τοῦ Κυρίου εὑρίσχομεν. Βρέφος ὧν, 
᾿ δ 3 

εὐθὺς ἐν σπηλαίῳ, καὶ οὐδὲ ἐπὶ χλίνης, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Ξ αν τα ξ Α εξ 

φάτνης" ἐν οἴκῳ τέχτονος χαὶ μητρὸς πενιχρᾶς., 
ξ Ρ Ξι πο Ὶ δε 
ποτασσόμενος τῇ μητρὶ καὶ τῷ ταύτης μνηστῆρι" 

ΑΔ ΤΣ τν 
διδασχόμενος, ἀχούων ὧν οὐχ δδεε τον , ἐπερωτῶν δὲ 

».Δ " ῃ 
ομως., χαὶ διὰ τῆς ἐρωτήσ σεὼς ἐπί τῇ ἐπρῶνς θαυ- 

το ἐς ; 
μαζόμενος. Ὑποτασσόμενος᾿᾽ Ιωάννη, χαὶ βάπτισμα 

Ἁ --5-5ς-Ὁ΄Ὁ᾽’ Ν ’ »8 Ἧ, “Ὁ 

ὅτε: ποῦ δούλου δεχόμενος ὃ Δεσπύτης " οὐδενὶ τῶν 
, 

νισταμένων ἀνθιστάμενος, οὐδὲ τὴν ἄφατον ἐξου- [ 

΄ 
σιαὰνς ἣν εἶχε ξν, ἐπανατεινόμενος" ἀλλ᾽ ὡς δυνατωτέ-- 

ροις ὑποχωρῶν, χαὶ τὴς προσχαίρῳ ἐξουσία τὸ χατ᾽ 
Ψ Εἶν 3 χ 3 

ἐπ τρέπων. Ἐπὶ τῶν ἀρχιερέων 
Σ 

ἱστάμενος ἐν σχήματι δικαζομένου 5 ἡγεμόνι προσ- 
» Α ᾿ ͵ὕ ἃ 

αγόμενος χαὶ κρίσιν ὑποφέρων, χαὶ παρὸν ἐλέγχειν 
Α τ - 

ποὺς συχοφαντοῦντας. σιωπῇ φέρων τὰς συχοφαν- 
ΑΚ Α ΤΑ Ε ἐφρεῆσξς 

τίας. ᾿Εμπτυόμενος πὸ δούλων χαὶ παιδαρίων εὖ-- 

505 Ροβίμϊαξ τὸ Ῥτὸ ἐξογχκούμενοι Ἰεβάπηιις ἐξογκούμενον, 
ἐνεοίσε Τλοταΐπιπι. ΕΥταϊαπηπὸ εἰς ΠΡτγαυϊογαπι . δι 
μος ἀϊοϊαιπι κἰξ μὲσ αἰέγαοίίοπεπε. νἱΔεθιπὲ 4111. ὸ - 
οοπε ἀιζοπὶ αἴσιον τὰ Γιαἰϊπο τοάάϊάϊε (οι θεῆκιας, 
αὐ εαἰπιίαπε ας σἰπιαμίαγοπε οεἰσιειιϊϊπεπε μ᾽ ΕΞΘΣ 

5εᾷ εἰ ξοπλοὶ τοοοεηάαπι εἰς Ὁ δὰ 408πὶ τὸχ αἴσιος 
πξιταῖς Βαθεῖ σἰσηϊποιιϊίοπα, πηα]ῖπὶ νοσΐεγο, αὶ σεπε- 
πιᾶπὶ Ἐ ΤΣ ΣΕ ΕΣ 



ΗΟΜΙΙΑ ΒΕ ΗΥΜΙΠΜΤΑΤΕ. ΩΝ, 

τελεστάτων,, θανάτῳ παραδιδόμενος, χαὶ θανάτῳ 
τῷ παρὰ ἀνθρώποις αἰσχίστῳ. Οὕτω τὸν ἄνθρωπον 
᾿, Κα ἂν, 2: ΤΕ ΕῚ , 3 ς . 
διεξῆλθε ὁ πάντα τὰ ἀπὸ γενέσεως εἰς τέλος " χαὶ 

μετὰ τοσαύτην ταπεινοφροσύνην ὕστερον τὴν δόξαν 

ἐκφαίνει, συνδοξάζων ἑαυτῷ τοὺς συναδοξήσαντας. 

Ὧν οἱ μαχάριοι μαθηταὶ πρῶτοι, πένητες χαὶ 

γυμνοὶ τὴν οἰκουμένην διαδραμόντες " οὐχ ἐν σοφία 

λόγου, οὖκ ἐν ἀκολούθων πλήθει, μόνοι, χαὶ ἀλῆ- 

ται, χαὶ ἔρημοι, γῆν τε χαὶ θάλατταν ἐξαμείδον- 

τε ζόμε λιθοθολού διωχόικεν ς, μαστιζόμενοι, λιθοδολούμενοι, διωχόμενοι,, 
ἜΘ ἢ τι. ᾿ ἊΣ Ω 

τέλος ἀναιρούμενοι. 'Γαῦτα ἡμῖν πατρῷα χαὶ θεῖα 
ΓΕ; Ν ν 7. ΜᾺ ,ὔ 

παιδεύματα. Πρὸς τὴν τούτων ἔλθωμεν μίμησιν, 
ἵν᾿ ἡμῖν ἐχ τῆς ταπεινότητος ἀνατείλη δόξα αἰώνιος, 

ἣ τελεία καὶ ἀληθὴς Χριστοῦ δωρεά. 

Πῶς οὖν εἰς τὴν σωτήριον ταπεινοφροσύνην χα- Εὶ 
, Ἂς, , Ε “ω « ,ὔ 

ταδησόμεθα,, τὸν ὀλέθριον ὄγχον τῆς ὑπερηφανίας 

χαταλιπόντες: ᾽Εὰν διὰ πάντων ἀσχῶμεν τὸ τοιοῦτο, 

καὶ μηδὲν παρορῶμεν ὡς οὐ παρὰ τοῦτο βλαδησό- 
[ " " τὶ ῸΟι -Ὡ 

μενοι. 'Γοῖς γὰρ ἐπιτηδεύμασιν ὁμοιοῦται ψυχὴ, 
καὶ πρὸς ἃ πράττει, τυποῦται, χαὶ πρὸς ταῦτα 

σγηματίζεται. Γἕστω σοὶ χαὶ σχῆμα, καὶ ἱμάτιον, 

χαὶ βάδισμα, καὶ χαθέδρα, καὶ τροφῆς κατάστα- 

σις, καὶ στρωμνῆς παρασχευὴ, χαὶ οἶχος, καὶ τὰ ἐν 

(Οπϑραθθαῖιι" ἃ 50 υν 15. ν 1551 Π]5 4116. ΠπΔ ΠΟΙ ρ 5, 
Ὁ ΠΙΟΡῚ {ΓΔ ΘΠ αἴ"... οἴ 16 ἃριι ΠΟ ΠΉΪΠ65. ἔπ Ρ]5- 

51Π188. 516. ΟΠ] Πα ἃ} οΥἵπι δα ἤπΘηι τπι56116 δ α 6 ΠῚ 
ΠΟΙ Π15. ΡΒ ΠΊΒΘΓΘ : 5664 μΡοϑὲ [ὰπίαπι ΠπιτΉ1}11ὰ-- 

161, 5] ον ἴα πὶ ἑαπίθι οϑίθη, ᾿σ ΠΟ] Π186. 500105 

π βοοϊδίαίθπη βου δ 5115. Δ πη] 6 π5.. Οπ νι 

ῬΥΪΠΙΪ δι πῦ θθατὶ ἀἸβοΙρ.}} , 4αὶ Ραμ ρον 65 δὲ πιιάϊ 
ΟΥ̓ΒΘΠῚ ΓΘΡΡΑΥ ΠῚ ῬΘΓΟΙΠΡΓΘΡ ΠΕ, ΠΟῚ ἴῃ ΘΔ Ρ ΘΠ ἃ. 
ΒΘ ΠΊΟΤΪ5 5 ΠΟ ΟἿΙΠῚ ΒΘ ΟΡ ΠῚ [ΓΘ ΘΠ α., 50]1ν 

γΑΡῚ δ0 ἀθβοαιϊ., ΤΘΡΡΔ ΠῚ ἃ ΠΊΔΓΘ ΡΟΓΑΥΔΠΓ65 » 
ΠΡ 5 σεοδὶ, ἰΔρ αἰ θιι5. ΡΘΕ, ἀἴνοχαῖ., οοοἰϑὶ 

ἀδπίαιιο. Ηδοο ποὶβ διηΐ ραΐθγπα ἐοιμπηθηία 
δὲ ἀϊνίπα. Ηςθο ἱπη [6 ΠΊ11}"7. τις ΠΟΡΪ5. ΡῸΡ ἢ 1η1]1-- 

ταῖθπι ἀοοθήδς σ]ουὰ ΘΙ ΘΓ Πα 5, ΡΟ [δοίδπι 1{Ππ|| ἃς 

γΘυιπὶ ΟΠ 511 ἀθπιιηι. 

7. Θμοιποάο οὐρο δα ϑβδ] αυθην ΠΌΠ]1 ΓΘ ΠῚ 
«ἰδ θῃίθη}115... ΘΧῚ 050. 5 ρου ῖδ τππηογα ἄον6- 
Ἰϊοῖο ὃ 51 φυϊά δ]ιβιηοα! ΧΡ ΟΊ Πγ115. 1π ΟΠΊΠΪ-- 

Ῥὲι5, πθὸ ι! ἀ8π| που! ΧΟ Ὶ Πη115 [ἈΠ] ΠᾺ ΠῚ Π1]-- 
Ιὰπὶ ἱπάθ ἀδπηπιὴ ΡΘΡΡΟβϑιὉ1. ΑΠΙπηὰ ΘΠΪΠῚ 

5115 51 Π}}}15 ΠΕ ἀἴζαιθ Θχθυε Δ ΠΟ] ΡῈ15, δ 84 Θἃ 
«8 οἴποῖε, [ον πηαταν Ππροίταναιθ. ΓῚΡΙ δὲ πα 1-- 
{π|5.,. Θ᾽ γ ΘΕ 5.) Θὲ 1ἸΠΟΘΘ5115., δὲ 565510., δἱ νἱοίιιϑ 

γΆΠῸ δὲ Ἰθοῖϊ ἈρΡράγδ α5., δὲ ἄοτηῖ5., δὲ ΟΠΠΠΪΘ 

οἴχῳ σχεύη πάντα πρὸς εὐτέλειαν ἠσχημένα - χαὶ 162 δρἴππὶ 5 ΡΡΕΙ]Οχ ἰπϑίγιιοία. 518 δὰ τθηϊταΐθιη. 

λόγος, χαὶ δὴ, καὶ ἣ τοῦ πλησίον ἔντευξις, καὶ 

ταῦτα πρὸς μετριότητα μᾶλλον, ἢ πρὸς ὄγχον δρά- 
τω. Μή μοι χόμπους ἐν λόγῳ σοφιστιχοὺς, υ μηδὲ ἐν 
δαῖς ἡδυφωνίας ὑπερδαλλούσας, μηδὲ διαλέξεις 
τ ΄ , Ὁ ἜΕΣ ΟῚ [2 ᾿ , 

ὑπερηφάνους χαὶ βαρείας ᾿ ἀλλ᾽ ἐν ἅπασιν “ ὑφαίρει 

τοῦ μεγέθους " χρηστὸς πρὸς τὸν φίλον, ἤπιος πρὸς 

τὸν οἰκέτην, ἀνεξίχαχος πρὸς τοὺς θρασεῖς, φιλάν-- 
Ν “- 

θρωπος πρὸς τοὺς ταπεινοὺς, παρηγορῶν χακουμέ- 

γους ; ἐπισχεπτόμενος τοὺς ἐν ὀδύναις, μ-ηδένα χαθ᾽ 

ἅπαξ ὑπερορῶν, γλυχὺς ἐν προσηγορίᾳ, φαιδρὸς ἐν 

ἀποχρίσει, δεξιὸς, εὐπρόσιτος ἅπασι, μήτε σεαυτοῦ 
᾿Ν Ν, τι ΤΑ ΡΥ 7 ΄ὔ 5 » 

διεξιὼν ἐγχώμια., μηδὲ ἑτέρους λέγειν παρασχευά- 

ζων, μηδὲ λόγον ἄσεμνον ἀποδεχόμενος, ἐπικαλύ-- 
πτῶν ὅσα δυνατὸν τῶν σεαυτοῦ πλεονεχτημάτων " 

ἐπὶ δὲ τοῖς ἁμαρτήμασι χατηγορῶν σεαυτοῦ, χαὶ 
το τ ΞΡ ΦΕΣ 9 ΄ , Η 

μὴ τοὺς ἑτέρων ἐλέγχους ἀναμένων, ἵνα γένη χατὰ 

τὸν δίκαιον τὸν ἑαυτοῦ χατήγορον ἐν πρωτολογία, 
“ " Ἂ, 9ον ΕῚ 7} νι , δὰ 

ἵνα ἧς κατὰ τὸν ᾿Ιὼδ, ὃς οὐ διετράπη πολυοχλίαν 

πόλεως, ἐπ᾽ αὐτῶν ἐξαγορεῦσαι τὸ ἴδιον πταῖσμα. 
Ν 

Νὴ βαρὺς ἐν ἐπιτιμήσεσι γίνου, υνηδὲ ταχέως μηδὲ 

ἃ υἱνάσας οαϊο πάντα τῶν ἀπό. Αἱ (ὐοπηθοῆίαηϊ 
Οοάϊοο5 πάντα τὸν ἀπό : (υοά ἴΐὰ Ἰπίογργοίαξιν Ὑἱν 

ἀοοὔββίπηιι (μη ἢ βίιι5, δϑίο, ἥιε8 συισεῖ ]ιοπιϊὶς 

ἐγαπδοσιὶι οπιπία αὖ ογίμ παιὶνίταἰὶς ἐπι Πίπεπι. Αἰ 

(01}}». Ρῥυίμπηιιβ πάντα τὰ ἀπό. Αα νεγριπι, Οπεπῖα 

Οὐΐη δὲ βθυῦπη0, δ σαπίι5, δὲ ΟΠ 5515. ΟΠ 
ῬΓΟΧΙπηΟ., δὲ Πῶσ “πος 6 δά τηοάοϑεϊαμη πη ρα 
4πᾶπὶ δὰ [Ἀϑἔμπη ΘΟ ρΟϑἰἰἃ 6556 ν᾽ θαπίιι". ΝῸ 
ΝΠ} 1Ππ ΘΟ ΠΊΟΠΘ. 50ΡΠΙ5Γ1| 08 ΠῈ Δ οἴα Π 18 ΠῚ, δι 1 
ΘΑ ΠΕΠ6 Πἶβ. Πἰ ΠηΪ Π] ὙΟΟΙ5. αν] α [6 ΠῚ 7) ἃ11} 5.06 1-- 

Ῥ»ὰπὶ ἃ0 σγᾶνθπηι (αἰβοθρίαπαϊ γα ΠΟ ΠΘΠῚ Οϑίθ Πα ἃ5 : 
864 ἔλο γΈβθοθϑ ἴῃ ΟΠΊΠΙ 118 ΔΙ ΡΠ ἀἸ πο πὶ ἁἰτι8 
ΠΙΆ ΠΟΘ ΠΕ ΠῚ... ΟἰΠοΙοϑιιβ 1π ΔΠΊΪΟΙΙΠῚ 5). ΠΏ 15 

οὐρὰ [ἀπηατπα., Ρ ΔΕ 6 Π5 ουσα ΡΘι] Δ 65.) Πιιπηὰ-- 

Β Πιι5 οὐρα ΒΕ ΠΉ1]65, ΘΟΠΒΟΪΔΠ5 ΔΙ Π]ΟΙΟ5., ᾿ῃν 56 5 

ἀοίονα αἰδοιοϑ, ΠΘΙΏΪΠΘΠῚ ΟΠΊΠΙΠῸ ΟΠ ΘΠΊΠΘΠ5 » 
5 ν 5 ἴῃ ΘΟ ρΟ απο, Π1|αὉ]5 ἴῃ γοϑροπάθπ0, 

ΘΟΠῚΪ5., ῬΓΕΡΘΠ5. ΟΠΠΠΙΡι95 [οἰ ΘΠ, ΔΟΟΘΒΒΙΠΠῚ , 

ΠΟΖτ16 ΠΑΡΡΔΠ5 ἰδτι165. [π|ᾶ8, ΠΘΉ116 8]105 ἃ ΠΑ1- 
ΤΆΠΟιιΠ 5 ΟΡ ΠΑ Π5., ΠΟΙΘ. δά πα {6 π5. ̓πΠοπο- 
5[ΠΠῚ 56 ΠΊΟΠΘΠῚ, ΘΧΙΠΉΪα5 ἰπῶ5 ἀοἴθ5, 4ποδα 6]15 

Ποεὶ Ῥοιουῖι, ομίοσθμηϑβ. (οηίγᾶ . ΟΡ Ρεοσαΐα [6 Ρβηων. ι8. 

ἴρ56. δροιιδᾶ ; δ π6 θχϑρθοίθϑ ΔΙΠΟΥ μη γΟρυΘθη- "7: 

Θ'ΟΠΘΠῚ ν τ Πιϑίπι πη 1ΠῚ110. 5ΘΥΠΠΟΠΪ5. 56 511 ΠῚ. ἃ6- 

Θυβα πομπῇ ἱτηϊἴθυθ, αὐ 1000 51121}15 5157) {116Π} ΠΟΙ χοϑ.31.3η. 

“πα ἐνεπϑι αὖ ογίμ αὐ βίπεπε τισι, Πποπιΐποηι 

σα μεν απδίογμί. Ηος ει, Ομ υϊβίιβ Βοπιο 81. 1ἢ 

οΡογῖΡιι5 παχηλ θι5 τοΐαπι υἱΐαπι γα πδερτξ. 

Ἐ Γ(οά. 410 ὑφαιρεῖν.] 
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Ῥιυιάτ εἦτι5. τι. ἰπ΄ οἰν τα 6. ΟΡ . ΠΝ Πα Ἰ Π5 : 
5644. ΘΡΓΑΓΙ 5111}}} ΘΟΥΔΉ ᾿0 515 Θυναϊθαν!. ΝῸ 

515. ἴθ ΟΡ] ρραπ 0 σγαν 8, ΠΘιι. οἷἴο., πϑήτιο 
ἀπῖτηο. σΟμΠΟἴῸ τοήανριιὰβ. {Πθο ΘΙ ΠῚ. ΡΟ ϑιριὶ 
ἈΥΡΟΡΆΠΕ ΠῚ Φαδιπ Δ 1}, ΠΟΉ 16 Ὁ} ΓῸ5 Ῥᾶγν] πιο- 
ΠΙΘΗΤῚ σΟΠ ΘΠ ΠῸ5.,. [ΔΙ πὰ ΠῚ 51. ἰρ56. ΡΟ θοΙο 
Τπϑίιι5. οχίϑίαβ. Οοιηρίθοῖογο ἀ 6] πα τιθηῖο5, ἃ 5ρ]- 
ὙἸΓ Δ ΠΟΥ" Ἰ 505. ᾿Π5 Δ ΓΔ 5 11 ΠΌΠΟΙ ΑΡΟΒΙΟΪ 5: 

(Ὀὐποϊ ἀδνατι5 οί ρϑιιηι, τι6 οἵ {π| οπ θγῖς. ΤΆ ΠΙΗῚ 
5{π|1]} ἴῃ 60 ΡΟπῖΟ τι πὸ ἀριι πολ η65. σ] ον α 

αἰ Ποῖανο, “μα Πέια ΟΦ ΟΥῚ τι σ]ονία πὰ ἀ Πρ᾽βολη-- 

τὰ, 51 αυπάθιη. ΠΙΘΠΙΪ ΠΟ.5. ΟΡ δι... ἀπ ἀἴοι 
ποτ ρθη ἃριι Τλουι ΠῚ ἈΜΉΝ Π .. οἴιη} 4115. ΒΡΟΠίο 
Οἰαν τατον ἀριι ΠΟ πη] Π 05. ἁἰατι6 Θρ!] ποθὴ 5}}}] 
Θομραναϊ, θοπαμηητ6 ᾿ἀοῖνοο (χοῦ. πὰ ΘΟμΒρΊ οἷα - 
τὰν 410 ποι] ΠΙ}Ριι5. Ζδοὶρειτεί ομῖμη., ἱπαα1}.) 71 6 Γ- 
οοάφηι σίαηι. Τα 6 π6 ΠῚ ἴρ56 ἀαπηπιιηι. αἰἴο- 
νΔ 5.7 ΟΡ [τον νοΪοπ5. ἀρ Ομ πῸ5. ΟΡ ΠΟΥ. 

Οὐαμοχουϊάοπι ΤΠ ηοῖι5. ὁδὶ βρθοίατοι τα ητι5, ἃ1- 
Ἰυῖα5. ὁ] να πὴ σοΠβο 1] ἀρι Ἰοιιηι : 5ρ] οπἀἸἀληὶ 
ἀαῖρ 6. αιουοθάθηι ΡΘΕ θι1. Αἰ δά δρίι5. 65 Ριθ- 

ΟΤαναην αἰ ἢ Πα 6 η1., ΠΟΙ ποϑάτι6 ΘΟ απὶ [6 αἴηιιο 
ΟΡ ϑογνδηῖ, δὲ σ]ουίαμ ἀἄδηὶ 9 ἔιο 51} 115 51}}}1}15, 

ον υοἶκι ἀοπεϊτίπεπι., τα, ἐπὶ οἰ ογῖς θυ Γ 65, 

ΠΟήι6 ἴθ. σΌΡἃ5. ΠΊΟΓΘ. ΠΜ ΠΟ] ΠΟΥ ὈΡΙΠΟΙριΙΠ]. 
ΝΗ 4{| ψα]} ῬΥΪΠλ115 6556 5 ΘΙΠΠῚ ΘΠ ΠῚ ΠῚ 5ΘΡΨΤΙΠῚ 

6556 Τ)ΟΠΔΪΠ1Ι5 7π|5511. 5641. τ νουθοὸ ἀϊσαιη, Ρον- 

5ΘΩΈΘΓΟ παι} Πα! θὰ ἰΐα, τι 6}115 ἀπηα τ Οὐ ἢ] ἄδορι. 
ΑἸϊὰ 118 π|.,. οἱ β]ουία ἴθ αἰβοῖοι. 516. 116 65. υἱΓ6 

[ἀοίανιιβ δ νθυα 1 Θ]ΟΥ ΙΔ 1, τι85 651 ἢτπι Δ Π656}15, οἱ 
ἀΡπα Τλθιιηγ. ΟΟπ ἢ το] ταν ἀπιτθιη τὸ ΟΠ νἸδ[115 [Δ η}-- 
4ύ απ αἰδοῖ ρα] τπὶ 5111}. ΘΟΓΆ ΠῚ ΔΠΘΘ]15 ; ΕἸ] τι6 
ἀἀ}1} ο]ΟΥ ΙΔ ΠῚ. 51 μα} 11 6} 1} 1{6}}5. ρδῖπ15, {πὶ 
αἴχιῖ: 1) ͵δοὶίο α πλθ, φεαῖα πυῖ δ σιίπι, οἱ μαππηϊἰὶς 

οογε,, εἰ ἱπνεπιοιὶς τοηιίθην ατιϊπιαθιις ὑδείΓὶϑ : 
οὐ οἹονῖα οἱ ἱπηρουτηι πὶ βϑθοι!α. 50 ΟΠ] 11. 
Ληιοη. 

5. 

τ 

ΑἹΠιὰ, ὡς ἀχριθοδίκαιος, 51 πηανῖδ, ἴϊα ἱπτογργοία- 

θανα, 1 εἰμι σιιπιτιιο ἦτ 8 ἀϑὸπς αἰπιδ ἱποϊεπιεπιίιις. 
Νοχ αὐτὸς ἰπ οατι5α [υϊϊ, σον τὰ ἸπτουΡ οἰ [1 51 Πηῖ18, 

7 απιφιίαπι οἱ ἴρδε ρου ξοίο ἡειδίιις δασίσίας. αν τὸχ 

αὐτὸς νἷχ 5ἰηῖζ, τὶ Ὠἷο Ἰσοιι5 αἰϊζον σουτὶ ροβϑῖῖ, Οιιοὰ 

ν 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΥΒΑΒΕΙ ΟΑΡῬΑΠΟΟ. ΛΑΚΟΠΙΕΡ. 

32 
ἐμπαθῶς ἐξελέγχων ( αὔθαδες γὰρ τὸ τοιοῦτον) , 

μηδὲ ἐπὶ μιχροῖς χαταδικάζων, ὡς ἀκριβοδίχαιος 

αὐτὸς ὑπάρχων " τοὺς ἐν παραπτώματι προσλαμύα- 

νόμενος, καὶ πνευματιχῶς χαταρτίζων αὐτοὺς͵, ὡς 

ὃ ἀπόστολος παραινεῖ᾽ Σχοπῶν σεαυτὸν , μὴ καὶ σὺ 
πειρασθῆς " τοσαύτην ποιούμενος σπουδὴν, μὴ δο- 

ξάζεσθαι παρὰ ἀνθρώποις, ὅσην ἕτεροι περὶ τοῦ 

δοξάζεσθαι. εἴ γε μέμνησαι τοῦ Χριστοῦ, ζημίαν 
λέγοντος εἶναι τοῦ παρὰ Θεῷ μισθοῦ, τὴν ἑχούσιον 

παρὰ ἀνθρώποις ἐπιφάνειαν, χαὶ τὸ ποιεῖν ἀγαθὸν 

πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Ἀπέχουσι γὰρ, 

φησὶ, τὸν μισθὸν αὐτῶν. Μὴ τοίνυν ζημίου σεαυτὸν, 

ἐπὶ ἀνθρώπων φαίνεσθαι βουλόμενος. ᾿ἘἘπειδὴ Θεὸς 

μέγας θεατὴς, φιλοδόξησον ἐπὶ Θεοῦ " λαμπρὸν γὰρ 

ἀποδίδωσι τὸν μισθόν. ᾿Αλλὰ προεδρίας ἠξιώθης,, 

χαὶ περιέπουσί σε ἄνθρωποι χαὶ δοξαζουσι; [νου 

τοῖς ὑπηχόοις ἴσος, Μὴ ὡς κατεξουσιάζων τῶν χλή- 

ρων, φησὶ, μηδὲ κατὰ τοὺς χοσμιχοὺς ἄρχοντας. 

Τὸν γὰρ θέλοντα πρῶτον εἶναι, δοῦλον εἶναι πάντων 

» ὃ Κύριος ἐκέλευσε. Καθόλου δὲ εἰπεῖν, οὕτω δίω- 

ἐραστὴς αὐτῆς. Ἔρά. 

Οὕτω χαλῶς ἐπὶ δό-- 

ἔον τὴν ταπεινοφροσύνην 9 ὡς 

σθητι αὐτῆς, καὶ δοξάσει σε. 
- ᾿ 

ξαν ὁδεύσεις τὴν ἀληθῆ, τὴν 
-- 7 Ν »" ρὰ Θεῷ. Ὁμολογήσει δέ σε Χριστὸς, ὡς ἴδιον μα- 

ἐξ , τέ θυν 
θητὴν, ἐπὶ τῶν ἀγγέλων, καὶ δοξάσει σε, ἂν γένη 
- ᾿: - ᾿ “1 μ 

τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ μιμητὴς» τοῦ λέγοντος 
τ τῷ "ἜΠΗ" 

Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἶμι, χαὶ ταπεινὸς τῇ 

καρδίᾳ » χαὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" 
νοὶ ᾿ - - Ἀν Ρ 

ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰὼ- 

ἐν ἀγγέλοις, τὴν πα- 

ἢ 
νων. Ἀμήν. 

πῖοχ βοζαϊίαν, χαταρτίζων αὐτοὺς, ἴτὰ Τιατῖηο τοῦαι 

Ῥοϊοβὲ οχ Υ αἱβαία, ἐπέγμθη ἴρδο5. 

ν ἘΔ πάντων ἀνθρώπων. Νοχ υἱεἰπια ἴῃ ἀπεϊιῖς 

1 γῖβ ἄροβι, 
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ΟΜΙΔΙᾺ κα΄. 

Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιωτιχοῖς, χαὶ 

περὶ τοῦ γενοιμένου 
χλησίας. 

᾿ -ψ »νὉΚ “ " 

ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς ἐχ- 

ΕῚ ν ᾿ ν » Αι Φ'..Ὁ ς ; 

Εγὼ μὲν ᾧμην, ἀγαπητοὶ, σφοδρότερον ἑκάστο- 
τοῦ λόγου τὸ κέντρον προσάγων, λυπηρός τις 

ἶναι δόξειν ὑμῖν, ὁ ἡ ὀδησίαν ἐ εἶναι δόξειν ὑμῖν, ὡς περιττήν τινα παῤῥησίαν ἐπι- 
δεικνύμενος, καὶ οὔτε ξένῳ πρέπουσαν, οὔτε ἀνδρὶ 
χατειλημμένῳ παραπλησίοις ἐγχλήμασιν " ὑμεῖς δὲ 
ἐκ τῶν ἐλέγχων εἰς εὔνοιαν 

τε 

Ὁ ἠρεθίσθητε, χαὶ τὰς 

᾿ ἀπὸ τῆς γλώττης πληγὰς ὑπέκκαυμα πόθου πεποίη- 

σθε πλείονος. Καὶ οὐδὲν ξένον. ᾿Εστὲ γὰρ σοφοὶ τὰ 

τοῦ πνεύματος. ἔλεγχε δὲ σοφὸν, καὶ ἀγαπήσει σε, 

φησί που τῶν αὐτοῦ λόγων ὃ Σολομῶν. Διὰ τοῦτο, 

ἀδελφοὶ, καὶ νῦν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἥχω παραίνεσιν, 
ὅπηπερ ἃ ἂν οἷός τε ὦ τῶν τοῦ διχδόλου δικτύων 
ὑμᾶς ἀπάγειν βουλόμενος. Πολὺν γὰρ, ἀγαπητοὶ, Β 

καὶ ποικίλον ἐφ᾽ ἡμέραν ἡμῖν ὃ τῆς ἀληθείας ἐχθρὸς 
προσάγει τὸν πόλεμον. Προσάγει δὲ, ὡς ἴστε, τὰς 
ἡμετέρας ἐπιθυμίας χαθ᾽ ἡμῶν βέλη ποιούμενος, 
χαὶ παρ᾽ ἡμῶν εἰς τὸ βλάπτειν ἡμᾶς ἀεὶ λαμόάνων 
ἰσχύν. ᾿Επειδὴ γὰρ τὸ πολὺ τῆς ἐχείνου δυνάμεως 

ὃ Δεσπότης νόμοις ἀλύτοις χατέδησε, καὶ οὐχ εἴα- 

σεν εἰς ὅπ δρμιήσαντα τὸ γένος ἐχτρίψαι τῆς γῆς, 

χλέπτει τὴν καθ᾽ ἡμῶν νίκην λοιπὸν ἐχ τῆς ἡμετέ- 

ρᾶς ἀνοίας ὃ βάσκανος. Καὶ χαθάπερ οἵ πονηροῦ: χαὶ 
πλεονεχτιχοὶ τῶν ἀνθρώπων » οἷς ἔργον μέν ἐστι 
χαὶ προαίρεσις ἐχ τῶν ἀλλοτρίων πλουτεῖν, δύνα- 

μις δὲ οὐ πάρεστιν ὥστε μετὰ παῤῥησίας βιάζεσθαι, 

ταῖς ὁδοῖς ἐφεδρεύειν εἰώθασι" χαὶ εἰ ἴδωσί τι χω- 
οίον περὶ αὐτὰς, ἢ φάραγξι βαθείαις διεῤῥωγὸς, ἢ 

φυτῶν πυχνότητι σύσχιον͵, εἰς τοῦτο καταδυόμενοι, 

χαὶ τὴν ἐχ πολλοῦ πρόοψιν τῶν ὁδοιπορούντων 
τοιούτοις ὑποτεμνόμενοι προχαλύμμασιν, ἀθρόον 
ἐπιπηδῶσιν αὐτοῖς, ὥστε μὴ πρότερον δυνηθῆναί 

τινα τοὺς τοῦ χινδύνου βρόχους ἰδεῖν πρὶν εἰς 

τούτους πεσεῖν ᾿ οὕτως ὁ δυσμενὴς ἄνωθεν ἡμῖν 

χαὶ πολέμιος τὰς τῶν χοσμιχῶν τέρψεων ὗπο- 

Ω 

᾿᾿ Δ ν᾿ Α «»» "Ὁ , Α 

τρέχων σχιὰς, αἱ περὶ τὴν ὁδὸν τοῦ βίου τούτου 
, » . , ᾿ ᾿ 

πεφύχασι δειναὶ χρύψαι ληστὴν, καὶ τὸν ἐπι- 

δουλεύοντα ποιῆσαι λαθεῖν, ἐντεῦθεν ἀπροόπτως ἢ 

τὰς τῆς ἀπωλείας ὑποσπείρει παγίδας ἡμῖν. Δεῖ 

ἃ Ἑα το Ῥαν5 ἐμιπυρ θισμε ὕ. Δὐ ΟΟ}}». γνῖπιι5 οἱ ἅπ- 

δ]ϊς. ἐμιπρυσμοῦ, ΠΙνά, καὶ περὶ τοῦ γενομιένον οἵς,, ἴῃ 
ἀπτια5 «ππο]λῖι5 ΠΥ 5. ἀοδιἀογαταν. 

168 ΒΠΒΟΜΊΙΠΙΑ ΧΧΙ. 

Θιεοά τοῦ τι 5 τπιιπεϊατιὶς αὐ μι τοηάμει ποπὶ οἰὰς οἱ 

εἶς ἱποοπεῖϊο δαίγα δοοϊοσίαπι {αοῖο. 

ι, ἔρο φιϊάθηι, εἰ! δου Ἰββί πὶ, Ρα τὰ Δ ηὶ ἴογο,, 

αἰ, ἀπιην [ΘΠ Πίθυ 56. ΠΟ ἢΪ5 5 ΕΠ 1}05 γΘ]ΙΘΠΊΘῊ - 
(5 δάπιονθο, νοὶ νἱάθυου. πη θϑίτι5. 6556. οἵ 

ὨΙΟΙΌΒΙΙ15., [Δ] ΖΔ} 4 ΠΙΠ Ϊ Δ) (τι η [πὶ 41: 
σοπαϊ ΠΠΘυ αἔθη οδίθπεϊδη}, {{|6 ΠΟΊ 16 ΠΟϑρ ΓΘ ὴὶ 
ἀδοθαΐ, πθά 16 ὙἹγΈ1ΠῚ 5: Π 1} 1} 5115. 1 Π|5 ΟΡποχίαηι : 
νΟῸ5 [Δ Π]ῸΠ [5115 ΓΟΡΡΟ ΘΠ ΟΠ 115. αὶ θοπονο- 
Ἰδητῖαπ ΡΥΟΥΟΟΔΙ, Οἱ θ᾽] σὰ5. ἃ ΠΠηστιὰ ΠΟδΙγὰ ἢπι- 
ΠΙοῖαβ [ΟΝ ΓΘ Π] Δ 0.15 51π|6}}] [6 5115. ΝΘΟ ΠΏ} 1} 111} 
«υϊάαιαπι 6ϑὲ οἱ ἰπβοθπβ, Ἐδιϊβ δηΐπὶ ἴῃ ΤΌ ) 15 
ΒΡ ᾽ν π5. δα ρθη 65. γϑιθ αὐΐθ σαρίοπίοηι., οἱ Τγὸν. 0.8. 

εἰὐϊῆροι τ, ἵπψαϊε ἈΠ ΊΟαὈΪ [Π 51115 5ο 1 0115 ΘΑ] λοι. 

ΟἸΔΡΓΟΡΙΘΙ , ἔα 65... Θἴ]απὴ πτιπὸ ΘΧ Πουία!ο πὸ 

Θαάθπ τον, νΟΪοΠ5 νῸ5, “θὰ 6}1|5 Γἀσονο μῸ- 
16 7Ὸ 5, ἃ «ΠᾺ}00}1 γΘ ]]0115. δἰ τπισουο, ΝᾺΠῚ ΠΡ ΠΙΠΩῚ 

ἃς νυ πι 6] Πεπ ΠΟ] 5., αΠ]Θο  5ϑί πηϊ., (116 
ἰηἴουὲ Πποϑ 5. νου [α115. ΠπΠ|δυ! ἀπ 6}, Ε{1 501115. 

ἄτιπη ουρίἀαῖο5. Πποϑίγα5. Ἰδοι!α. Δνθυβθι) ΠῸ5 

ΘΠ οἶτ, ΒΘ ρου 16 νἶγο5. ἃ ΠΟ 5 δα πὸ ἰθἠθπο5 

τητιτππὰ τ, ΟΠΟΠΙ μη. ΘΏΪΠῚ) Π] ΘΠ Δ) ΡΟΙΘΠΤΙΟ 

1ΠΠ15. Ῥαγ θη 1π| 1550 1}}}{1}0|5. [Ομ 1} 115. ΠΟ Ή Πτ15 
ΘΟΙΠ ταν , πθο δ᾽ ν ἢ} Πρϑίιη ᾿πηρ 6 ἔτι 5110. Π 1" Π1}ΠῚ 

ΘΘΠΤΙ5 6 [ΟΡ δἰ πλε} 6] θυ, [απ ἴπν {15 ΠΠ|6 μον οἢ- 

5 γ πὶ ἰΠ51 01 ΘΠ ΠΊΔ 1} ἃ ΠΟ]15 [αν πὶ τ ρονίαι νἱοιο- 

τἴαπι. ΕἸ φπθπηδ ποτ ἐπι ρ.Ὸ 1 ΠΟ] Π65 αἰ 110 
ἀναγ, {που τη ΟρΡΟΓἃ 10 ΡΓΟΡΟϑί ἔτ! 5. ΘΧ ἀΠ16 ΠῚ5 

αἰτοϑοθνθ., 56 {{||0115. ΠῸῚ 5 0 ΡΟ. ροίθμεα τ 
ν᾽ ΟΙ ΘΠ ἀπ ρου Δ" ΘΧΘΡοολΠΐ, ν᾽ὰ5 ᾿Π5 {1056 ὁο- 

ΟἸραγ 6 50 θη, οἱ δὶ ν᾽ θυῖπι [Π 6ἷ5 [ΟοῚ ἢ ΠΠ16}1- 
Ρἴαιη, ,, ἀπ γα] 15. ὈΡΟ ΓΙ Π115. ΕΠ ΔΘ 1 Π}... 41} 

ΔΥΡονι πη. εἰθηϑιταθ τ} }}ΌΒ11Π}..,. 60. ΤΟΙ ΡΊΘΠἰῸ5 

56. 6ἱ ἰοηθθ ἅπίθ δ] υϑιηοι! ἐδστ ΘΠ Ε1|5.,. Ὧπ|0- 

μΪΠτι5. Υἱδίογ 5. θυ ρον ἰθαη!, 

[ΡΠ Οἵ ΘΧ ΠΡ Ον 50 ἵπ {105 ᾿Π5.}Ππ|}}, πὸ (5- 
{{|ᾶπ| ρου ου]1 Ἰα΄τιθο5. θυ δάταμι ἴπ 105. ἱποὶ- 

(ουῖε, ροϑ51} νἱάον : δἷο {ΠῸ {πὶ πΟ]}15 4}0 π|1|0 

᾿πίθπϑιις οϑὲ δὲ [πο 5115.. γΟ Πρ Πα τ ΠΕ Δ ΠΆΡΕΙ ΠῚ 

ὉΠ|} 85 51} 16 Π5., {π|60 ἴπ Παι}π|5. υἱτ νὰ δα οο- 

᾿πη 6 ἸΘ 65... 60}-- 

ἢ [ἠρεθίσθητε σουγοχὶ ὁ Οὐκ, 47 

σθετε. 

0, Ἐπ οθαΐαν ἐρεηῖ- 



Ῥεαἱ. 

Ῥλιΐ. 

ξεείε τ. ἃ 

Ευιείϊ 
Ὁ 

ΓΕ 

] 

θι. 

3.20. 

21. 

1ο. ὃ. 

290 5. ΒΑΘΙΤΙΙ ΟΕΘΑΒΕΞ 

ΟὈΠ ἀπά πιπὶ ργθ ἀπο πὶ δὲ δὰ ἀδπάα5. ᾿πβιἀἸαϊουὶ 
Ἰαῖοθγα5 Ἰ4οηθεο 6556 βοῖθπε, ᾿π46 ἱπορίπαῖο ἴπ- 

τοῦ 5. ἰααιιθοὺς. ΠΟΡΪ5. ΘῈ} 1οἷξ, Τα πι6 5 τηο 
γε] Πγ115. δι 5 γαῖα πὶ Ὑἱ τῶ ν]ΔΠῈ πο ῬΘΓΟΌΡΓΘΙΘ . 

ΑἴΖΠ6. ἈΠΙΠΔ ΠῚ 51Π}1}}} Θὲ ΘΟΡΡῸς να] που πὶ ἴπ|- 

Οἱ ταἀἴπ6 Ἰπηπηιπῖα οὔεγγθ ΟΠυ βίο, ΘΟ ΌΠά5 116 ΟΡ 
νἱοϊουία πη ἀσοίρθιθ, Ορογίθε ΠῸ5. δηϊπηϊ Οουϊο5 

ΒΘΙΏΡΟΙ ππάδοππηηιιθ. ΥἹβΊ] Δ ΠΓ65. ΟἸΓΟΠΠΊΔΘΘΓΘ 

δἰ Γ65 ΟΠΊΠ65 ποι η4α5. Πα ΘΓ βιιϑρθοίαϑ,, 80 5ἴα- 

{ἴηι ῬΥδο θυ ΓΘ., δὲ δά πι}]ὰπὶ ΔΠΙΠλῖιπὶ ἈΡΡΘΙ]Θ ΓΘ, 

Π6 5ἱ ἁυση 4υϊάθπιὶ νἱάθαϊαν ἴμ56. ΒΡΡΒΊΜΠΗ » 
«υοα ἴπ Θαρ᾿ ΘηπΠ Π]ΔΠτ15. ὙΘΏΪΓ ῬΑΓΔ ΓΙ 51} 

( ιν δαῖτα, ἱπαῖε, δὲ αἰἤιατιε,, ποῖϊι6 ΘΟ 

ἀρρύπθγθ ) ; Ὠθήϊθ δὶ ργοΐοναϊ ἴθγγα ἀ6]1ο]ὰ5 
ΟἸΏΠ65 ἃ0 διπηρίποϑβα ἐθογηδοῦα (πᾶπὶ σίγα 

δοπνογςαίο ἐπ οἷο δϑί, τσ οἰΐαπι ϑαϊναίοτοπι 
ἐαϑρθοίαμπις Ομτίσεμπι γ ς πΘ6. 51 σμογθδ, δὲ 

ΠΟΠΙΘϑϑα το Π65, δὲ ορυϊθίαίοϑ., δὲ ᾿ηθη525 ΕἸ] ΑΓ. Πα 

- ΠΟ 1115 ΓΟϑοπᾶπέθ5 ργΟροπαπίμν (7 απϊΐας δπῖπι, 

᾿π4πϊξ, ναπίίαξιτη., οπιτια Ὁαηΐίας ) 2 ΠΘΩΙ6 51 

Οἰεγαπίαν σουρογὰ ἔουπιοϑα, ἴῃ ΠαΙθτι5. ΔΙ ΠῚ:8 

Ρύανε ἱππαριιθης ( Χ453 βαοῖς δπὶπὶ πιιεϊϊοτὶς υδἰμε 

α [αοῖθ ξεγρεπίς ἤι56., παῖ Θαρίθηβ ἢ : πθάι8 
51 Ῥοϊθηΐαίιϑ. ἀουηϊ πα 54116.. ἃς 5816} πὶ δαΐ 

Δα] αϊου αι ΠῚ ἔπ} Π|ὰ5. Θυβρθοίαγα ᾿ἰισθαξ., ΠΘΙῈ6 5] 
Ῥιομλττατα" ἃ] 15 ΠΡΌ ΠῈ5 ἀἴ 416 ΒΡ] ΘΠ άτι5. βθη- 
ἴ65. ἂς οἰν!ταῖθϑ ν ΟἹ παν δ ΒΟΥ υ τ 1 5.10] 1ΟἸ Θ ἢ 5 
( Οπιτεῖς Θμὶπη σανῸ ζδπιιτη, δἰ οπιπὶς σἰογία μο- 

γηϊτῖς ψιιαδὶ Πος {επῖ; ατιεῖξ ζόταιπι,, οἱ ἢος οϑοῖ- 
ἐϊι }. Ἐϊδηϊμλ 5110 5 οὐ μ θι5. δθο Ποιὰ πα 15 

ΘΟΠΊΠ15. 116 Πιοϑ 5 ἰαιἰταϊ., Ἔχβρθοΐα πη. ΠΙΠΠῚ 
«πᾶπ0 γϑ] 115 σΟΠΒΡΘΟΙΙ5. ΠΠΘοῖὶ,, νὰ σθοία ἀ6- 
γ ]Ἰοία., πὸ5 ἸΡ505 ἴῃ {ΠΠ||5 ᾿π51 185 ΘΟ Π] οἰ  Πη115. 

Οὐποιϊαπι πιθίπθη τη να ]46 θὲ, ποαιαηΐο δὰ 

ἢμερο Ἰποδιῖθ σου ΓΘ Π 65, 16 πΠΟΧῚΪ 1 ἔθη ἃ 
11 ἡπου πα αῖθ ᾿Ππ6556. ΚΑ ΠῚ, 4011 Παπηιπὶ {6 5}1|- 
ΤΙΔΠΉΠ5 1Π ῬΥΙΠΟ σιιδῖι ΟσοιΠταίππι : ἀδἰπ6.. πὸ 

40 Ποὺ ΤγδΟῖΪ, ραν ΠῚ ΠΡ 65, ῬαΡΕ πὶ ΠΥ} Πἰ5 
ΤΟΡῚΙ5. 4} ΘΠΊΛ, ᾿Π5ΟΙΘΠίθβτι6 ἃ γ ] ΔΕ] 115 
δ Ππονγθηάππη Δ ΓΟ Πἶ ΠΟΒρ᾿ πη {γα Δ ΠΊ1}", 

δά πιογίθμι 5ο Ποῖ. 
9. Οὐδνο ΠΘΟΘΘΘΑΓΙ ΠῚ δϑὲ δὲ ὉΠῚ6 ΟΠΊΠΙΡΙ5. 

ἔγαῖγθϑ, ΠΟΘ ἸΠΟΓΘ Ὑ]ἹΑΙΟΓΙΠῚ Δ11 ΟἹ ΒΟΥ ΠῚ 5110- 

οἰποῖοβ, δὲ πιπάθ θδὲ ᾿ενηταΐθη ΔΠΙΠη Δ Ρτι5 ΠΟΚ 5 

»Ψεἴοτος ἄπο ΠΡΥὶ ἐθέλομεν. ΑἸτλὰ5. ἐθέλωμεν. ΑἸΤὰς 

οὐπὶ σα] σαῖς ἐθέλοιμεν. ΑΠφαϑηῖο Ῥοβὲ πἀπὶ5 (οάεχ εξ 

εαϊπ ἐπὶ τῇ νίκῃ. ἍΠῚ {τ65 δῖΞ5, ἐπὲ τῆς νίχης. 

ς ἘΔ εἰ ἄνο 155. χαρδία. (οάεχ ἀπι5 καρδίαν. 

ὙῸΣ Ἀοβ. Ῥυϊπιαβ τρυφὴν χαὶ ἀπόλαυσιν, χαὶ πολυτε- 

Ἑ φησὶν, ἐὰν δέη, μὴ προστίθεσθε “ υα}} έη, ὴ 

Ἧ λούμεναι τρά ἄπεζα 

Β Ξερηνοῖς 8 χοινὸς ὑποχάθηται δυσμενὴς 5 

ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

- Ε ΙΘΝ τοίνυν ἡμᾶς, εἴπερ ἢ" ἐθέλοιμεν ἀσφαλῶς τὴν ὑπο- 
, ᾿ι "- ΄ ΓᾺ ΓῪ - Ἁ -- 

χειμένην δδὸν τοῦ βίου διαδραμεῖν, χα! παραστῆσαι 

Χριστῷ τὴν ψυχήν τε ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα τῆς ἐχ 
ΕΣ ὙΥΤΩ τὰς 

τῶν τραυμάτων αἰσχύνης ἐλεύθερα, χαὶ τοὺς ἐπὶ 
- - , τῇ νίχη στεφάνους λαθεῖν, ἐγρηγορότας περιάγειν 

- - Ν , 

ἀεὶ πανταχόσε τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς, καὶ πάν- 

τὰ ὑποπτεύειν ὅσα τερπνὰ, καὶ παρατρέχειν εὖ-- 
Φ- 

“ ὺς, χαὶ μηδενὶ προσερείδειν τὴν ἔννοιαν , "μηδὲ 
εἰ χρυσὸς φαίνοιτο χύδην προχείμενος,, ἕτοιμος εἰς 
τὰς τῶν βουλομένων χεῖρας ἐλθεῖν ( Πλοῦτος γὰρ, 

χαρδίᾳ )" μηδὲ 
εἰ γῇ βΙ  τρς πᾶσαν τρυφὴν . χαὶ πολυτελεῖς 

δειχνύουσα σχηνὰς (Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 

οὐρανῷ, ἐξ ἐξ οὗ χαὶ Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Χριστόν)" 

μηδὲ εἰ χορεῖαι, χαὶ χῶμοι, χαὶ μέθαι, καὶ χαταυ- 
αι ἐπ οσεν τς γὰρ, φησὶν, μα- 

΄ " 
ταιοτήτων 9 τὰ π' 

5 - , 

ντα ματαιστης ν μηδὲ εἰ σωμά-- 

είνοιτο; εἰν πονηρῶν ψυχῶν 

προσ! ὦὧπ' υ " γὰρ γυναιχὸς ὡς 
εὖ Σ ς φεῦ γε φησὶν ὃ σοφός)" μπὲ: 

ὩΣ 
τῶν χάλλη προτ 

ἐνοιχούμενα (᾿Απὸ 

ἀπὸ προσώπου ὄφεως 

εἰ δυναστεῖαι χαὶ τυραννίδες . χαὶ δορυφόρων ἢ χο- 
Χ ᾿ 

λάχων ἐσμοί - μηδὲ εἰ θρόνος ψηλὸς χαὶ λαμπρὸς, 
ὅν Ἢ 

ὑποζεύξας ἔθνη χαὶ πόλεις εἰς δουλείαν ἑχούσιον 
-“ “ » ’ 

Πᾶσα γὰρ σὰρξ ὡς χόρτος, χαὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώ- γᾶρσαρς ὡς χόρτος» 
ὡς ἄνθος “χόρτου " ἐξηράνθη ὃ γόρτος, χαὶ τὸ που ὡς ἄνθος χόρτου" ἐξηράνθη ὃ χόρτος ; τ 

- - [2 

ἄνθος ἐξέπεσε ). Τούτοις γὰρ δὴ πᾶσι τοῖς οὔτι 

» ἀγαμέ- 

τῆς μὲν 
- -Ὁ- , ᾿, 

εὐθείας ἐκτραπῶμεν ὁδοῦ, πρὸς δὲ τὸν ἐχείνου λό-- 
΄ὔ 

χον ἑαυτοὺς ἀποχλίνωμεν. Καὶ δέος πολὺ, μή ποτε 

προσδραμόντες 

νων εἴ ποτε τοῖς δρωμένοις δελεασθέντες, 

ἀφυλάχτως αὐτοῖς, χαὶ τὴν ἐχ τῆς 
ὶ 

ἀπολαύσεως τέρψιν οὐδὲν ἡγησάμενοι βλαύδερὸν., 

ἐγκεχρυμμένὸν τῇ πρώτῃ γεύσει τὸ τοῦ δόλου χα- 

ταπίωμεν ἄγκιστρον: εἶτα ὑπὸ τούτου, τὰ μὲν ἔχόν- 

τες, τὰ δὲ ἄχοντες, προσδεθῶμεν αὐτοῖς, χαὶ πρὸς 
Ν ΟΣ ΤΙΝ Ἂς ; ἌΣ 7 

τὸ φοδερὸν τοῦ ληστοῦ χαταγώγιον τὸν θάνατον λά- 

θωμεν ἑλχυσθέντες ὑπὸ τῶν ἡδονῶν. 

Ὥστε ἀναγχαῖον χαὶ λυσιτελὲς ἅπασιν, ἀδελφοὶ, 
Ο χαθάπερ ὁδοιπόρους ἣ δρομέας στειλαμένους ἡμᾶς, 

χαὶ πανταχόθεν τὸ χοῦφον ταῖς Ψυχαῖς πρὸς τὸν 

4 Ἀρυὰ ΤΙΧΧ ραιϊῖο αἰϊτον Ἰορίταν ἘροΪ.. 21,3 - 
ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως, φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας, ἐαπιχιιίαπε 

α {αεῖε οοἰμϑνὶ, μω5ε α ρεοοαῖο : ἃ 4ιὰ ἱπίεγρτγεῖα- 
τίοπο ποι τϑοθᾶϊε Υὶ υἱδαΐα. 
ΡΈΔΙΙΟΡατῖς. ἀναμένων εἰ πότε. ἡ ὁου]α εἰ ποζαε ἴπ εὐϊ- 

τἴοπε Βα5}}. πθάτιθ ἴῃ πΟσ γῖς φαδέιον Νῖ5ς. ἱπυφαϊξας. 



ΟΜ. Οὔ 

δρόμον τοῦτον ἐπινοήσαντας, “ ἀμεταστρέπτως ἐπὶ 
ἂν τ »Ν ΄ πὶ ΄ νὺξ Ἁ «ς« 

τὸ τῆς ὁδοῦ πέρας ἐπείγεσθαι. Καί με μηδεὶς ὕπο- 
- ,ὔ 

λάδοι χαινῶν ὀνομάτων γίνεσθαι ποιητὴν, ὅτι τὴν 

ἀνθρωπίνην ζωὴν ὁδὸν ἐχάλεσα νῦν, ἐπεὶ χαὶ Δαδὶδ 

ὧδέ 
» 

ὃ προφήτης οὕτω τὸν βίον ὠνόμασε - νῦν μὲν 
πη λέγων - Μαχάριοι οἵ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευό- 

μένοι ἐν νόμῳ Κυρίου " νῦν δὲ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 

Δεσπότην βοῶν - Ὃδὸν ἀδιχίας ἀπόστησον ἀπ᾽ 

ἐμοῦ, καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με. Ποτὲ δὲ ὑμνῶν 

τὴν ὀξεῖαν τοῦ Θεοῦ χατὰ τῶν ἐπηρεαζόντων βοή- 
θειαν, χαὶ τῇ λύρα “ προσάγων μεῦ᾽ ἥδονῆς, Καὶ 

τίς θεὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν; ἔλεγεν. Ὃ Θεὸς ὃ 

περιζωννύων με δύναμιν, χαὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν 
δδόν μου " πανταχοῦ τὴν ἐπὶ γῆς τῶν ἀνθρώπων 

διατριδὴν, ἢ θαυμαζομένην ἢ φαύλην, οὕτω δεῖν 

προσαγορεύειν ἡγούμενος εἰχότως. “Ὥσπερ γὰρ οἵ 

τινα συντεταμένην πορείαν ἀνύοντες, ἐπὶ τὰ πρόσω 

τὰς τῶν ποδῶν βάσεις ἁμιλλωμένας ἀλλήλαις εἰς 

δρόμον ἀμείδοντες, χαὶ τὴν ἀεὶ προτέραν ἐπὶ τῆς 
γῆς ἐρεισθεῖσαν δευτέραν ἀποδεικνύντες, τῇ τα- 

χείᾳ μεταθέσει τῆς ἄλλης, ῥαδίως ἐπὶ τὸ τῆς δὲοῦ 

τέρμα χωροῦσιν " οὕτως οἵ πρὸς τὸ ζῆν παραχθέν- 

τες ὑπὸ τοῦ χτίσαντος, εὐθὺς ἐν ἀρχὴ τοῖς τοῦ 

χρόνου τμήμασιν ἐπεμόαίνοντες, χαὶ τὸ πρότερον 
ἀεὶ καταλιμπάνοντες ὕστερον, ἐπὶ τὸ πέρας φθά- 

νουσι τῆς ζωῆς. Ἢ οὐχὶ καὶ ὑμῖν δοχεὶ συνεχής τις 

δδὸς ὑφηπλῶσθαι ἣ παροῦσα ζωὴ, καὶ πορεία διει- 

λημμένη ταῖς ἡλικίαις χαθάπερ σταθμοῖς ᾿ ἀρχὴν 

μὲν ἑκάστῳ τῆς ὁδοιπορίας παρέχουσα τὰς τῶν 

μητρῶν ὠδῖνας " τέρμα δὲ ὑποδειχνῦσα τοῦ δρόμου 
τὰς τῶν τάφων σχηνὰς, χαὶ πρὸς ἐχείνας ἅπαντας 

ἄγουσα " τοὺς μὲν θᾶττον, τοὺς δὲ βραδύτερον " χαὶ 
τοὺς μὲν διὰ πάντων τῶν τοῦ χρόνου διαστημάτων 
δδεύσαντας " τοὺς δὲ οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλισθέν- 

τας τοῦ βίου σταθμοῖς : Τὰς μὲν οὖν ἄλλας ὁδοὺς : 

ὅσαι πρὸς πόλιν ἐκ πόλεως ἄγουσιν, ἔστιν ἐχκλῖ- 
ναι, χαὶ μὴ δδεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον αὕτη δὲ, 

χἂν ἡμεῖς ἀναδάλλεσθαι βουληθῶμεν τὸν δρόμον, 
περιλαδοῦσα πρὸς βίαν, ἐπὶ τὸ τεταγμένον ὑπὸ τοῦ 
Δεσπότου πέρας ἕλχει τοὺς ἐπ΄ αὐτῆς" καὶ οὐχ ἔστιν, 

Α 

ἣ᾿ 

ἀγαπητοὶ, τὸν ἅπαξ ὑπεχδραμόντα τὴν ἐπὶ τόνδε 
ΕΣ , δ, Ἁ Ὁ, Νου 

τὸν βίον φέρουσαν πύλην, καὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἐπι- 
᾿ Η͂ ᾿ ι ἢ ἀνε ῖν ΄ Ε τὴ “ 

θάντα, μὴ καὶ πρὸς τὸ τέλος ταύτης ἐλθεῖν - ἕχα- 

στος δὲ ἡμῶν " μετὰ τὸ τοὺς μητρῴους χόλπους 

ἀποφυγεῖν, εὐθὺς τοῖς τοῦ χρόνου ῥεύμασιν ἐνδεθεὶς 
, 

ὑποσύρεται" χατόπιν ἀεὶ τὴν βεῤιωμένην ἡμέραν 
ΕΝ ᾿ ν ν ΧΣ ἢ, - 5.7 Ἄ 
ἐῶν, καὶ πρὸς τὴν χθὲς ἐπανελθεῖν οὐδέποτε ᾽ χἂν 

ς {πιι5 Νί5. ἀμετατρέπτως. Μοχ Μϑ5. ἄτιο ὑπολά- 
6η. ΑἸτὰβ οπὶ δα τε15 ὑπολάθοι. 

ἃ Ἑαειῖο Ῥατῖβ. λύρα προσάδων, αα ἰγύαπε σαη ]ι5, 

ἐγνα σαπθπα. Αἴ οαϊεῖο Βα51]. οἱ ποβίυϊ 4παΐαου Ν55. 

ΜΌΝΏΛΝΙΒ 
Ω2 

ἈΡΗΒΕΕΝΌΌΜ ΝΟΝ 517. “ὁ 

δ] σαγϑιιηι ᾿λεπο ΠΟΥ ΠΟΘ πη} Ομ Ο  ΠἸ Δ Π[Ὸ5., αὐ 

υἷα ἤπϑπη γθοία [δϑιϊπανθ. Νοο αυϊϑαπαμῃ ἤπιον 6 
"6 ΠΟΙΉΪΠἃ ΠΟΥὰ 5150 1 06 1}. 404 ΠπΠΠΠ ἃ ΠΔΠῚ 

Πα Πη ὙἸΔ ΠῚ Ππ ΠῸ νΟΟΔΥΪ ; οὐτπ οἱ Πανὶ ρυορμμοία 
516 ΨΠ Δ ΠῚ ΠΟΠῚΪ Πα ΘΥΙ : αὶ ππιπο «αἰ ἄθι ἉΠΠΟα] 
11 ἀἰοῖε, δοαιὶ ἱπιππαοιιίαι ἴηι οἷα, αὶ απιϑι απ Ρεαὶ. τι8ϑ. 
. ον, ω ι 
ἐπὶ ἰθρὸ ])οπεϊτιϊ Σ τὰς ὙΘΙῸ δ ΠΟ ΠΪ ΠῚΙΠῚ 5110} 

ΟἸαπιαὶ,, Τίαπι ἱπιφιίιαἰἰς ἀππον ἃ Πι6., Θὲ ἰδ56 {ὑ14.ν. 29. 
ἔπι πὶ ΓΟ πιοὶ. Βιαγϑιι5. ἃ] Ἰοα] Τ)ηοὶ ἀἀνουϑιιπὶ 
605 4 510] 1 δ5:] υαπί, σο]θν πὶ Ορθπὰ ΘΟ] Δτι- 
ἀλπ5 οἱ δὰ Ἰγγδπι ΠΠΠὰγὸ ἀρίδ 5, ἀἸοογαι; ΕἸ φιεῖς Ῥεαῖ. ι7. 

ἄδις ργιθβίον 2) διεπι τιοσίσιιι ἢ ])θῖι5 φεὶ ρτιδοίτι-- 
Εἰξ τῖθ υὐίι6., οἰ μοσπῖξ ἱπιπιαοιίαιαπι οἷάτι 

τι θαπι : Υαἴμ5., ΠΘΟ ᾿ΠΠΠΊΘΥΪτΟ,, ν᾿ Δ ΠῚ} “πᾶ πὶ ΠΟΠῚ]-- 

865 πρὶ οι πη 16 ἴον Γα γα πὶ ἀδριιηΐ, 5ῖν 6 Θσ ΘΟ ΙΔ ΠῚ, 
ΒΥ 6 ΓΆΔ, ᾿ἰἴὰ 6556. 006) ] απ απ. ΟἰιθιηΔ4-- 
πη] πη} ΘΠΪπῚ 41 ΑἸ τιοα ᾿ἴου Πα ΓΘΊΏ1556 50||566- 
Ῥίμμ σοπῆοιπε, σ Όβ5ι15 ρθη ἃ σα βιηι Ρ6ι- 
ἀσϑπάϊιπι σΘΥ πὶ τ] του 15. ΡΥΓΟΠΊΟΥ ΘΗ ἴ65., {π|51-- 
ΤΘΓΩῈΘ ΘΡΘ5511ΠῚ ἢπτ1Π}} ΡΥ] 115. ΠΧ γϑ]ο οὶ ΑἸ [θυ ϊτι5 
{ΓΑ 5] τ]0Π6 ροϑίθυ νη γθ θη θβ, ρου ΠσιπῈ [ὰ- 
6116 δὰ νἱϑ ἤἴπϑιῃι : [ἴὰ απ ἴῃ νἱδηι ἃ ΘΟΠαΙΤΟΓΘ 
ἸΠπ ΓΟ 01] 5ΠΠ|, δ[α 11 πῃ 1Π ἴρ50. ᾿π {0 ρῬαν οι] 5 

16 ΠῚ ρον ἷ5 ̓Πσ ΘΠ 65, ἃ 0 ῬΓΙΟΥῈΠῚ 5ΘΙΉΡΕΙ Ροϑίθ- 
ῬΙΟΓΘ ΠῚ ΓΕΙΙΠ ΠΠΘΠΐο5., ἃ] υἱΐδθ ΓΘ ΠῚ ππιπ ρΘῦνε- 

πῖαηΐ. ΑἸ ΠΟῊ ΘΕᾺ ΠῚ ΡΡΘΌ56η5 νὰ νΟΡ15 νά θεν 
οοπἔϊπιια (π|οήδπὶ δὲ ρουγθοΐα νἱὰ 6556, οἵ 160 
δοῖα τ 115. Πτ|ὰ581] Πα] υιβάατη. ΠΙΔΠ5Ι ΟΠ 115. ̓ πῖρυ- 
β5Ππποίτη ἢ 4 τιῖ ῬΡΟΙΓ ΘΟΙΠΟ 5. ΓΠῚ{{π|Π} Δ ΕΠ} 
ΠΙΔΊΘυ ΠΕ1ΠῚ τ ΠΟ] ατ|6 ΘΧ ΠΙΠΡΠ6ὲ., ΐα οὔ Ρϑῖι5. ΠΠῸΠῚ 

τθ που 5ΘΡ.]ΠΟΡΟΥ ΤΠ Οϑ ΘΠ 411, αἰ τ16 τι ΟΠΠΠῸ5 

οοπαποῖε, 4|105 ΟἰΕ{π|5,) 56} 1π|5 ἅ|105, Θ᾽ 05 Ζυϊάθπη 

ῬδῚ ΟμηΠηΪὰ [ΘΠΊΡΟΥ5. ᾿πίθυνα}}]α Ῥγοίδοῖοϑβ 7 1105 

ὙΕΙῸ Π6 ἴῃ ῬΥΪΠῚ15 4] 4θι νἹο δι ατ!ο 115 ΘΟ Π1-- 
πιοναΐοϑ. ΕῈ 4185 συ! 6 πὶ ν]ὰ5 4185 ΘΧ πγρ 6 δα τπιν- 
Ῥϑὰ ἀποιπὲ, ᾿ἰσθὲ ἀθο! πὰρ, δἰ ΡΘῚ δὰ5 ΠΟ 

165 ΡΓΟΠοΙδοὶ, 5] 415 1τὰ ψοὶθι : ῃδθο νθΓῸ , Θ ΙΔ ΠΊ5] 

ΠΟ5. Εἰ [δυ τ Οα ϑι1ΠΔΏ ΨΟΪΠΘΡΙ ΠΊΤΙ5., 605 (1] 1ἢ 56 

ἱποδάιϊιηξ ν]αίουθϑ ν]ΟΙΘμ ΘΓ ΔΡΡΓΘΠΘη505 δή 46- 

5{παΐδτη ἃ ΠΟΤΉΪΠΟ Πηδίδ ΠῚ {ΓΔ ἢ}; ΠΘῸ ΠΟΡῚ ΡΟ οϑέ, 

ἀΠΠ δου βϑι 1 ,. αὐ 15. 41] 56Π16] δχίγα ρουίαη) δα 
Πᾶπο νἱΐαπιὶ θά πιοθπ θη} ΘΘ 655115 δὲ, [64 π|6 Τὸν 

1ηἶνιῖ., ΠΟῚ ἰδ πὶ δα ΠΠ1π|5 ΤΡ ΠΊ]Πτ1} ΡΟ νυ ηΪαΐ : 

564 ππιιϑηιβηιι6. ΠΟβίγ ΠῚ ὉΠ} 6 ΠἸΔΙΘΡ ΠΟ 51Π| 

δχῖνις, ϑἴδτϊμι ΘΠ] ρον 5. Παθπίο Πρ αἴτι5 γὰρ ει}, 

ΒΘΠΊΡΘΙ ἃ ἴθυσο ἀἴθιη αι πὶ ὙἾΧῚΣ ΓΘ 4 π|6Π8, πθο 

ὉΠ ΖαΔ δ Παϑίθυ ΠῚ.) ΘΕ ΠΊΒ] γ6]1 ),. γον 

προσάγων, αὐ ἰγγλαηπι αρίαπο, οοπίροποπα. Τθάοπὶ 

εαϊιῖο Ῥατίβ. ἢ τίς. ἘΘ1ΕΠ οὐ Μ55. φπαΐπον καὶ τίς. 
4 ἘΜΠῚ μετὰ τοῦ. ΠΙΡνῚ ἀπίχυὶ μετὰ τό, 

32. 32. 

για υἷα οβι. 



1πο.ῖ 

36. 
1 ἕω μ᾿ 

Ω 
29. 

ναϊθη5. ΝῸ5. ἀπίῃ} [δ πλ1}" οἴπ} ῬΙΟΘΤΘ ΠΠ]Ὰν 
ὙΠΊΟΥΪτ5.). δὲ ρουιητταία. ἐοίαίθ ἡπ|ᾶϑὶ πῸΠ Π1Π1] 
δου Θη[65., ΘΔ θηηι5 : ἃς Ποαῖηπι. (α] ἀ48Π| 
ἀἰπιοί λτ15.», ΟἸἢ} {π|5 ΘΧ ΡΌΘΡΟ νἱνρ, Ο᾽ οχ ὙΠῸ 

56ΠῸΧ [δοῖιι5 δϑί. 564 [πρὶϊ ΠῸ5 τἀπειιπὶ Ὑ118 5ρὰ- 

εἰτιη} ἃ ΠΟΙΙ5. ΔΙῚ, Πα ἢ τα πὶ ὙἸΧΊ ΠΉ115.,. 5016 
Ἰπϑοῖθ πε θιι5. ΠΟΡΪ5. νἱτα. ἰ ϑιι 1 π|᾽.. ΦΠ ἈΠ] ΙΔ 
5661" ἰρϑᾶηι ὁχ 60 {ποι ἀπὸ δοίπηι οί, αυοά- 
{π|6 αι ῬΙΘΙΘ ΠΧ . ΠΙΘΕΔΠΊΠΙ ΠΘΩῈΘ οοσίτα-- 

ΤΠτ15. {π|8 }} ̓ΠΟΘΥ ΠΗ 511, “ΠΙΆ Π πη. ΠΟ]}15. [6 1- 
ΡΟΥΪ5. ἃ [ππιπο Οἰμ θαι πι ἔπη ρ τ ΓΘ γ ΟΠ 4.Ϊ ΠῸ5 Δα 
ἴοο 116 ρϑυ οἰ Θητιινν "1511 7. 6. αι η 0 οὐ} 06 ὲ 

ΟἸΙ ΒΟΥ 511 ἱπίγο [π|5. ΟΡ ΓᾺ5. ἈΡΘΥ ΓΕΒ... ΘΓ «ποι 
Ὁρονίθαι πὸ5 {ποι ἀἶο δὰ ρου θοΠοπθπὶ ϊηο [ἃ- 

οἰοη Δ η} θ᾽ ΘΡΑΥαΪΟ5. 6556... οἱ ΠΟΙΏΪΠΙ ΠΗ ΠῚ 
τ ΘΟ 15 Πχῖ5 Θχϑρθοίανο. ϑέπέ δηΐμη, ᾿π{|1, ἐπεπιϑὶ 
νοϑιτὶ ργθοϊποιΐ, οἱ ἰπιοοσπ ἀγἀθπίος : οἴ ὑὸς 

σἰπιῖϊθς ἰιοηιίγντις Θασρθοίαγϊνιι5 «οτιΐπιεπ, διι-- 

1{1)}. ψιιαπεῖο τονογία 1) ἃ παρε ῖ5, τεἴ, οτεπι Ὁ 6716-- 

τίς, οἱ ριιϊςανονῖ, σοι [ἐδίῖπι ἀρογίαπί εἰ. 
3. Νδήϊιθ. αἰ σθηῖθι οοπϑι ἀθύαγθ ψΟΠ 115. 

τι85 ΒΓ ΟἿ Πδ5 ΙΘν 65 5π| ΠΟ] 15. δὰ Πῖυηο ΟΠ 511}, οἱ 
[Ὰ]65... τι οἵη ΠΟΙ ΠΡΟ ΕΠΡι15. ΓΔ ΠΒΘΡΡΙ ᾿Οϑϑίηΐ, 

γι ἀαηίψιιο, οὐτπὶ ροβϑ ἀθηττιη} 51᾽Π0 ΡΓΟΡΥΪδ, 
{αταναπι νἸΓαπὶ θΟΥ Ζυιαπὶ ΠΠ]ΥΌΜῚ : {π|80 ΥΘΙῸ σΡὰ- 

νο5 5[η: οἔ πιο δία, ἁἴαιιθ ππιηὶ εἰθἤχϑθ, 6 6]1|5- 
γα, αὖ ϑιαρίθ πίττα ΠΟΙ Πτ1ΠῚ ῬΓΌΡ 86 Ἡτ1}- 

“Δ ῃ} 6556. Ῥοβϑίπε, ΠθῸ ῬΟΘβΟϑθΟ "Ὸ5. 51105. Ρ6] 
ἀηϑαβίδηι {ΠΔ πὶ ΡΟΥ πὶ 5. ΒΘ Ὁ] ΘΘΡΙ ΓΔ ΠΕ, 
56 ταϊηθπ ΤΟΙ υ πηι15. {1180 ΘΟἸ]ΠἸρο πα ογαηῖ: 
ἥν νΟΙῸ ΘΟΠ ΘΠ ΠΘΡῈ. Ρὰν [ποραϊ., ΟΟ]]ΘΘ Πητι5. 

Ἐπ 4ια πο)ϊδοιιηι σΟρ αν, νύ 116. 6556 Ρο5- 
511π| ΟΥ̓ ΠΔΙΠΘΉ {17} ΔῊ Π186. 5111] ΘΓ: ΘΟΡΡΟΥῚ 60Π-- 
γοπίθηβ8., Πἰδ Ὧ6 δἰτθη ἀἸπλτι5. 4] 46 ηὶ : 4180 νΟΓῸ 
ῬοΡρθίθο ἃἰΐθπα ππλ ΠΗ, 5014 ΠΟΡΪ5. ἸΠΙἈΠηΪΔ ΠῚ 

ἐπι θητἶα, Θὰ σΟ ΟΘυν ΓΘ. ΠΙ ΠΊΕ : ̓ ΠΔΠΘΠῚ ΟΡ6- 

ΛΔ ΠῚ 511ΠΊ6Ὴ 65... ἴηι. 6] 5 πι0 1 5150} 0 16 ηῖ65 ἰὰ-- 
ῬονΌΠῚ , ΡΘυ 6 τι δὶ {4 υ]50 18 ΠῈ 856. Ἰρϑιιη} 56 46- 
665, ἴπ ΡΘΥ τβῖιτ ἀΟ] πα ἢ πὰ πον νο που. Νο- 
{1 ΘΠΪΠῚ ἃ ΠΟΙ ΒΡΘΟΙΠΠῚ Ὑ6] ρτι6 015 ΟΠ ΠῚ} 115. 6556 
ΘΡΙΠΟΡ 5, ΠΙΠῚ] Θουιιπ) 4185 ἴῃ νἱτα Ππποι πα σπι,, 
οἱ «πουπηὶ σύδιϊα ἈὈ] ον 4116 Ἰπβαηλιη., νΘ ΡῈ πο- 
5[Π1ΠΠ} 6556, τι ΘΧ 56 6550 ρΡΌ586 : 56 σοπϑίαγο, 
ἴρ5ὰ ΟἸΠΠ 115. ῬΑ ΓΟ ΘΧΊΓΆ Πα 6556, {ΠῚ} 115. 4] 

οἷ γὰϊ ν᾽ ἀοη αν, ἔπ 115 41] πὸ {Π|ὰ αι 61} αἱ-- 

εἰησιιπε. ΝΟ ο ΘΠΪΠῚ 51 411 ἴῃ ψ τὰ ΡΟ] αὐ  πλι1}} δυινὶ 

ΘΟΠΘΌΘΘΟΙΙΙ., ἃ ἸΡΒΟνΠ ῬΓΟΡΥ η ΒΟΡρΟίτΟ 

ΠΠΆΠΟΙ τ 80] οἰδὶ ἀπά θουνη τι ΘΟΠΒΙΡΙ ΟΠ}, δ 

5 ΠΟ νἰνίατο5. ἂὸ γοοῖο Ιἀ θέα. μι] συια τ, {ιῷ 

ῬτΟρΥὶα 88 θοἱοΓατοιι ΓΟ] ο ἰτιπ]. 

5. ΒΑΘ ΟΕΒΆΒΕΥΣ ΟΑΡΡΆΠΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

θελήσοι, δυνάμενος. μεϊς δὲ ἡδόμεθα μὲν ἐπὶ τὰ 
πρόσω φερόμενοι, χαὶ τὰς ἡλικίας ἀμείδοντες, ὥς 

τι προσλαμόάνοντες, χαίρομεν, καὶ μακάριον χρί- 

νομεν͵, ὅταν ἐχ παιδὸς μὲν ἀνὴρ, ἐχ δὲ ἀνδρὸς γέ- 

νηταί τις πρεσδύτης. ᾿Αγνοοῦμεν δὲ ἄρα, τοσοῦτον 

ἀπολλύντες ἑκάστοτε τῆς ζωῆς, ὅσον ἐζήσαϊιεν, χαὶ 

οὐχ αἰσθανόμεθα δαπανωμένου τοῦ βίου, χαίτοιγε 

ἀεὶ μετροῦντες αὐτὸν ἀπὸ τοῦ παραδραμόντος χαὶ 

παραῤῥεύσαντος, οὐδὲ ἐννοοῦμεν ὡς ἄρα ἄδηλον 

ὁπόσον ὃ πρὸς τὴν δδοιπορίαν ταύτην ἐχπέμψας 

ἡμᾶς ἐνδοῦναι τῷ δρόμῳ χρόνον βουλήσεται, χαὶ 
πότε ἑχάστῳ τῶν δρομέων ἀνοίξει τῆς εἰσόδου τὰς 

πύλας, χαὶ ὅτι δεῖ παρεσκευασμένους ἐφ᾽ ἡμέραν 

εἶναι πρὸς τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν ἡμᾶς, χαὶ τὸ 

τοῦ Δεσπότου νεῦμα περιμένειν ἑστῶσι τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς. ΓἝστωσαν γὰρ, φησὶν, αἵ ὀσφύες ὑμῶν περι- 

εζωσμέναι, χαὶ οἵ λύχνοι χαιόμενοι " χαὶ ὑμεῖς 

ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν χύριον ἕαυ- 

τῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος 
καὶ χρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 

Οὐδὲ ἐθέλομεν σχοπεῖν ἀκριδῶς, ποῖα μὲν κοῦφα 

φορτία πρὸς τὸν τοιοῦτον δρόμον ἥμῖν χαὶ συμμεθί- 
στασθαι δύναται τοῖς συλλέξασι, καὶ τὸν ἐχεῖ πε- 

ν τῶν χτησαμένων - - , - ΜΝ 

ριχαρὴ ποιεῖ βίον ἡμῖν, ἴδια 
Βτις ἘΣ Ὸ ππρὴν ἘΞ 

γινόμενα" ποῖα δὲ βαρέα καὶ δυσχερῇ καὶ προση- 
λωμένα τῇ γῇ» καὶ οὐ πεφυχότα τοῖς ἀνθρώποις 

οἰχειοῦσθαι χαθ᾽ ἅπαξ, οὐδὲ συγχωρούμενα διὰ τῆς χειοῦ ἅπαξ, οὐδὲ συγχωρούμ. τὰ τῆς 
στενῆς ἐχείνης πύλης ἀχολουθῆσαι τοῖς ἔχουσιν. 

Ἀλλ᾽ ὅσα μὲν συλλέγειν ἐχρῆν, κατελίπομεν ὧν 
ἊΝ -- , - Ψ; δ 
δὲ ὑπερορᾶν προσήχει, ταῦτα συλλέγομεν " χαὶ ἃ 

μὲν ἡμῖν ἑνωθῆναι, καὶ κόσμος ὄντως γενέσθαι δύ- 
- ,ὔ 

ναται συμφυὴς ψυχῇ τε χαὶ σώματι, τούτοις οὐδὲ 

προσέ; - ἃ δὲ ἀλλό ἕνει δ' ὧ ἦγ ροσέχομεν δ ἀλλότρια μένει διηνεχῶς, μόνην 

ἡμῖν ἐναποματτόμενα τὴν αἰσχύνην , ταῦτα ἀθροί- 

ζειν ἐπιχειροῦμεν, μοχθοῦντες διαχενῆς, χαὶ πο- 
νοῦντὲς πόνον, οἷον εἴ τις ἑαυτὸν ἀπατῶν, εἷς τε- 

τρημένον πίθον ἀντλεῖν ἐθελήσειε. Τοῦτο γὰρ δήπου 

γνώριμον οἶμαι χαὶ νηπίοις πᾶσιν, ὡς οὐδὲν τῶν 

ἐν τῷ βίῳ “τερπνῶν, ἐφ᾽ οἷς οἵ πλείους μεμήνασιν, 
7 

ἡμέτερον ὄντως ἐστὶν ἢ γίνεσθαι πέφυκεν, ἀλλ᾽ 

ὁμοίως ἁπάντων ἀλλότρια φαίνεται, τῶν τε ἀπο- 

λαύειν δοκούντων, τῶν τε οὔτε προσπελαζόντων 
νι“ 25 ω»λ ΤῊΝ ΄ 5. κι 6! ΄ 

αὐτοῖς. Οὐδὲ γὰρ εἰ χρυσόν τινες ἐν τῷ βίῳ συναγά- 
γοιεν ἄπλετον, ἴδιος αὐτῶν μένει διηνεχῶς " ἀλλ᾽ 
ἢ ζῶντας ἔτι πανταχόθεν αὐτὸν περισφίγγοντας 

ἀποδιδράσκει, πρὸς τοὺς δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς, 
“ἡ ἣν -Ὡ ᾿ , ͵ν, Ξ λ ΝΣ, 

ἢ πρὸς τῷ θανάτῳ γεγενημένους ἤδη χαταλιμπάνει, 
Ἀλλ᾽ χαὶ οὐχ ἐθέλει τοῖς χτησαμένοις συνεχδημεῖν. 

ΧῸΣ αἰ ππιὰ ἴῃ νοιονῖθες Πρ υῖς. 06 Π| 

ποθὴ Ἰοστιμ, 

βίῳ τούτῳ, 



ΠΟΆΠΠ,, 

εἰ Ν δὲ Η ᾿ Ι ἰζο Η͂ Ἔν - 
οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ πρὸς βίαν χωρίζοντος τὰς ψυχὰς τῆς 

ἢ 
ταλαιπώρου ταύτης σαρχὸς ἑλχόμενοι πρὸς τὴν 

χρήματα, τοὺς ἐκ νεότητος ἐπ᾽ αὐτοῖς ἱδρῶτας 

ἀποδαχρύουσιν " ὁ πλοῦτος δὲ εἰς ἑτέρων χεῖρας 

δρδὶ, μόνον ἐχείνοις τὸν ἐπὶ τῇ συλλογὴ μόχθον χαὶ 
ἐν) ο ᾿ 

ν τ ,’ Ν᾿ ͵ ἊΝ 

τὸ τῆς πλεονεξίας ἔγχλημα προστριψάμενος. Οὔτε 

᾿ εἶ "ἐπὶ γῆς πλέθρα χτήσαιτό τις μυρία, καὶ μεγα- 
λοπρεπεῖς οἰκίας, χαὶ ζώων ἀγέλας παντοδαπῶν, 

καὶ τὴν ἐν ἀνθρώποις ἅπασαν περιδάλοιτο δυνα- 

β 

στείαν, ἀπολαύει δι᾽ αἰῶνος αὐτῶν ̓  ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ 

ἀπὸ τούτων ὀνομασθεὶς, ἄλλοις πάλιν τῆς εὐπορίας 

ἐχστήσεται, βραχεῖαν γὴν αὐτὸς ὑποδὺς, πολλάχις 

δὲ καὶ πρὸ τοῦ τάφου, καὶ πρὸ τῆς ἐντεῦθεν ἀπανα- 

στάσεως, εἷς ἑτέρους, χαὶ πολεμίους τυχὸν, τὴν εὖ- 

πραγίαν ὄψεται μεταδαίνουσαν. Ἢ οὐχ ἴσμεν ὁπό- 
σοι μὲν ἀγροὶ, πόσαι δὲ οἰχίαι, πόσα δὲ ἔθνη χαὶ 
πόλεις, χαὶ ζώντων ἔτι τῶν χτησαμένων, ἑτέρων 

ὀνόματα μετημφ'άσαντο δεσποτῶν; χαὶ ὡς οἱ μὲν 

πάλαι δουλεύοντες ἐπὶ τὸν τῆς ἀρχῆς θρόνον ἀνέθη- 

σαν; οἱ δὲ χύριοι καὶ δεσπόται καλούμενοι, στῆναι 

μετὰ τῶν ἀρχομένων ἠγάπησαν, χαὶ τοῖς ἑαυτῶν 

δούλοις ὑπέχυψαν, ὥσπερ ἐν χύδων περιτροπαῖς, 

"μεταχθέντων ἄφνω τῶν πραγμάτων αὐτοῖς; 

μ᾿ , Α ΕῚ - ς - 3 ΝΟ Ἵ Ξ Χ ά γε μὴν εἰς βρῶσιν ἥμῖν ἐπινενοημένα χαὶ 
πόσιν, χαὶ πάντα ; ὅσα πέρα τῆς χρείας ὃ πλοῦτος 
ε " 2 , . , - σ᾿ , ὑθρίζων ἐμηχανήσατο πρὸς θεραπείαν τῆς ἀχαρί-- 
στου χαὶ μηδὲν στεγούσης γαστρὸς, πότ᾽ ἂν ἡμέτε- 
ρᾶὰ γένοιτο, κἂν ἐπαντλῆται διηνεχῶς; Ἅ γε μικράν 
τινα τῇ γεύσει μόνον ἐναποθέμενα χατὰ τὴν πά- 
ροδον ἡδονὴν, εὐθὺς ὡς ὀχληρὰ καὶ περιττὰ δυσχε- 
ραίνομεν, χαὶ μετὰ σπουδῆς ἔξω ποι βάλλομεν, 
ὡς εἰ τοῖς σπλάγχνοις ἐγχρονίσοι, τὰ μέγιστα περὶ 
τοῦ ζῆν “ χινδυνεύσοντες. Πολλοῖς γοῦν ὃ χόρος 

ἤγαγε θάνατον, καὶ τοῦ μηδενὸς ἀπολαύειν ἔτι γε- 

γένηται πρόξενος. “ Κοῖται δὲ ἀσελγεῖς, καὶ βέδη- 
λοι συμπλοκαὶ, χαὶ πάντα ὅσα λυττώσης ἔργα 

καὶ παραφόρου ψυχῆς, οὐχὶ πρόδηλος “ 

ζημία τὴ φύσει, καὶ βλάῤδη περιφανὴς, καὶ τῶν 
5.7] ΝΥ Γ Ἂ φο ΕῚ 7 ΄ Ὑ 

ἰδίων ὄντως ἑχάστου μᾶλλον ἀλλοτρίωσίς τε χαὶ 

μείωσις, ἐλαττουμένου τοῦ σώματος ἐν ταῖς μίξεσι, 
χαὶ τῆς γνησιωτάτης χαὶ συνεχτιχωτάτης τῶν με- 

ἃ Νοοιαηι ἐπὶ οχ δα ϊιτιῖ5 ΠΡ ν15 ἀ ἀϊα τη. 
» Πορ. Ῥυληητ5 περιτροποῖς μετατεθέντων. 

« Απεζαὶ ὑχὸδ ΠΡΥῚ χινδυγεύοντες. Αἱ Βορ. δοσιη- 

Οὐ ΜΟΌΝΌΛΝΙΒ ἈΡΠΕΚΕΝΟΟΜ ΝῸΝ 5171. 

Ρ 

πάντη ἢ 

[υρὶϊ ἃ ὙἸν ΘΠ] 15. δάθηιιο, ἐν πϑῖθπ5 δὰ μοίεη- 
ΠΟΥ 655, ἃπι| 78} ΠΙΟΥ ΤΕ ῬΓΟΧΊΠΠΟ5 ἰθϑουῖτ, πθο γα} 

ἀναγκαίαν δδὸν., πυχνὰ μεταστρεφόμενοι πρὸς τὰ Ἂ ̓Πὰ ΟἸΙΠῚ [ἰδ 411 ᾿ρ511Π| ΘΟ ΡΔΓ ΔΙ ῚΠ 7), ῬΟΙΘΡΙῸ 
ΡΙ ΟΠ οἶβοὶ. 564 1 «υϊάθη ἃ}} 60, 41τπ|1 νὶ ἃ ΠΙᾺ 5 
ἃ Πλϊβουὰ πᾶσ σαν ΠῸ βορᾶγαι, δὶ ᾿ποι ποι] ]6 πὰ 
ΠΡ σ ἃ] ΟΠΘΗῚ ΓΓΔΟΙΪ , [ΓΘ ΘΠ θυ σοην θυ θη ο5 56 

δ] ρϑοιιηϊὰ5. 5 5 00ὙῸ5. “105 ἃ Ππνϑητῖθ. Ὁ Θὰ5 
ΟΠ ἾΒΟΓΘ., ἀθρίογδηι : αἰ ν 1185. νΘΡῸ ἴῃ Δ]]Θ Πὰ5 Πὰ-- 

ΠῚ5. ΘΟΠΠΙσ ἍΠΙ., ᾿οβίθατιαμ 5011} 1115. 60}}]-- 

Θ6Π6]1 ἸΔΟΥ ΟΠ αἰἴάτιθ ἀναυἹ85. ΟΥ̓ Π]Θ ἢ ἀιίβοῖνο- 
τἰηξ. Ν ΘῈ 5] {1||5. ᾿Π 1] ἃ [ΘΥΓ8. ΠπΙσογὰ ῬΟ551- 
ἄδαϊ,, δὲ πηδρ ΠΠΠοὰ5. 80.465.) Θ᾽ ἈΠΙ ΙΔ ΠΕ Π ΟΥ̓ ΌΡΟ5 

ΟΠῚΠΪ5. ΘΘΠΟΡΙΒ.5. Ππου τα τπι6 Πιιπηᾶ ΠῸ ΟἸΪ ΡΟίοη- 

ἴἅπιὶ 56 ρίπ15.,), Π]5 ῬΘΡρθίαο {γιῖ τι, 566] ἃ]0 1}0)515 

ἃ] θγονθ θη ρι15 ἀοσορίο ΠΟΙ ΠΘ., Ἀ}115. ἐΓΟΥυ ΠῚ 

ΟΡ65. σϑαϊε, ᾿ρϑιπη νΟΙῸ οχίσιδ [6}1π|5. ΓΘΟΟΠ  , 

Τη10. ΘΕΪΔ ΠῚ 586 06 ἃ Πίδ ϑθριυ νηὶ 5 οἱ ἀΠΙΘ τι ΠῚ 
πΐης ἐϊδοθας, ν᾽ 46 0}: σὰ θο πὰ δ 4}105, ΘΟβίπ0 
[ον ἴαθ56 ἱπ᾿ ΠΠΙΘΟ5 5 ἰΓΆ 516. ΑΠ ἸΘ ΠΟΡΆΠΊ1Ι5 (1 }} 
ΜΠ ΟῚ, ΠΙᾺ ΠῚ Πλλ} 1 8665... {πᾶ} Πη18 

ΘΘΠΙο5 ἃ οἰν]αἴθ5.. θιϊαπὴ Δ Ππιο ὙἸν ΘΠ Π]γ115 4] 
Θὰ Ροββθάονγαης , Δ] «ΟΠ ΠΟΥ ΤΠ) ΠΟΙΪ ἃ 

ῬΥΙΟΥΊτι5. ΘΧ τ 5. Ἰππουῖπι 3 οἱ “ιθιηδπηοάτιηι 

11 πὶ ΟἹ τη θυ ν τα] Δ ἸοΘ] α Πειιν, ΘΟ βοθη θυὶπι 
ΡΥΪΠοΙρίις ΓΠγ μι 5. 411 νογῸ ἀμ] που ιι6 
γΟΟΔ Δ ΠΕ), 51 Οἵ 510 1115 56 θυ  π|, 06 6 56 ΟΊ} 

δοίη ΔΡΘῚΓΡ ΑΙ 51}... Δ6 ϑιι0Ου 116} 1η 1 5115. 1050 - 
ΥἹ1 ΠῚ} ΘΘΡΨΙ5., ΓΘ θι15.. ν Θ᾽ τι 1Π [ΟΘ5Θ Δ. Ὶ1ΠῚ ΟἿ ὍΠ11η- 
δοῖπ., ἀθυορθηῖθ ἐγ Π5Π.ΠΓᾺ 115 ἢ 

ἡ, δι νϑΓῸ δὰ {τι ΠΟ 15 δά οἰ λυ ἃς Ροίαι 

Θχοορίταϊα διηϊ, οἱ σα ἀπ μοι αη!65. εἰν 1α» 

ἀΠπῦὰ ΠΟΟΘϑϑι [ἴθ ἃ([ ἸΠΟΎ ΠῚ ΠΙΠΠΠ {116 ΟΠ ΠΟ - 
τἰ γθη 5. Ο ϑθαίτ) Δ ηνθποῦο, ἀπλη 0. ποὸ- 
ϑίγα 5Π|, ΟΙΙΔΠ]51 ΡΟ Θίιιο. ᾿π[ππα τι πττι } Οἷιδ 
01 σπιβίθι 1Π ἐν Πδι [τι ἀτιηηΐαχας τποά ἴσα {1|-- 
ἄδηι νο]ιρίαξο ἃ οθ νηΐ, ΠΟ Χ [τη πιὰ} ΠΟ] βία 
ἃ ΒΘ ρΟ ἤπια ἕοσγΘ [Ὁ Ὶ Π}115, [Θϑ πα πΙΘυ 10 [Ὁ 85 
6] ΠΟ Πλ115.. 11} 1Π 5.1] ΠΊ 11 ΠῚ Ὑ [85 (Ἰ5ΟΡΠἼΘ ἢ γΘΠΪΘΠ- 

(65, 51 ἴῃ ν βοθυ]} 15 εἴπ ρου πιὰ ποῦθηξς. ΜΟΥ ΙΘΩῚ 

ΘΠΪΠῚ ΠΟῚ ῬᾶιΙΟἷ5 ΤΠ 11}}}0 5816 5, [ΠΩ 16 ἴῃ σαιι5ἃ, 

οὐ" ΠΪΠ1] ΠΡ] 15. ἀδριιδίαγομ!, Τιάδοῖνα ἀθηϊ το 
ΟΕ Ι]1α., πη ΡῈ Ί 16 ΘΟ ΠΡΟ Χτιβ, οἱ πη ηἶὰ ΤᾺ] Οϑῶ 

ἃἰάι16. ᾿Πϑα ΠΙΘ ἢ 1158. ΔΠΙΠ186 ΟΡΘΡα, ΠΟΙ ΠΑΓΠ δ» 
δὴ}. «ἰΘιυπΘηἕτι. θα πὸ ον θη5, οἱ ρου ΠΙΟἶὁ5 

ΟἸανα, δὲ ἀοίιπι {180 οὐ π|6 γΟΓῸ ΘΙ ΌΡΥΪδ6. 511} 
ΑΔ ΘΠ 10. 86 ἸπηΠ} Πτι10.. ΟἸΠ ΘΟΙΡΙ15. ΓΟ ΠΈΙΘ 

ἴῃ ΘΟΠΙΡΙΟΧΊ 15... δὲ ΑἸ Πθ πο ΘΟΠ ΘΒ ἸΘ ἢ ΓΙ551Π10 

ἄτι5 οὐ δάτεὶ κινδυνεύσοντες. Μοκ (9}}». μυΐμιιι5. κοῖται 

δὲ χαί. 

ἃ Ἐκ παντί. Αἱ Μ85, πάντη: 



294 

αἰ] δὰ σοπβογναπα ΠΊΘΙΏΡΓἃ ΔΟΟΟΠΊΠΊΟ ΔΕ1551-- 
ΠΙῸ 500] 16 λιν ὃ Τά 116 πιπτιΠΊ τ 6 Π] 116 ΠΟΥ τιπὶ αὶ 
σα ΠΠλιι5. ἐπι ρἴοῖ5. γο] ατα ἢ τι", δ[ατπη ροϑὲ [ἀ- 
Οἴπτι5.,. ΟΠ Οὐϑ ΛΠ. ΘΙ Πσα ΘΔ ΠΙ5, ΤΠΘΏΒ6Π116, 

ἀθιοϑί ὉΠ] πὸ οθίθπτο θουτ πὶ αι το παν], γ6- 
ΘΟ]]ΘΡῚ 5656. ἰΔΠΊ πᾶ Π|. ὁΧ ΘΡυ θαι ἃ0} [Θηρ6- 
δίαίθ φυλάδη., οἵ, τθίπᾶμι. 5ἰτ, Θοπβ θυ η αὶ 

οἴη παοία δϑῖ, ἱποοπε πη 256. 5185 να] 46 δά- 

τηοάτι ρα μἰτοῖ. ϑ6 πεῖς Θπΐπὴ. ΘΟΥΡῚΙ5. δὲ 1π|}}6- 

ΟἾΠΠπι5 [ἀο πη 6556, οἵ δ τη πο γα ΠΘοθϑϑαυα 9Ὁ- 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΆΑΒΕΕ 

δαπὰ ΡΙστ ΠΣ ἃ6 ΓΟ βιι5 46}0}16. Ηοο δ᾽ ταν Οἵα πὴ 
1ρ51 Ζιοχαθ ρ ἀο ΕἼ] ΤΠ ΓΟ] το γθη τ, ΘΟ ΠΕ ΠΘΠΕΪ85 
Ἰοσθηὶ ἴῃ ρ Δ] αϑ 5. 5 ΠΧΟΙΠΓ,. Δ4ΟΙΘΒΟΘΠΓΠΠ1η 

ΘΟΥΡΟΡὰ ἃ νΟΙΙΡ ΔΓ τ5. τα τὰ ΘΟ ΥΔΠ[6Π), Θἰβ 16 
ΘΘΡ ἢ ΤΠ 115 Π6 ἀϑρίσθυθ α] ἀθ πὴ Θ᾽ σ Πἴ65 [Οὐ ΠΙᾺ5 
ῬΘΡΠ ΘΠ], δῖ 6 ]]6 πηι σαρὶτα 51ἃ ΘΟΡΟΠΪ5: ΘΧπ 

ΟΥΠᾶΓΟ, {ποὰ ἱποοπ πο πα υἰδῦπι ἴῃς ποτα τ 0 Π6 

Αἰοναι, ΠΟ ΠῚ ΘΟΡΌΠΔΙΗ. 
δ. Πδὸ αυϊάθιη τὰ ΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ Ἀ]16ηα. ΟΠΊΠΪΠῸ αὐς- 

416 ᾿πδηΐα, δὲ ατια5. ΠαΠΠΠπ|5 ΡΙΌΡΥΪὰ 6556. ΡῸ5- 

51Πἴ ΟΡΘΡᾶΣ ῬΓΘΕ ΠΏ Θδῖ οἰ ατιϑὶβ ΘΟ.}15 ῬΡΘΘΙΘΥΙΓΘ : 

ΘΟΓΙΠῚ γΘΙῸ “πῶ γΘΡῸ ΠΟΘ ΤᾺ 51Π|, ΘΟΠΥΘΗΪΐ 167 

σασαηὶ ΠλΠτπὰ Παρ ογΘ. Οὐ ἀπίθη νοῦ ποὸ- 

51} 651} Απἰτηδ, 4τ|ὰ νἱν Π1115, {1186 [6 Π1115 δϑὲ ἂῸ 

1η 16 Πρ θ π5.,. οὐ α6 Π1Β1] δουτπὶ {πῶ σγαναηΐ 
ΟΡτ5. 65, ΘΓ σουΡι5. {πο οἱ ῬγῸ νϑίοα!ο δά 
ἀρὰ ποισοπάδῃι νὰ πὶ ἃ σΟΠἀἸτογΘ ἀαίαπι δϑὲ. Ηοο 
Θηΐπὴ ΠΟΠΊΟ δϑῖ, ΠΠΘ 5 ΔΟΘΟΙΠΠΙΟ(185 ἃ0 ΟΠ ΓΙΘΠΕΙ 

ΘΆγηὶ ΠΠ|σαῖα, ρος ἃ 5 ρΙΘΠΕΙ551Π10. ὉΠ ΙΝ ΘΥΒΟΙ ΕΠ 
ΟΡ Πο6 ᾿πὶ αἴθ γῸ πηᾶῖουπο [ον πηαίτι". ΗΟ ἴπ ᾿ΠσΘ ΠῚ 

ΘΧ ἴθ πο ΓΟ 515 115. {Π4] 8 Π|15 Θάπιοῖε ραν ΘΠ] [6 πι-- 
Ῥὰ5. ΠΟο, ΓΟΪθτι5. ΤΟ ΡΟ ΠΙ5. ἘΣ ΠΏ ΡΘΓΑ ΘΕ, ΘΟηβεῖ- 
ταςτα πὶ δῖ. Πΐο βα ϑιλαῖα οὐθατινα δϑὲ δά νἰσία- 
τἰβ ὀχϑυοϊτπιπι. Ππῖΐς μοϑβιία ἰΘχ οϑῖς τὶ ΡγῸ γ]- 
"5 ᾿πηϊ τοῖν σΟΠ ΠΟΥ 6 ΠῚ, [116 ἀἸβοὶ ρ] πᾶ πὶ ο60- 

Ἰθϑίθμι ἴῃ [οΡυ5. ἀμ νοι. Ηοο ἀΡϑοθάϊε, Πἰπο 

δνοοσδίιμ. Ηοο αὐ Τ)οὶ «αὶ Ἰρϑιιῃ) πη ϊδὶ τ, {Ὁ} 1- 
ΠΑ] 5ἰδιϊταν : Ποὺ ἴῃ Πα 4Ἰοῖιπ νοσαίαν : πος 6ο- 

ΤᾺΠῚ 1185 Ρ6Ι νἰὰπὶ μαῖγανῖ, 46 1 Γᾶ ΠῈ πη ΟΘ θη 

γϑοῖρὶτ. Αἴάιιθ νἹντατ65. Π 4116 Ροββθϑϑίοπθθ Π0- 

ϑἴγαϑ Πουὶ ἀθρυθθπά θεῖε αι15, 01 ΓΘΥΙΠΕ ΟἸΠΠῚ 
παίανα αἰ] σθπίθι σοπίθχίο : δὲ ΠΘΖιι6 ἸΔΡΟν ἃ Πί65 
ΠπῸὸϑ ἴῃ ἴθυγα νοϊαπὶ ἀθϑθυθυθ, Πἰδὶ ν {15 ᾿πιγοάι-- 

ΟἿ. Θᾶ5. ΡῈ} Υἱπὶ 5ΡΟπίΘ {ἘΡΑν θυ  Πλ115, δὲ δα [τ-- 
ταγαμη νἱ τα Π [65 ΠΔΠΤ65 ῬΡΟΘΟ ΡΠ, δὲ ΘΟ]]οσαπε 

ἴῃ ἈΠΘΌΪΟΘ5. 511} ῬΟΒΒΘΘΒΟΙΘΙῚ, δὲ 51} οοηε - 

τουῖβ. Οου}15. θυ παμη [α]ροπι. ΠΊν 180 ψΘΙῸ, οἱ 

4 Ί,ορο Τασδαπι ἴῃ 114, γέγραπται νόμος. 

ἃ Ἑα᾿ιῖο Βα51}. εἰ (0]}». Ῥυΐπηιβ ἀγγέλοις τοῦ χτισα- 

μένου, Θοδηιια χιιὶ {δπιϊπαν νεῖ, οτιπι αὐιϑεἰϊς σοπαὶί- 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. 

Α 

ἌΠΟΗΙΕΡ, 

λῶν ἀποσυλωμένου τροφῆς; Τοιγαροῦν ἕχάστου 
τῶν ταῖς ἀσελγέσιν ἐγχαλινδηθέντων εὐναῖς, μετὰ 

ὅταν ὃ μὲν τῆς σαρχὸς οἴστρος 

τὸ βδελυρὸν δὲ ὧν ἐνεχείρησε 

πέρας ἐλθὼν ὃ νοῦς, ὥσπερ ἐχ μέθης ἢ χειμῶνός 
τινος, τοῦ λογίσασθαι, ποῖ ποτέ ἐστι, λάδοι σχο- 

λ -“ τὴν πρᾶξιν εὐθὺς, 

ἀπουμαρανθῇ, πρὸς 

λὴν, σφοδρός τις εἰσέρχεται τῆς ἀχρασίας μετάμε- 

λος. ᾿Αδρανεστέρου τε γὰρ αἰσθάνεται γεγενημένου 

τοῦ σώματος, χαὶ πρὸς τὴν τῶν ἀναγκαίων ἐργα- 

σίαν νωθροῦ, καὶ παντάπασιν ἀσθενοῦς. Τοῦτο δὴ ἄρα 

καὶ τοῖς παιδοτοίδαις χατανοήσασιν ὃ τῆς σωφροσύνης 

ἐν ταῖς παλαίστραις γέγραπται “νόμος, ἄσυλα πα- 

ρὰ τῶν ἥδονῶν τοῖς νεανίσχοις φυλάττων τὰ σώμα- 

τα, χαὶ οὐχ ἐπιτρέπων ἀγωνιζομένοις αὐτοῖς, οὐδὲ 

ὅσον προσδλέψαι ταῖς λαμπούσαις μορφαῖς, εἴγε 

ἐθέλοιεν στεφανωθῆναι τὴν κεφαλὴν, ὡς τῆς ἀχρα- 

σίας γέλωτα ἀγούσης ἐν τῷ παλαίειν, οὐ στέφανον. 

- ἢ Ν 
Ταῦτα υὲν ὡς ἀλλότοια πάντη χαὶ περιττὰ, χαὶ ι τ ) 

Ὁ ν ν᾿ ὰ 2 ΄ 

οὐδενὸς ἴδια γενέσθαι δυνάμενα, παρατρέχειν χα- 
᾿" πος ΟῚ , Πα Ἐν 

λὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύσαντας" τῶν δὲ ὄντως 
, , ’ὔ - 7 ,ὔ 

ἡμετέρων πρόνοιαν προσήχει ποεῖσθαι πολλήν. Τί 
δι 

δὲ 
ΠῚ ᾿ Ἶ Ὦ “ὯΝ ΄ “- , 
ουσα χαὶι νοερὰ, χαὶ οὐόὲν δεομένη των βαρυνόν- 

ὄντως ἡμέτερον; ψυχή τε, ἣ ζῶμεν, λεπτή τις 

Ἁ νὰ“ ᾿ , ΓΤ, ΡΣ ἘΠῚ 
των᾿ χαὶ σῶμα, τὸ ταύτη δοθὲν ὄχημα πρὸς τὸν 

, - , Ὁ Ν 
βίον παρὰ τοῦ χτίσαντος. 'Γοῦτο γὰρ ἄνθρωπος" 
(9 , , ᾿ ΄ νοῦς ἐνδεδεμένος προσφόρῳ καὶ πρεπούσῃ σαρχί. 

'Τοῦτο ὑπὸ τοῦ πανσύφου τεχνίτου τῶν ὅλων ἐν τοῖς 

μητρῴοις ἡμῶν πλάττεται κόλποις. Τοῦτο εἰς φῶς 

ἐχ τῶν σχοτεινῶν ἐχείνων θαλάμων ὃ τῶν ὠδίνων 

ἄγει χαιρός. Ἴ οὗτο ἄρχειν ἐτάχθη τῶν ἐπὶ γῆ γει χαιρός. Τοῦτο ἄρχειν ἐτάχθη τῶν ἐπὶ γῆς. 
“Ἀν Ἅ - - Ἷ « 7 

Τούτῳ γυμνάσιον ἀρετῆς ἣ χτίσις ὑφήπλωται. 

Τούτῳ χεῖται νόμος, μιμεῖσθαι τὸν πλάστην εἰς 
- ΄ “- 

δύναμιν, χαὶ τὴν ἐν οὐρανοῖς εὐταξίαν σχιαγραφεῖν 
-- - Ὁ ͵ 

ἐπὶ γῆς. Τοῦτο, ἐντεῦθεν καλούμενον, ἀπανίσταται. 
Εἰ τ ἣν ἀν Ἢ δῇ ; 

'ΓΓοῦτο τῷ τοῦ πέμψαντος Θεοῦ παρίσταται βήματι. 
νου " , Ὁ Ὁ ὔ - ΕῚ ᾿- 

Τοῦτο εὐθύνεται " τοῦτο δέχεται τὴν τῶν ἐνταῦθα 
Τ' Α 

πεπολιτευμένων ἀντίδοσιν. Καὶ τὰς ἀρετὰς δὲ ἡμέ- 
: 

τερὰ χτήματα γινόμενα εὕροι τις ἂν, ὅταν ἐξ ἐπι- 
Ἢ ἌΓΡΙ ΔΝ. τ τ ἣν 

μελείας συνυφανθῶσι τῇ φύσει " χαὶ οὔτε ἐπὶ γῆς 
- - ν ΕΥ̓ μοχθοῦντας ἡμᾶς ἀπολιμπάνειν ἐθέλουσιν, ἣν μὴ 

ἘΣ ταν " κεν δι ττον Ἐτ τρος 
πρὸς βίαν αὐτὰς ἑχόντες ἀποδιώξωμεν ταῖς τῶν 

, 3 ΓΙ ΤΡ τ ΒΘ ς 3 ,΄ ΄ 
χειρόνων ἐπαγωγαῖς' ἐκεῖσέ τε ἐπειγομένων προτρέ- 

Α - » ΑΙ 2 

γχουσι, χαὶ τοῖς ἀγγέλοις τὸν: χτησάμενον ᾿ συντάτ- 

τουσι, καὶ λάμπουσι δι᾿ αἰῶνος ὑπὸ τοῖς τοῦ χτί- 
: 5 τ τὸ δα ΠΕ ; ᾿ 

σαντος ὀθφαλμοῖς. Πλοῦτος δὲ, χαὶ δυναστεία, χαὶ 
᾿Ὶ ἣν τς - "» 

περιφάνεια, χαὶ τρυφὴ, καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος ὄχλος ; 

ἰονὶς οοἰϊοσαπῖ. ΑἸΔ ἴγὲ5 Νβ5. τοῦ χτυσαμένου. Ἑάλιῖο 

Ῥατῖβ. τὸν χτησάμιενον. 



ΠΟΜΙ͂Ι,.. οὐὦὉ ΜΌΝΘΑΝΙΒ ΑΠΗΒΒΕΝΌΌΜ ΝῸΝ 8:17. 

ὃ χαθ᾽ ἡμέραν ἐχ τῆς ἡμετέρας ἀνοίας αὐξανόμενος, 

οὔτε συμπροῆλθε πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οὔτε συν- 
απῆλθέ τισιν" ἀλλὰ τὸ τῷ δικαίῳ πάλαι ῥηθὲν ἐπὶ 

παντὸς ἀνθρώπου πέπηγε χαὶ χρατεῖ᾽ Γυμνὸς 

ἐξῆλθον ἐκ χοιλίας μητρός μου, γυμνὸς χαὶ ἀπε- 
λεύσομαι. 

Ὃ μὲν οὖν ἄριστα βουλευόμενος, τῆς ψυχῆς ὅτι 

μάλιστα φροντίσει, καὶ τοῦτο διὰ πάντων πειράσε- 
ται σώζειν εἰλικρινές τε καὶ γνήσιον" τῆς σαρχὸς 

δὲ ἢ λιμῷ τηκομένης, ἢ χρυυῷ καὶ θάλπει προσ- 

παλαιούσης, ἢ νόσοις ἀλγυνομένης, ἢ πασχούσης τι 

παρά τινων "βίαιον, ὀλίγον ποιήσεται τὸν λόγον, 

τὸ τοῦ Παύλου φωνῶν ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν δυσχερῶν, 

χαὶ φθεγγόμενος" Εἰ καὶ ὃ ἔξωθεν ἡμῶν ἄνθρωπος 
φθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσωθεν ἀναχαινοῦται ἡμέραν χαθ’ 
ἡμέραν. Καὶ οὔτε τοὺς ὑπὲρ τοῦ ζῆν κινδύνους 

προϊόντας δρῶν, φανήσεται δεδιὼς, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ λέ- 
ξει θαῤῥῶν " Οἴδαμεν ὅτι ἐὰν ἣ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία 

τοῦ σχήνους χαταλυθῇ, οἰχοδομὴν ἐχ Θεοῦ ἔχομεν, 
οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Εἰ 

δέ τις ἐθέλοι φείδεσθαι καὶ τοῦ σώματος, ὡς μόνου 

χτήματος ἀναγχαίου ψυχῇ, χαὶ συνεργοῦντος αὐτῇ 

πρὸς τὸ ζὴν ἐπὶ γῆς, μιχρὰ πρὸς τὰς τούτου χρείας 

ἐπιστραφήσεται, καὶ ὥστε συνέχειν μόνον αὐτὸ, 

χαὶ τῇ τῆς ψυχῆς ὑπηρεσία διὰ μετρίας ἐπιμελείας 

ἐῤῥωμένον τηρεῖν, μὴ μέντοιγε ἐπιτρέπειν ὑπὸ χό- 

φου σχιρτᾶν. Εἰ δὲ ἴδοι ποτὲ ταῖς τοῦ πλείονος, καὶ 

πέρα τοῦ λυσιτελοῦντος, ἐπιθυμίαις φλεγόμενον, 
βοήσει πρὸς αὐτὸ τὸ τοῦ Παύλου νομοθετῶν " Οὐδὲν 
εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον" δῆλον, ὅτι 

οὐδὲ ἐξενεγχεῖν τι δυνάμεθα. "ἔχοντες δὲ διατροφὰς 

χαὶ σχεπάσματα, τούτοις ἀρχεσθησόμεθα. Ταῦτα 
μὲν γὰρ ἐπάδων αὐτῷ συνεχῶς χαὶ βοῶν, εὐήνιόν 
τε αὐτὸ καὶ χοῦφον ἀεὶ πρὸς τὴν οὐράνιον ὁδοιπο- 

Ὁ 

Ξ 

99 

Ῥοϊεπίδίιιβ, δὲ οἰαυ 0, οἱ ἀο]ϊοῖθ, δὲ Ομ Πὶ5 
Θ] αβπι 1 ταν] ἀαοι αἴθ ΡῸΡ ποβιγαπ ἰπϑὶρίθη- 

{ἰὰἢ ΔΠσΘΘΟΘΠ5., ΠΟΩῸΘ ἱπ ρΟἶν ἢ: ΠΟΙ] ἰδοιι πὶ ἴπ 

γ᾽", ΠΟΘ. ΟΠ 1115. ὉΠ] τ Δ ΡΠ : 564 

ἴπ πποαιθάι6. Πομΐη6. {ἰχτιπὴ δὲ γα ΠῚ πη Ποῖ, 

4ποα οἸΐπν ἃ ἠπδίο ἀϊοίιιπὶ οδι : Διμάϊτις Θρτθ5-- 7ον. τ. 21. 
515. διπὶ Θὰ μῖθΓῸ τηιαίγὶς ΠΕ, τιάτι5 οἰΐαηι 

ΤΟ νΦΓ Τ᾽. 

6. Τιίαάιιθ απ| 5101 Ορτπιθ. σΟΠδ11}... σα γα θὶ 

ΔΠΙΠΊΔΠῚ Π 18} Πα ΧΙ ΠῚΘ.., ΠΟσΊΙ16 ΠΟ 415. ΟΠ Ἶθθιι5 

δἵ Β᾽ ΠΟΘΕῚΙΠῚ δὲ σΘΠΕΪ ΠΊΙΠῚ 56. 176 ΘΟΠΑ ἔτ : σα - 

Πἰ5 γ6]Ὸ; δῖν 8 Ἀπη6 σοῃ Ποἰατι, 5ῖνθ οἴχπὶ ἔΙσΟΥ Ὁ 

ἅτ ΟΑ]ΟΡΘ. πιο θ ι}", 51 ν 6. ἃ ΠΟ 15 ΘΧου ποθι παν, 

βῖνθ ν]ο θη τη 414 4]0 ΔΙΙ αἰ] 15. ρου ροείαται"» 
ΡΆΓ ΟΠ ΘΗ. θᾶ νἂπιὶ Πα Ὀἱ., 1Ππ|4 ῬΑαΠῚ ἴῃ δἰ σι ὴθ 

Δαν θυ [ἘΠ 115 ΡΓΟ ΟΡ ἢ5.. ἃ0 ἀἸσ6Π5 : Ζίοθὶ οαίο-- ἡ. σον. ἡ. 

Τοῦ ποηλο πιοϑίοι" ΘΟΥΤ ρα τ". ἐπίογῖοτ' ἐαηιθτι 

χοποναίμ ε εἶδ πὶ ἀΐδηι. ἘὺΠ᾿ αθὶ νϑηΐνο 56 ἰπ 

νἱτ Ῥϑυϊου!ιηι νἸἀθυῖε, παι αιια πιὰ πὶ ἀρ ΡανΘθὶ 
αἰπλ άτι5 : 566] 51] 'ρ56 οοπῆ θην ἀϊοίιινιι8. οϑὲ : 

τ6. 

δοίης φιοι οἱ {ΘΥΓΘ Τὶ» τιοδίγα «ἰοηλιι5. ἤπι 715... (ον.δια. 

ταὐογπαοιίϊ αἰϊδεοίναίιν, ἀαϊβεαιίοτοισι δα 1)60 

πανΡθηιῖιιδ : «ἀοπιιίηι τιοτὶ πα πα {ἀοίαπι, «δ ογτιάτι ἵπὶ 

ἐ(οἰϊδ. δι {15 τὰ πθη γΟ θυ ΘΟΡΡιι5 δῖα πὶ Θ011- 
Ὠ}5ΘΓΑΥῚ , ΤΠ] πὰ 1 αἸιΟ ὦ τΠὰ ΡΟΒ565510 5115) {125 

ΔΠΙΠ]5 ΠΘΟΘΒΒΆΡ ἃ δϑῖ, οἰ 16 ἃ ν]ΐδπ ἴῃ ἴθυγὰ 46- 
δοπάδμι 5 ρΡουϊα5. ἔθυε... οχίριια πη ΠΘΟΘβϑὶ [ἀπ 

6] 115. ΘΔ ΠῚ 55! ρου, αἰ ΠΠπι4 οἱ σοπείπθας ἰδ π- 

ἴπ|Π}, Θὲ ΡΘ᾽ πη ΠΟ ΟΡ ΘΙ ΟἸΠ ΠῚ 58 ΠῚ ΠΟΠβορν οὶ 
δ ΔΙ Πιδ8 ΠῚΪΠΙ5 ΓΘ 11} 57. ΠΟῚ [ἃ τι ΘΠ τιΐ ἸΡ511ΠῚ 

ϑαι θαι ἰΆβΟΙ ν "6. δἰπαῖ. Θποα 51 νἱήθυῖ ΠΠιὰ 
ῬΙανία πὶ ἀοϑιἀθυῖο ἱποθηαϊ,, Ἰάαπι6 οἰἴνα πθοθδ- 
5116}... Οἱ γϑοϊ πη Ϊ , ΡΥ Ώ ΟΡ  θ6 5 ΠΠπ|4 αι} 

Δ δ ἱπειειἰτπιτι5 ἔτι ἱτιτιο τατετιάτιπι ; οσοπιδρὶοιίεηι 

δεῖ, φιιοαῖ πιθι6 ἀπέ ογτ φιιϊάφιαμι ροϑοιίπιιι5. 
Μανϑοηίο5 απίθπι αἰϊηιοηία,, οἕ ψιίνμς5 1 απ", 

ρίαν ἐργάσεται, χαὶ μᾶλλον εἰς τὰ προκείμενα χτή- 155 Πιὶς σοτιογϊ ΘΥΐπιι5. Ἰοτθ ἢ π δὶ ποθ ρθγρθίιο 

Δ ΘΟΡΡΟΥῚ οσοϊπαΐ 9, ἹποΙαπηθίηιι6.., Ππ|4 δὲ ππουῖσο- σεται συνεργόν᾽ εἰ δὲ ὑόρίζειν αὐτὸ συγχωρήσοι, 
Α γ, -.- 18 » Υ, »" 

χαὶ πάντων ἐφ᾽ ἡμέραν ἐμπίπλασθαι, χαθάπερ τι 
θηρίον ἀνήμερον, ὕστερον ταῖς βιαίοις αὐτοῦ πρὸς 
γὴν ἀνθολχαῖς συνεπισπασθεὶς, χείσεται στένων 

5 ἀνόνητα. Καὶ πρὸς τὸν Δεσπότην ἀχθεὶς, χαὶ τῆς 

ἐπὶ γῆς πορείας τῆς ἐνδοθείσης αὐτῷ τὸν χαρπὸν 

ἀπαιτούμενος, εἶτα οὐκ ἔχων δοῦναι, θρηνήσει μα- 

χρὰ, χαὶ σχότος οἰκήσει διηνεχὲς, πολλὰ τῇ τρυφῇ 
Ὁ ,ὔ “ Ὁ 

καὶ τῇ ταύτης πλάνη μεμφόμενος, ὑφ᾽ ἧς τὸν τῆς 

σωτηρίας ἐσυλήθη χαιρόν οὐδὲν δὲ ἐκ τῶν δακρύων 

»(]}. ρυϊπιιβ τινῶν βιαίων, α΄ ψιϊδιιδα απ υἱοῖεη- 

ἐἰσ. Νοο ἴα παι]το ροβὲ Ἀορ.. [οΥίϊιι5 χινδύνους προσ- 
ιὔντας. 

γᾺΠῚ δὲ 5ΘΠΊΡΟΙ Δ ΡΙΟΓΘΟΙ ΟΠ ορΙοϑίθπι Θχ ρ6- 
ἀϊιαπι γθάάθι, θυ! ἔ{πι6 Δι ΧΊ] 10. πη] ΟΣ] δ θὰ αι 
Ρτοροβίία δαμΐ οἰσθιιη ἃ πη πἰὰ : 51 [6 ΠῚ 1Π580 - 
Ιθη5 ἃ ῬΓΟΙΘΙΨ 1) 6556. Ρ ΘΙ ἸΒΘΡῚ 5. οἵ (Π]ιιθνῚ5 
«ποιά ϊο τὰ πα πῃ ἱπηπ]  ΠΘ πὶ «ππαπηἀἀπ [» 518 ΠῈ 
ΟΡΡΙΘΥῚ , τὰπὴ ἀθηλιιπὶ ᾿ρϑιτ5 ροπάθυθ δ [θυ γα πὰ 
ψ]Ο]θπίου νουσοπίθ δι γΔοτι5., 7866 0 1} ̓παπ τοι ἴπ- 

Βοιηἰβοθηβ. Οὐΐπ δὲ δα Τομηπιιηι Δα ποίτι5., οἱ 

ΤΟΡΡΘΩΪ {ΠΠ1π|5 ΠῚ ΠΘ 5. 510] ΘΟΙ ΠλΪδϑὶ [γποίτιπὶ ΤῸ- 

« ῬΑ ἀνόητα. ΑΠΕΪΖΪ {γὸ5. ΠΡΥῚ ἀνόγητα, οἱ ἴδ 

Ἰερογαΐ ᾿πίουρυοβ. 

1 ως Θὲ 

ΣΝ δ 



ρα, 6. Ὁ. 

Τιιταπᾶϊὶ 
δα {1 πᾶ- 

Υὐραῃῖ, 

4520 8. ΒΑΘΙΠΜΙ 

δάιαβ., πος νοάάθνο να ]θη5.» ΡΠ ανίπνιαι Ἰαπηθπῖα- δ ἔτι χερδαίνων, Ἔν γὰρ τῷ ἄδη 

Ἀλταν", δὲ πὶ ρορροευ5 [6 πο} }}5 μα θ τὰ 011, ἀΘ] οἷα, 

δον 4116. [4ΠΠοῖα πὶ ΠΟ ΡΆΡΕΙΠῚ ἸΠΟΏΒΔΠΒ » 4«{ϊ- 

Ῥλ115 5] {15 ΤΟ ρΡῈ15. 510] δά θιητιπι ὁδι. 56 Π1}}] 

τὰπὸ ἈΠΠῚ αΠ5. ΟΧ ἰΔΟΡγ μἷ5. οαρίοῖ. 7π ἐπ ον τι0 

οηϊπὶ ἡιεἰς {ἰὶ σον [οὐ χει ὃ ἵπάαῖ Ἰθανὶα, 
γ. Ολνοαμηι5. σῖτα πιὰ πὶ ΘΙ ον Ἰμ16. Πθυὶ Ρο- 

του). ΠΟ ΠῸ5. ἰρδὶ Θροῃτο δαΠ}οοηητ5. Οποά 5] 
αι ϑρίαπν ἴαπις ΟἸἴπι. ᾿ποβοα ι5.,. ΔῈ αἰν "Πὰν Πὶ 
θα Ϊν θὰ ᾿πίπι6 ἀρὶμ! 56. ΘΟ σου αν, ΘΑΙΠΊΠ 116 

αν 5. Πρ αν 1. ΔΗ 11] 7 ἅτ [801 ν 188. 506}115 αυοά 

νἱχ οἰ αἱ ροίοϑι, παι ἀ Πα ηχὶ}, τ ΟΥ̓ ΠΏ] ΠΙΠ115 

Π|5. 566: ΟΧϑαΓ αν : 15... ἀπ. Δ Πππι ΤΘΠΊΡΙ5 
δ᾽, ἀπίθαδῃ ἃ ᾿πιοστι ΠῚ ΘΧΊ 1} ΡΟ γΘηϊαΐ, 

ἀδροπαῖ Π Δ] Ὁ ΠῚ ΒΔ ΡΟ ΠΑ ῚΠῚ ΡΑΡΓΘΠῚ 5, Θὲ Ρυ]τ5- 

τι Πὰν 5 51} ]  [|',) ΠΠΘΡ ΟἸτι 1) ᾿Π ΘΟ 6 Θ0Π- 

ϑοϑίδυιιπι. [δοῖας Ἰοττ α η}., ἁΓ 116. ρου Ἁγ ]ο5. πιὰ- 
εἶ ποὺ5 πη το αν. ΠΠῚῚ ΘΉΪΠῚ.,. ΘΕ ΠἸδὶ ΠΘΟΘΘΒΑΡΟΥ ΠῚ 

ΔΙ ααϊ ἃ ἴῃ πανὶ ν ἢ λη:., [ΔΠΠΘΙ 5] ὁΧχ ροΪαρο ἴη- 

5 Ρσα  [Π 56 Οἴου ν ΘΘΌ 6 5. (πο πὶ [ΘΠ ΡΟ5[85.5.ὄ οἱ 
ΠΑΝ ΘΠ ΟΠ ΟΥ 6. ρ.Θ558 1} ΤΠ] ΠΘ τι" ΟΡ ΘΥΘ, {118}}} 
ΝΟ] ΟΙ5ϑ᾽ ΠῚ6 ΡΟβϑι πη 5). ΟΠτι5 πᾶσ ηΠὰ ΘΧ ρᾶνίο ἅ}16- 
ναπῖ, ἃς ΠΊΘΙΟΟ5. 1Π|||50. 11 Πα 1} 1 οἴ τι Π} [ἢ ΠΑ, 
τι πανί γϑάδλπι Πυιο ]υ5. 5. ΟΥΙΟΥ ΘΠ. , δὲ ἀπὶ- 

ὙΠ) 8]}0115. 5015 ἀἰτι6 ΘΟ ΡΥ τ15.5) 51 ΠΟ 60 ΠΥ] μ05- 
5117. ὙΠ ἀπ] ρουίοι!! ΙΟοῖι} Ρυ Ὁ] ολη ,. ΤῸ ΘΕ] 

᾿νδοο ἀρ Πο5 οἱ βίδιιουο Θὲ ΘΧΒθί) ΟΠ 56 Π]Δ 5 
ΠΟΡ5. ἀπαπ. 1ΠΠ15 σοην θη. ΠῚ οπΐπν «αἰ υ4 
ταπθηι ο]οσουῖη:, {Π|6Ὸ ΔΗΝ ιν. οὐ 6. ΘΘΘΓΘΙῸ 

᾿ποῖ πὶ ΤΠΥῚΠῚ [πὶ ΑΙ ΟΥΓ ΘΙ : ΠΟΘ. νΘΙῸ {10 

Οἰεἶτι5 Ῥυαν απ) ΠΟ. ΟΠτι5. ὈΡΟ]ΘΟΟΥ ΠΠτ15.,. 60. ΔΠ1- 
ΠΟ ο5. Ῥυσοϑι ἈΠ Π]ΟυΌϑήιι6. εἰν 115. ἀΠ μη 115. πο- 

5115 ἀοοι ] Δ} ηλι15. ΒΟΟΣ ΤΔΠῸ παιηήιιο, οἱ 4886- 
Οὐ 116 [}1ὰ διιπῖ, ο]θοία ρογοιιπῖ, δὲ 6ὸ εἶἰονο- 
ΠΪα ΠΕ τὰ Π6 5᾽πὶ 4 6 η} ΔΙ ΡΠ 5... ΟΠ ἸΔΟΡΎ 5 
ἀοΙδαπίι τ ΒΆ ΠΟΙ ΠΠΟΠΪΔ ΨΟΙῸ οἱ {π|5ι{π|ι ἴῃ 1ΠΠ0- 
χαὰπι Ῥοβίθα ΙΘΟιμ} ΓΔ Βθιιηΐ , ΚῸ5 ἰΘν65., οἱ {8 
{Πι| ἘΠ] ῖ15. ππι}}15. φιθαπι οὔνοῖν!. Νάτο νονῸ Ρ6- 
ΟΠ Πἶ δ. ΡΙΌΡΟ. ο]θοῖαο ρογοῖμητ Οἰ πε 6 ἢ ἘΠ}0115. ἃς 
ΓΟ] οἰ ΘΠ] 15 : 56 51 πὶ ἃ] 1ὰ5 ααϑάαμι ὁΠ6- 
Αγ ]Ὰ5. Ὠᾶνο5. {ΠΠΊΟΥῸ5... θαι ναι. ν]  ο]1οοὲ νοπ- 

{"05.. ΘΧΡΟΡ [9 ΘΟΠΒΘΡ ἈΠΕ}, οἱ «ὦ ῬΟΡ 5. Ῥον- 

νοπίπη.,. οὐϑ ἢ  π|6 [ΔοΙ ΘΠ ΕΠ] λ115.,. Πα Π]}ι15 
ΟΥΠαϊηθηΐο δα ηἴ. ΠΟῚ ΡΟ οι]ο. 

8. Θιατια Πλτ15. Ἰσίταιν (6. ΠΟ ΒΗ] 6 ΕΠ 0515, ἀΠ] 6 115-- 

511}}} 5 Ππιπ]  Πῖτι5. αϊ ἀἀαην.. δὲ αἰνὰ γιιη ΟἾιΙ5, 

51 τηθο πο) 5. ρυο οθ50. ο]απο γ ]Πμηι15.,. Πλ1|5 

» {Ππι|5. (0}1}ν. ἐφ 

αἰσοιναῖι. 

ἑαυτὸν συνήγαγεν, 5οηδιι ᾿ιαϊὰ 

Αι Μϑ.. 

βοοιιπιις 

ΒΖ ππ| ἀπειλήσει 

ἃ ἘΔΠΠῚ οἱ ορ. Ὁ 

σι. 

οὔναι φυγήν. ΑΙ {γὸ5 

σΡΒΑΒΕ ΘΑΡΡΆΑΡΟΟ. 

σ 

ἢ 

ΛΔΆΘΗΙΕΡ. 

«ὶ 
ΜῈ ὙΕΙ͂Σ. 
ἐξ γύήηε:- ξτομολογὴσε 

ταί σοι; φησὶν ὃ Δαδίδ, 

Φύγωμεν οὖν, ὅπως ἔνι τάχους, μὴ ἑαυτοὺς 

ἑχόντες συμπνίξωμεν. Εἰ δ᾽ ἀρα τις χαὶ πάλαι δὲ- 

λεασθεὶς, ἢ πλούτου χόνιν ἐξ ἀδιχίας ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

" συνεφόρησε, καὶ τὸν νοῦν ταῖς τούτου μερίμναις 

χατέδησεν, ἢ υὐσος ἀσελγείας προσῆψε τῇ φύσει 

δυσέχνιπτον, ἢ τῶν ἄλλων ἐγχλημάτων ἐπλήρωσεν 

ἑαυτόν: οὗτος, ὡς ἔτι χαιρὸς, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τε-- 

λείαν ἀπώλειαν, ἀποθέσθω τῶν φορτίων τὰ πλείο- 

να, καὶ πρὶν ὑποδρύχιον γενέσθαι τὸ σχάφος. 
ἈΝ 
δεόντως 

ἜΣ: ; πο υτα ; 
συνέλεξε, καὶ μιμιησάσθω τοὺς τῆς θαλάττης 

ἐχθολὴν ποιησάσθω τῶν ἀγωγίμων, ἃ υὴ 

ἐργά- 
᾿ “ αἰ -Ὶ , μιν τ , ΕῚ “- 

τας. 'Ἐχεῖνοι γὰρ, εἰ καί τι τῶν ἀναγχαίων ἐπὶ τῆς 
Κἂν τ , ΓΝ ΔΛ 2 - , 

νηὸς ἄγοντες τύχοιεν, χλύδων δὲ ἐπαναστῇ ζέων 
3 “- , 3. ὦ " ς 3 ΄ 
ἐχ τοῦ πελάγους αὐτοῖς, χαὶ χαλύπτειν “ ἀπειλήση 

πεπιεσμένην τῷ φόρτῳ τὴν ναῦν, ὅπως ἔχουσι τά- 
ἊΝ σελ , 

χους, τὸ πολὺ τοῦ βάρους ἀποσχευάζουσι, καὶ τὴν 
" , Ν, -Ὁ δ ἔν 

ἐμπορίαν ἀφειδῶς ἀντλοῦσιν εἰς θάλασσαν, ὥστε 

δψηλοτέραν ποιῆσαι τὴν ναῦν τοῦ χύματος, χαὶ 

μόναις ταῖς ψυχαῖς, εἴπερ οἷόν τε, χαὶ τοῖς σώμα- 

σιν ἐκ τοῦ κινδύνου δοῦναι “ φυγεῖν. Πολλῷ δὲ ἐχεί- 
νων δήπου μᾶλλον ταῦτα ἡμᾶς βουλεύεσθαί τε 

προσήκει καὶ πράττειν. ᾿Πχεῖνοι μὲν γὰρ ὅπερ ἂν 
τα έτη α βύρονς αν ἔ ἀποῤῥίψωσιν, εὐθέως ἀπώλεσαν, χαὶ περιίσταται 

λοιπὸν βία πενίας αὐτοῖς" ἡμεῖς δὲ ἐφ᾽ ὅσον ἂν τὸν 

πονηρὸν ἐξαντλήσωμεν φόρτον, πλείονα καὶ βελτίο- 

νὰ ταῖς ψυχαῖς πλοῦτον ἐπισωρεύσομεν. Πορνεία 
᾿Ὶ λὴ "ἢ , τ ΄,΄ » κ 

μὲν γὰρ, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ῥιφέντα διόλλυται, χαὶ 

πρὸς τὸ μηδὲ εἶναι χωρεῖ, λυθέντα τοῖς δάχρυσιν " 
ς ᾿ ΡΝ Ἅ δ. , ) Ε ᾿ἷ 35 ’ ἁγιότης δὲ χαὶ διχαιοσύνη λοιπὸν εἷς τὸν ἐχείνων 

μεθίσταται χῶρον, πράγματα χοῦφα, χαὶ οὐκ εἰδό- 
᾿ ἘΈΞΕΥΤΩ ΡΤ κοῦ, Δ αὐλὰς, 

τα χύμασι χαλυφθῆναί τισι. Τὰ χρήματά γε μὴν 

ἐχθληθέντα καλῶς, οὔτε ἀπόλλυται τοῖς ἐχδαλοῦσι 

χαὶ ῥίψασιν᾽ ἀλλ᾽, ὥσπερ εἰς ὁλκάδας ἄλλας ἀσφα- 
; τ 

λεστέρας τινὰς, τὰς τῶν πενήτων μετατεθέντα γα- 
(δ , Ἀ ͵ Ν ὔ ΕῚ 

στέρας , διασώζεται χαὶ φθάνει πρὸς λιμένας ἐλ- 
, ν᾿ Ὡ , » 

θόντα, χαὶ φυλάττεται τοῖς ἐχθάλλουσι, χόσμος, οὗ 

χίνδυνος. 

Βουλευσώμεθα τοίνυν, ἀγαπητοὶ, “ περὶ ἑαυτούς 
ΤᾺ ΩΣ - , " τι φιλάνθρωπον, καὶ τὸ τῆς εὐπορίας ἄχθος, εἴπερ 

ΠῚ 5Ὶ 2 ΄ ᾿Ν ΕἸ 
ὅλως ἐθέλοιμεν ποιήσασθαι χέρδος ἡμέτερον, πολ- 

ΝΜ 55. φυγεῖν. 
. ἘΔ 

ΑἸμις αὐτούς. 

πεοὶ ἑαυτῶν, ΔΕΖ ἱγὸ5 ΠΡυὶ ἑαυτούς. 
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λοῖς διανείμωμεν, οἱ βαστάσουσί τε αὐτὸ περιχα- 
ρῶς, καὶ τοῖς τοῦ Δεσπότου χόλποις, ἀσύλοις τα- 
“ 5» δεῖ “Ὁ δ "» » (ζ 

μείοις, ἐναποχλείσουσιν, “Ὅπου σὴς οὐχ ἀφανίζει, 

οὐδὲ λῃσταὶ διορύττουσιν, οὐδὲ κλέπτουσι. Δῶμεν 

ἐξουσίαν ὑπερχεθῆναι βουλομένῳ πρὸς τοὺς δεομέ- ρχεϑη μένῳ πρὸς τοὺς ὄξεομ. 
- ͵ Ν ᾿ 

νους τῷ πλούτῳ. Μὴ παραδράμωμεν τοὺς ἐν 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἔτι χαὶ νῦν χειμένους Λαζάρους, 

υηδὲ τῶν ψιχίων τῆς ἡμετέρας τραπέζης ἀρχούντων 

αὐτοῖς εἰς χόρον βασχήνωμεν" μηδὲ τὸν ἀνήμερον 
ἐχεῖνον ζηλώσαντες πλούσιον, πρὸς τὴν αὐτὴν 

ἐχείνῳ τῆς γεέν λό ετέλθωμεν. ᾿Επεὶ πολ- είνῳ τῆς γεέννης φλόγα μετέλθωμεν. ᾿Επ᾿ 
Ἃ : ᾿ 

λὰ μὲν τοῦ Αδραὰμ. δεηθησόμεθα τότε, πολλὰ δὲ 
ἑχάστου τῶν βεδιωχότων χαλῶς οὐδὲν δὲ ἔσται 

κέρδος ἡμῖν τῆς βοῆς. ᾿Αδελφὸς γὰρ οὐ " λυτροῦται, 

λυτρώσεται ἄνθρωπος ; Ἐρεῖ δὲ ἕκαστος ἐχείνων 

ἡμῖν χεχραγώς᾽ μὴ ζήτει φιλανθρωπίαν, ἣν αὐτὸς 

ἐφ᾽ ἑτέρων ἠγνόησας᾽ μηδὲ βούλου λαδεῖν οὕτω 
μεγάλα σὺ τῶν ἐλαττόνων φεισάμενος. ᾿Απόλαυε 

΄ -᾿ 3 - , σγ)͵,Κ ΄ - 
τούτων ὧν ἐν τῷ βίῳ συνέλεξας. Δάχρυε νῦν, 

ἐπειδὴ τότε δαχρύοντα τὸν ἀδελφὸν δρῶν οὐχ ἠλέη- 

σας. Ταῦτα ἐροῦσι χαὶ δικαίως ἡμῖν. Δέδοικα δὲ 

ἐγὼ, μὴ καὶ πικροτέροις ἡμᾶς τούτων βάλωσι ῥή-- 

μασιν, ἐπειδὴ καὶ νικῶμεν ἐκεῖνον, ὡς ἴστε., τῇ 

πονηρία τὸν πλούσιον. Οὐδὲ γὰρ φειδόμενοι χαθά- 
Ἁ ’ παξ πλούτου, τοὺς ἐῤῥιμμένους χαμαὶ παρατρέχο- 

ΕῚ ν “ΝΑ - Α ΠΑ “ χλλ ΕἸ , 

μεν ἀδελφοὺς, οὐδὲ τοῖς παισὶν ἢ τοῖς ἄλλοις οἰκείοις 

τὴν εὐπορίαν φυλάττοντες, ἀποχλείομεν τοῖς δεομέ- 
νοις τὰς ἀχοάς " ἀλλὰ τὴν δαπάνην μετατιθέντες 

ἐπὶ τοῖς χείροσι, καὶ τὸ φιλότιμον ἀκόνην πονηρίας 
ποιούμενοι τοῖς ταύτην ἐπιτηδεύουσι. Πόσαι γὰρ ἢ 

πόσοι τῶν ἐνίων περιεστήχασι τράπεζαν ; οἵ μὲν 
αἰσχροῖς ῥήμασι τὸν ἑστιάτορα θέλγοντες " οἱ δὲ 
ἀτόποις βλέμμασί τε χαὶ σχήμασι τὸ τῆς ἀκρασίας 

ἐχχαίοντες πῦρ᾽ οἱ δὲ τοῖς εἰς ἀλλήλους σχώμμασι 
ἘΞ- ΄ , 5Ὶ2 

γέλωτα τῷ χεχληχότι χατασχευάζειν ἐθέλοντες " 

ἄλλοι δὲ ἐψευσμένοις ἐπαίνοις " ἀπατῶντες αὐτόν. 

Καὶ οὐ τὸ μὲν οὕτως ἑστιαθῆναι λαμπρῶς μόνον τ Ί -" 
χερδαίνουσιν, ἀλλὰ χαὶ τὰς χεῖρας πεπληρωμένας 

πολυτελῶν δώρων χατάγουσι, χαὶ μανθάνουσι παρ᾽ 
ἡμῶν, ὅτι λυσιτελεῖ μᾶλλον τῶν ἀρετῶν τὰ τοιαῦ- 

ἃ (1. Ῥυΐπιιιβ οὐ λυτρώσεται, ποπ γεαϊπιεῖ Ποπιο. 

Μόου]α οὐ ποθ γορουϊδιν ποάιια πὶ Ἀ]115 {υῖθιι5. Μ95. 

ποῖα ᾿π γα] ρα ῖβ, ϑαβρίοου ἁιιίοπι ραν Ἰοι]απὶ οὐ ἀα- 

ἀἴέαπι {ῖσϑα ἀρ ΔΙΙψ το, «αὶ 6]115 Ἰοοὶ βοπίθπεϊα πη ποτὶ 

Ἀϑϑθ πο δίαν. Ἐομΐπὶ ποτὶ ᾿πίο Προ θαὶ Πευὶ ρόββ6, οἱ 
Ποπιο το ϊπιογοῖ : πὶ {πιὸ ᾿ρϑιιπὶ ΟΡΡΆ556. ΠΟῚ Ῥιίο, 

564 ἴῃ 60 τὰϊ] ν᾽ ἀοἴτν ροοοᾶθθο, 4ποά ἀοβιιῖδϑοι ρο- 

{{π5 ποίατη ᾿π ρου Το 1015 Ῥοβὺ νόσθπὶ ἄνθρωπος Ρο- 

ΠΟΙ : αὖ 511 5οηϑιι5, δὲ πογὶ γα πιὶί 7» αϊον", νδαϊηιοι- 

π6 ποπιο ἢ Νοάιια γογοὸ Ποὺ ἤϊοίπηιι5 οοπ]θοίιγα. αἸ]- 

{πὲ ἀποιῖ : 90 τὸ ἴρϑα ἰπιουγοσαιςοπῖς ποία ἴῃ ἀπ{- 
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αἰἰβιν τι λτι5. 41 {ΠΠπ||| οἱ τράπϑν ο΄ Θ ΠῚ βΟ 8 
ἰδοῖθ., δὲ ἴῃ ΠΟΙΏΪ ΠῚ 51Ππι||, ψ ει} ἴῃ ῬΥΟΠΜ ΑΓ 15 

{{||551Π}15 γθοοπάθης, Ζδὲ {ἱπθα ποῖ «ἰδηιοίζίιι, 

πϑημθ {τὸς 6 Γοαἰϊιισιῖ., πόψιι {μγαμια". Τλν 115 
οἰ πα] 1 ΘρΘΠῸ5 ΟἹ ΡΙ ΘΗ ΕΠ 115 ΡῸΙ πο5 ᾿ἰσθαῖ, ΟΡ 
Οοῖ]ο5. ΠΟΒιΓῸ5. ΠοάΙΘαιιθ Ἰλοθ ποθ Πα γῸ5. Π6 
Ῥ ΘΟ ΘΓ ΘΔ Ώ15... ΠΘΩΙΘ οἷδ ΤΠ η585 ΠΟΒίΓῸ Π]ΪΟΔ5., 

{1188 Δ ᾿ρ505 βαϊαναπαοβ 5α Ποϊτηΐ, ᾿ην 1 ΘΔ Π}115᾽, 

δἴψιθ ᾿πηηλϊίθι. {ΠΠπ|πῈ εἰν! ΓΘ ᾿πη τὶ, αἱ θαπι- 

ἄδην ἃἰητιθ ᾿ρ56. ϑΘΠοπμδ {Δ} Δ ὙΘΠΪΔΠΙ115. 

ΝΠ ππ ἔπ} ἀυ 46 πὶ ἔππὸ ΑἸ ΡΥΑΙ Ια μητιηὶ Τρ] - 
Ἠ.ΠΙ5... ΠῊ ΜΠ] ΠῚ) ΘΙ ΠΙΙΟΒΟ 16 “τὶ νἱΐδηι 
5118 }}} ῬΥΌΒΡ6 {ΓΔ ΠΒΟσου ΙΗ : 504 ΠΠΟΥ ἢ Πα]] πὶ δ Χ 

ΠΟΒΕΡῸ ΟἰΔΠΟ Ὁ ΘΟΠΒΘ Πα 1. ΕἼ 61) ΘΠΪΠῚ Τιο]ὶ 
το νι, τϑαϊϊηιθὶ ἤοπιο ἢ Τ]πυιϑ αἴϑαιθ ἁπιίθι 1]-- 

Ἰοντιπὶ ΟΠ Π5 “Ἰο αΓιι5. ΠΟ 5. Θϑὲ : (ΟΠ ϊβογα-- 

ΠΟ Π ΘΙ {11 ΠῚ ̓056 οὐρα ]105 ἸΘΏΟΓΑΒΙΪ, ΠῸ Πτ|86- 
ΓᾺΒ5 : ΠΘΙΙΙΘ ψ6}15 ΔΟΟΙροιῸ δθο ππᾶσπὰ, ἴπι, αὶ 
ἃ ΤὨΪΠΟΙ 115. ΘΓΟσ Πα 5. ἀ ΒΕ Πτ]511. ΟΟ]] δ εῖ5. ἴῃ 
νὴ ΠΟ ΠΪ5. ἔγιιθυθ. ΤΙΔΟΡΎ ΔΙῸ ΠΙΙΠῸ 5 ΟΠ} {πΠῸ 
ἸΔΟΡΥΤ Δ ΘΠ [ΓΔ ΓΘ ΠῚ ΤΠ ΓΠΙΘΠ5., 6115 ΠΟΠ 515. π|ῖ- 

80 γ[π5. ΗΠ 6. ἀἴοθπὶ πο} 15, πθὸ ᾿π] να. Τπ10 νϑρθον 

ΠΘ ΠΟΒ ἱπηροίαπ! ΔΟΘΡΙΟΥτΙ5 Θ ϊαπη γ Υ 15, ΘΠ] 

αἰντιθι {ΠΠπ|Π| 7. τιΐ 50 1115, ᾿πΠ ρΡΡΟ ΙΓ 6 ΘΠ ΡΟΓΘΠΊΙΙ5. 
Νά ΘΗΪΠῚ τι αἰ ν 1115. ῬΓΟΥΘι15 ῬΑγΟΔΤητι5, ΠπιΠ}ὶ 

ῬΓΟϑίγαῖοθ. [γα Ρ65. ῬΥΘΘΙΘΥΠπ5.  ΠΘΙΤΘ τιξ Ορ65 
ὨΟϑ ΡᾺ5 {Π|Π 6 }15 τι 1115 ῬΓΟΡΙΠ 1115 5ΘΡΎ ΘΠΉ115, 811- 

Δδαιιλ. 0. 

20. 

Δπε.16.Δ20, 

Ρεαὶ. 8.8 

ΓῸ5. ῬΥΘΟΙθι5. ΘΡΘΠΟΡΙΙΠ) ΟΟΟΙ Πηι15 : δε αἰ δας 
ἀδιθγίοῦα ὑγδηϑπιοία ἹΠΊ 6 ηδἃ ,. ΤΠΠΠΙ ΠΟΘ Π Δ ΠῚ 

ΡΥΓΑΥ ΓΑ 115. ̓πο [πη ΘΠίιτι πὶ [ΔοΙΠηιι5. 115., 411 ΘΔΠὶ 
βθοίδητι. Οτιοῖ ΘΠΪΠῚ ΤΠ} 56 116 56 Χ115 {ΠΟΥ ῚΙΠῚ- 

ἄἀπὶ πηΘη58 1, ΟἸ ΓΟ Πιδία πε ὃ ΠΙΟΣΙΙηῚ 4111 ΟΡΒΟΘΠῚ5 

ψογθῖ5 ΟὈ]δοία πε σοπνἸν ΙΟΓΘ ΠῚ, Π11 ἱπάθοου!β οἱ 
ΟΡΓΠΠΡιι5 δὲ βθϑε ι5 ᾿ΠΘΟ ΠΕ ΠΟΠ 86 ̓ σΠ 6 ΠῚ ΔΟΟΘΠ- 
ἄππε, 4111 ἀἸοί ον "5 πηι 5 ΟΠ ΠῈ ΥἸϑῖι} ἱπν 1 1] 

ἸΠΟΥΘΙΘ., 4111 απ 115 [4515 Θ1Π} ΟἸΓΟῸΤ Θ᾿}. 

Νεο Ποὺ τηοῖο [ποῦ] [ἀοῖιπὶ.,. τι σοηνῖνιο [ἴα 

ΒΡ! πἴ 40 Θχοι ρ δ ηται" : 5641 ΠΙΆ ΠῚΙ5 ΘΕ ΠῚ ΡΓΘΙΟ5 15 
ΤΠ ΠΟΙ θι15 Ρ]6Πὰ5 γοίογηξ ς δὲ ἀϊβοιπε οχ ΠΟΡῚ5, 

6556 510] Ὁ{||11π|15 ῬΡΌΒΘΖΙΪ ἰα]1ὰ οἱ οἰοθγο., ιδηι 

415 ἀποθιι5 ΠΠΡ.15 ἱπυθμϊ αν. 

ν͵ΡΙ ἴπ αἴγασιιο οὐτέοπε Ἰορίταν ἐπαίνοις πλάττον- 

τες, 101 ὙἹἘΠ ΔΙ] σα θο558 τθοΐο Πα σαν Οὐμαθο- 

ἤκίτι : Ξε «πο «ἀαϊι, Ῥτο πλάττοντες, 1651 510 ρουΐ- 

οἰ]ο ορογίογε αὰἱ πλάζοντες, αι βλάπτοντες, ατιῖ πάτ- 

τοντες, ἴῃ οὁ 14}}} νἱάοίαν, ΝΟ τϑοῦζτι5 Ἰορίταν πὶ ἀπ- 

αἰ ΕἸ τι5. ΠΠ|Υ5 - {πουιιπὶ ἴῃ ὈΡΪΠΙῸ ΒΟΥ ρύτιμι {0 
ἐπαίνοις πράττοντες, ἴῃ 4}115 γθγὸ ἄιοθιιβ, ἐπαίνοις 

σπαράττοντες. Αἱ Ἀδρ. ρῥυίπηιιβ γθοίθ παρεῖ ἐπαίνοις 

ἀπατῶντες, {αἰοὶς ἰαμα νι ἀεοίρίεπίο5. Ῥαάυ]ο ἀπίο ἴῃ 

Δα  ι|5. ἀπο] ιῖ5 Ἰυῖ5 Ἰορίταν τοῖς ἀλλήλων σχώμιλασι. 
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δοοϊ βίαια 

ἴωοιο. 

ἴα- 
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σἰγταῖθην οοἴογθ. Οὐοα 51 1Π ΠΟΒΙΓ ΠῚ σΟΠΘΡΘΟΐΠ ΠῚ 

Ῥᾶιρον νοποιῖϊξ, {αὶ νἱχ δία πη ρ γ᾽ ἔλπιο ἰοαία- 

ἔπι, Υ ΘΓ ΠῚ.) ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ Θα πη 6 ΠῚ ἃ [116 ΠῸ5 Πᾶ- 
τὐγαπὶ Πα ΘΠ 6 ΠῚ, [αϑιϊἀϊηηιι5.. ΓΕΘ ΠΠΔΏΤΘΡ ἔγ 8 Π5- 

ἐπηιι5., {πᾶϑὶ νυ, Π6 δὶ δεϊαπη ἰθηεἶτι5. σρδαἸα- 
ΤΔΠΣ, Θ᾽ αβ 6 πὴ ΠΝ σΘυ 85. Θ ΠΟΙ πηιν ῬαΡΠΟΙρ65. ΕῈ 
51 ἴῃ ΤΟ γὰπ ΟΟΠΪΟ5., οαϊατηϊταῖθ ρα ἀογθηι δἱ 1η- 

δα θπίθ., ἀἰπιϊβουῖε, διιπὶ ΠΥ ΡΟΟΥ βῖ5. ἀἸοϊ Πλλ15 ἃτ- 
Εἰἤοθπι 6556 : δὶ γνϑιῸ ἴρογὸ ἃς σομ ἢ δ πίθι", ἔα πηα 

ΘΡΑΥ ΘΙ ΘΧΒΕ ΠΟ] ΔΓΠ5.. ἈΒΡΘΧΘΙΙΕ ΠΟ55 6 ΠΟΠΓΓΑΓΡΙΟ 

ἱπηριιάθηίθι. ἀρρο ]α πη ἂς νἱοεηταμη. ἘῈ 5ἱ 

᾿πίοστὶβ γ ϑι 5 ἃ Ζαορίαπι δ: Ρὶ δεῖς. σοπ θοῖα5 
Γπϑυῖτ, αὶ ἱποχ ρΙ ΘΙ] 6 πὴ στρ! Π᾿πηῖ5.,. δ Ἰανᾶ- 
Πλ15. ΡΑῸ θυ αῖθη ἃ 110 51 πη} Γ] : 51 νΘῸ μᾶπ- 

που] 5. ῥα ΓΙ 15. ἀπηϊοἰα αν, γτιρϑιιθ ἈΒΙ σῚ ΠῚ 15. ὙΠ] 

τηαΐδ οἰ δηΐθπι 5 οἱ Φαδην}5 ΘΟ Πα ἸΓΟΥ]5 ΠΟΙηΘ ἢ Ργ9- 

ΟἾθιι5. 5015. δἀπηϑοθαϊ., σοπεϊ πιο τ16. ἸΠ ΓΘ Οβιτα 
το]! σοηθ οὐδὲ ἢ ἴῃ 51}}}}65 ΦΘ ΡΠ Π85 ἸΠΟΙΔΠΠ1Ι5 
τη Θ ἢ ἱΠ} 1} 156] σον 6 η1 ποϑίγαπι νοϊπηΐϊαΐθιη |6- 

οἴδθυθ ΠῸῚ ροϑβίθδί. ΟἸαργΟρίοΡ. ΘΘἢ ΘΠ Π:5 ᾿Β5ΠΘΙη 
σραν Ιου πὶ 4πᾶπη 4αΪ αἰ ν το πὶ 1}Ππ|ΠῈ Ομ 551. 
ΤΘογ 40. Οτοά 51 [ΘΠ ρι15 ΡΘγ πη γδ , ϑα 5116 
δϑϑθῖ ψἱλπιηι., {18 νΟΡῚ5., τὶ Βογίρίαιγα ἀσοιξ, 

ΘΧρ]Ἰοαΐα Πἰδιουία ἰοῖα., ἸΟ θη] Πλ ΠΘΡῚ 58 115 

ΓδΟΙσ56 ΠῚ Σ ΠΕ ΠΟ ὙΘΙῸ [ΘΠΊρι15. εϑὲ ἀθ[ατ σαῖοβ νὸ5 

ἀἰνηϊτίονθ, Πρϑὶ δυτθπὶ δἱ αι] ΟΡ πιο πεῖ β᾽ πιὰ] 
80 Πησιιδο. ᾿Π} 0601} }Π τἀ 6 πὶ ΡΥ ΘΟ ΟΡ Ϊ551 ΠῚ ἃ ΠΟΡΪ5 
ἴδ, 14 ἀπῖμηο ἱπηρ  ϑϑαη ἴῃ «πουιηγάδμι ΡΠ δν- 

ΤΊ ΔΟΟΙ ΠῚ ΠΊΟΙ ῈΠῚ ΔἈΠΙΠΊΔΡ ΠῚ να ΠΟΥ 115. δά μηο-- 

νείθ. 72)4 δηΐμῃ σαρίθπιὶ οσσαδίοποπι,, δἰ σαρίετι-- 

ἀἰοτ ογὶἵ, πὶ Βουρίανα. Τοίειις δϑδὶ ἀπίῃς 

7 εις οπιπθηι σγαίϊαπι αὐιιπίατδ ἔαοογα ἴνὶ υονὶς, 

κεἴ ἵπι οπιτεῖτι5. ΣΘΠΙ ΡΥ Οπιτιθηι δι [οἰ ον ἐΐαηι ἢα- 

ὑοπίος., αὐωτιοιτς ἦτι οπὶπδ ορῖι5 ϑοπίηι. 

9- δαδγαηι 1.πὶ δὰ μου ΠῚ, πὶ ν᾽ θεὶς, ἀθάιϊ- 
ἴδηι ΟΥ̓ΔΕΙΟΠ ΘΙ ΠΟΒΓΓᾺΠῚ [Γα Γ 65 σαὶ πὶ δα οοη- 
5111 ϑααϑ᾽ ΟΠ 5416 ΘΒ ΠῚ Γονοσαπὲ, 1 ΘΟ πἴθ5. ΠΘ 

4ι1α ΠΘΡῚ μλϊροι!α ἃ Το μἶπο ἔδοϊα βιιηῖ, ργοοῖθν- 

ΘΑΠΊ5., ΠΘ]Ὲ6 ἔΡΟρεθιιτη ἃ ϑουναίογα οοηῖνα ἀϊα- 
ῬοΪ γαθίθιη. διδοῖ πὴ ΟΕ ΟΘ Δ Πλλ5 : 56 ἀδηηι5 
γΟΒΪ5 πίθου ΠΥ ΠῚ ΠΟῸ5 σα πη 05 Θχϑα!ταπαϊ οοσαβῖο- 
ΠΘΠ]. Ναπι, τὐ 50 115... ἀϊα θο] 5. ΤΟΥ ΠῚ δια η ἴῃ 

ΠΟ5 ΤᾺΡΙΘη Οβίθπαἶε.,, ᾿σπίσθ. ἢδηηπηα ΑΥΠΔΠ5 
56 ΠΙΘ ΕΠ ΡΒΕΠῚ . δορία Ορρυσηαν Θοο θβῖβο. ΑἹ σὰν- 

5115 ΠΟΠΊΠΠΙΠΙ5 ΠΊαῖοΙ νοῦ, δὲ Τὰ ππδοΠΙ παπηθητὶ 

Ἰῃἴουϑὶ ἴῃ Ἰρϑιη ποβίθ πὶ, πθο 4 τιδηι 16 εἰ- 
ἴδοϊε, εἰδὶ ψφιοά οὐϊιπι ϑιπιπὶ ργ 1. Οναιία 
ται γΘρυθβϑὶξ νηὶ ἢ Ο5 115. ἀίαι6 Ἰπη ρο απη ; ρθι- 
τηληϑὶῖ τοι Ρ᾽ αι 1Π|οϑα πη. ΝΠ Ροιαὶ: δἀπηοῖα ἃ 

5. 

α ὕπυς (Ο]Ρ. 

ἀαΐξιγ, βιβαϊῆοας πος Ἰοσο ᾿πτοτίοτοπι [πη ρ}} ρατίθπι, 
ἐνεδείξατο, οχ συχὸς, 41 τηοχ 86- 

τὸ χαί 

ΒΆΒΙΗΙ ΟΕΒΆΑΒΙΕΞ ΘΑΡΡΑΡΌΟ, ΑΒΟΗΪΕΡ: 

τὰ μετιέναι χαὶ τ πράττειν αὐτοῖς. Εἰ δὲ παρασταίη 

πένης ἡμῖν, μόλις δπὸ τοῦ λιμοῦ χαὶ φθεγγόμενος; 
- Ἔ προ ἀποστρεφόμεθα τὸν διοφυῆ, βδελυττόμεθα, μετὰ 

τὰν - , Υ̓ 

σπουδῆς ἀποτρέχομεν, ὥσπερ δεδοιχότες μὴ χαὶ 

σπρ τῆς δυσπραγίας αὐτῆς ἐχ τοῦ σχολαίτ τερον βαδίσαι 

μετάσχωμεν: Καὶ, εἰ μὲ Ν εἷς γἷν ἘΞ ύσοι, τὴν συυ- 

φορὰν αἰσχυνόμενος 5 ὑποκρίσεως εἶναι λέ ἘΡΕυ ἘΣ 
, 

εἰ δὲ μετὰ παῤ σίας προ 

ΕΙ 
ἀναιδῆ πάλιν 

, - ΄ 

γάτην αὐτόν" οσδλέψοι διὰ 

τὸ βαρὺ τοῦ λιμοῦ χέντρον ἡμᾶς, 
ΕΗ ἀττν ΕΑ Α ἀὐαδαν τος 
καλοῦμεν χαὶ βίαιον. Καὶ, εἰ μὲν τύχοι χαλυπτοκε- 

«ες Ἂ" 3 ’ ᾳπὺ ’ὔ Ἀ « "“ 

νος ὑγιέσιν ἐσθήμασιν δεδωχότος τινὸς, ὡς ἄπλη- 

στον ἀπελαύνομεν. χαὶ ὀμνύμεθα προαπο σίας 

πενίαν αὐτόν " εἰ δὲ σχεπάζοιτο σεσηπόσι ῥαχίοις, 

ὡς ὀδωδότα πάλιν διώχομε ν᾽. καὶ οὗ οὔτε τὸ τοῦ χτί- 

ελεῇ 

τερον τῆς Ὑξέννης 

ιος. Εἰ μὲν οὖν ὃ 

ορχῶν δύ  ὥες δύναται τῊΝ 

ρεσιν- Διὰ ταῦτα ὑφορῶμαι 

τὸ πῦρ: ἧπερ ἐχεῖνος ὃ πλο 

Β 
ν ἄνε 

οὐ 

χαιρὸς ἐνεδίδου, δύναμίς τε ἀἁ τε 
“ ᾿Α 

ἀρχοῦσα ὑπῆν, παντα 
με « -- Α "2 [} αὐς" ἐν» (6λ 

ἂν ὑμῖν τὰ χατ ἐκεῖνον ὅπως ἔϑθειξεν ἢ Βίόλος, 

πέδωχα τὴν ἐσθ ον τῶν λόγων" νῦν 
» - 
οιαφξειναι πετ' τονηκότας ὑμᾶς. Αὐτοὶ δὶ δὲ εἰ 

τι παρελελοίπαμεν δι᾿ ἀσθένειαν ἐννοίας ἅμα 
Α , - ΕῚ ; Γι }} 

χαὶ γλώττης, ἑαυτοῖς ἀναπλάττοντες, ὥσπερ τινὰ 

φάρμακα τοῖς τῶν τεγον προσαγάγετε τραύμασι. 

Δίδου γὰρ σοφῷ ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται, ἐμὰς 
φησὶν ἣ Γραφή. Δυνατὸς δὲ ὃ Θεὸς, πᾶσαν χάριν 

περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν 
«--. Υ αὐτάρχειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον 

ἀγαθόν. 

Ἀλλὰ γὰρ ἤδη πρὸς λ μένας ἡμῖν, ὡς δρᾶτε, χα- 
ΡΥ 

ταχϑέντ α τὸν λόγον, εἰς τὸν τῆς συμδουλῆς δρόμον 

αὖθις ἃ φοί τινε ς ἐπανάγουσι, μὴ παραδραμεῖν 

ὑπὸ τοῦ έκεοια: θαὺ ατουργηθενεα χε- 

ες, μηδὲ σιγῆσαι τὸ τρύπαιονῃ ὃ χατὰ τῆς 

Ἐπ ΘῈ: λύττης ἔστησεν ὃ Σωτήρ᾽ δοῦναι δὲ 

ἐν τῶν τῆς ὑμνῳδίας σχιρτημάτων ὑμῖν. 

Πάλιν μὲν γὰρ, ὡς ἴστε, τὴν οἰκείαν ὃ διάδολος 

χαθ᾽ ἡμῶν δὲ 95. 
ἐπε 

ἮΞ 
είξατο λύτταν, χαὶ φλογὶ πυρὸς 

ἘΣ ΌΣρῳ πϑνος τοῖς τῆς ἐχχλησίας σηχοῖς ἐπε- 

. Πάλιν ὃ 
ΡΥ ’ ’ 

δὲ ἢ χοινὴ μήτηρ ἐνίχησε, 
; 

τὸ μηχάνημα, χαὶ οὐδὲν 
χαὶ ι 

ἜΣ 2 - ᾿ ἐξσος “ ᾿ ν᾿ 
πὐρες αὐτῷ πλὴν τοῦ δημοσιεῦσα: τὴν ἔχθραν. 

πνευσεν ἧ χάρις ταῖς τοῦ πολεμίου ῥοπαῖς, 

μεινεν ἢ ὃ γεὼς ἀπαθής. Οὐχ ἴσχυσεν δ προσαχθεὶς τς 

» δ ετετις ἄπο ΠΡτῚ ὁ 

. ΑἸῊ ἄπο εἴ εἀπὶ 

ναῦς. διατίτη ἄπο ᾿Πἄεπ ΜΞ3. 

ἐφ᾽ ἡ ἐφ᾽ ἧς. δυρθῖπαε βογιρἕσπι ἴτι- 



ΠΟΜΙ, Οὔο0 ΜΟΝΌΑΝΙΒ. ΑΠΗΒΒΕΝΌΟΜ ΝΟΝ Β8ι1. 

ὑπὸ τοῦ πολεμίου χειμὼν τινάξαι τὴν πέτραν ἐφ᾽ 
ἧς ὃ Χριστὸς τὴν τῆς ἑαυτοῦ ποίμνης ᾧχοδόμησε 

μάνδραν. ᾿Ετάχθη χαὶ νῦν μεθ᾿ ἡμῶν ὃ χαὶ πάλαι 
σδέσας ἐν Βαδυλῶνι τὴν κάμινον. Πῶς οἴεσθε στέ- 

νει σήμερον ὃ διάδολος, οὖκ ἀπολαύσας ἐφ᾽ ᾧπερ 

ἠδουλήθη τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν γὰρ τῆς 

ἐχχλησίας ὃ δυσμενὴς ἀνῆψε πυρὰν, ἵνα ταῖς ἣμε- 

τέραις εὐπραγίαις λυμήνηται. Καὶ πανταχόθεν ἣ 

φλὸξ ἀναῤῥιπιζομένη ταῖς βιαίοις ἐχείνου πνοαῖς, 

ὑπερεχεῖτο τῶν ὑποχειμένων αὐτῇ, χαὶ τὸν ἀέρα 

τὸν ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι τῶν ἀνακτόρων ἀναγ- 

χκαζομένη, χαὶ πρὸς χοινωνίαν ἥμᾶς χαθέλχουσα 

τῆς συμφορᾶς " ὃ Σωτὴρ δὲ ἐπὶ τὸν ἀνώψαντα ταύ- 

τὴν ῥυῆναι πεποίηχε, χαὶ συστεῖλαι τὴν μανίαν 

αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν πάλιν προσέταξε. Καὶ τὸ μὲν τῆς 

ἐπιδουλὴς τόξον “ ηὐτρέπισεν ὃ πολέμιος - ἀφεῖναι 

δὲ τὸ βέλος χεχώλυται" μᾶλλον δὲ ἀφῆχε μὲν, 

ἀντέστραπται δὲ ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ χεφαλήν. Αὐτὸς 

ἀπολαύει τῶν πιχρῶν ἐχείνων δακρύων, ἅπερ ἡμῖν 

παρεσχεύασεν. Ἀλλὰ ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ, τὸ 

τραῦμα τῷ δυσμενεῖ φορτικώτερον, ἐπιτείνωμεν τὸ 
πένθος αὐτοῦ. Τὸ δὲ ὅπως, λέξω μὲν ἐγὼ, πράξα- 
τε δὲ ὑμεῖς. Εἰσί τινες ἐκ τῆς ἐπιχρατείας τοῦ πυ-- 

ρὸς ἀναρπασθέντες ὑπὸ τοῦ χτίσαντος, χαὶ μηδε- 

μίαν ἔχοντες περιλελειμμένην αὐτοῖς βίου λοιπὸν 

ἀφορμὴν, ἀλλὰ μόνη τὴ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι δια- 
φυγόντες τὸν χίνδυνον. Ἡμεῖς τοίνυν ὅσοι τῆς τῶν 

δυσχερῶν ἄγευστοι πείρας ἐμείναμεν, χοινὴν ἐχεί- 

νοις προθῶμεν τὴν εὐπορίαν τὴν ἑαυτῶν. ᾽Ἑναγκαλι- 

σώμεθα τοὺς περισωθέντας μόλις τῶν ἀδελφῶν, 

εἴπωμεν πρὸς ἕχαστον ἕχαστος, Νεχρὸς ἦν, καὶ 

ἀνέζησεν ᾿ ἀπολωλὼς, καὶ εὑρέθη" καὶ τὸ συγγενὲς 

σῶμα σχεπάσωμεν. ᾿Αντιστήσωμεν ταῖς τοῦ δυσμε- 
νοῦς ἐπηρείαις τὴν ἡμετέραν παράχλησιν, ἵνα χαὶ 

βλάπτων ἐκεῖνος μηδὲν μέγα βλάψαι δοχῇ, καὶ 
πολεμήσας, μηδένα δεῖξαι νενιχημένον, χαὶ περιε- 

λὼν τὴν εὐπορίαν τῶν ἀδελφῶν, ὑπὸ τῆς ἡμετέρας 
φιλοτιμίας φανείη νιχώμενος. 

Ὑμεῖς δὲ οἵ διαφυγόντες τὸν χίνδυνον, ἀδελφοὶ, 

μὴ σφόδρα ἄχϑεσθε τοῖς συμόεδιχόσι χαχοῖς, μιηδὲ 

α 

Ε 
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ἢιοϑίθ ᾿θηηρδϑίαϑ οοποιῖουθ ΡΟ ΓᾺΠῚ, 5ῈΡ6ι Ππδηι 

Ομ υ βειιθ. συ σῚ5 5111 ΟἹ] ἐοἸΠοανε. Τπίθ ΠῸ5. 56 
δἰ πη πιιπο ΘΟἸ]Οσανῖ., 4] ΟἸἸπὶ ἴῃ. ΒΑΡΎ ]ΟΠ6 

[ΟΥ̓ ΠΔΘΘΠῚ ἸσηΪ5. ΘΧϑιϊηχῖ, Οτια πέσαν ματα 115 Ἰησ6- 

πηϊβοας ΠΟά͵θΘ αἰ θο]τι5., σοπαίτς. 6115. θη. 5 ὶ 
ἴῃ ἈΠΙΠλιι 1 ̓Π4 πχϑραΐ, ΠΟ ἀ5βθυπ|5 ΠΠ 61. ΝΠ 

ὙἸΟΙ παι πὶ Θοο  Θϑῖδθ ΤΌΘ μη ΠΟ5 115. 116 ἸποθηἾ, τε 
ῬΓΟΒΡΘΙΡῸΒ ΠΟΒΕΡΟΒ 5110 6 55115 [Π[δϑίανθι. {πὶ Πδπη- 

τὰ ν]ΟΙ ΘΠ 15. 11Π1π|5 Πα 115 ἀπθοιτηάιιθ δχοϊζαΐα, 
5Έ ΡΟ. ΠΊΓΘΙ Δ ΠῚ 5100] 50] ] Θοἴα πὶ αἰ π 6] αν, 
ἃ ἀἰΘραβοθαῖεν" ΔΘΙΘῚ ὙἹΟΪ ΠΕ.) ΘΡ 46} 5ΔΟΡΆΠῚ 
δίς η ΘΓ σοδοῖα, ΠΟΒΊ 116 ΡΡΟ ΡΠ 65 1π σα] ΠῚ] [ἃ-- 
τἰ5 ϑοοϊδίαἴθπι : 564 ἴῃ δα ΠῚ {11 ἱποθ πα ϑουνα-- 
ἴΟΥ ᾿ρϑᾶπι ΘΟΠΓΟΥΘΙΓ, 7155] [ΠῈ1 6 ΑΕ 5115. ὙΘΘΔΠΪ Δ ΠῚ 
5118 ἴῃ 56] 511η} νυίο νι. Αο συϊάθηι ᾿Π5] 4] Α}Ὶ1 ΠῚ 

ΔΡΟΙΙΠῚ ἈΡΡΑΡαΓ ΑΓ Δ ν ΘΥϑαυ 1115. 561 ΘΠ 6 ν᾽ Τὰ οιι- 
Ἰὰπη ῬΡΟΠΙ ΒΙΕτι5. δϑὲ : 110 ΡΟΥ 115. πη 151} 4η 461, 

αἵ ἴῃ 1Π1π|5 σα ρα  τϑιου ται) 65. Απγᾶνα5. 1145. [ὰ-- 

ΟΥΥ 185, {π|ὰ5. ΠΟΙΪ5 ΡΥ ΘΟ ρΑΓΑ ΝΣ, 5ΟΓΕ 5 1056 68. 
564 Ἰη]μηἶοο Ἰη ΠῚ πη τ15, ἔλα 655) να] Πτι5 σι ἀἀπὴ 

σραν τι5., ἱπ θη πηῖι5. 11 Πποῖαπὶ. Οιοπιοάο ἰά 
Ῥοβδὶε θυ, ἀϊοαηι «αϊάθ πὶ 650, νῸ5 ν61Ὸ δχϑο- 
ἀαδμηϊ, ϑῖιπὶ αι οΡ ρΕ [θυ οχ ᾿βηῖδ ροίθ πα 
ἃ οοπαϊίονθ, πθὸ αἰ πη οἷ5. 46 οθοῖθγο γἱΐε 510-- 

51 1πὶ σι ρογοϑῦ., 5661 ΔΠΪΠΔ ΠῚ 50] Τὴ δὲ ΘΟΡΡΙΙ5 

Ροδυΐοιϊο ϑθάμπχοιθ. ΝῸ5 οὐθοὸ 4ποίχιοι δνουϑὶ- 
ταϊθι {1 ΠῈ ΘΧΡΟΥΕ ΠΟΙ 511Π|118.,. [Δου] τα 165. Π0-- 

ϑἴγαϑ 115. ΟΠ Πλ 11 Π65 [οἰ Πλ115. ΑἸ] οἴ  Πλιν ἔγα- 
{85 Υἱχ βϑδυγαῖοβ, αἸοδηηιθ. αιϊβήιθ οὐΐηιι : 

Μονίμιις ὁγαὶ, οἱ τονίαϊξ ; ρετίεταί, οἴ ἱπινοπίτι 

ἐξ; αἴζψιιθ Ουρι ΠΟΒ[Ὸ Αἰ πὸ σοπίθσαμηα5. Ορ- 

ΡΟΠδηλι5 νἱ ᾿πἰπηϊοὶ ἀἰ θ᾽ 1Π} 1} }15 ΠΟΘ γΔ ΠῚ 60 Π- 

50] ΔΓΙΟΠΘΠῚ 5. τιξ Θυϊα πη οἴὰπὶ ΠΟΘΙ 116... ΠΙΔΠΠῚ 

πα] τι πὰ «δ ἐγ πθἢ ἔπι πὴ ̓π {|| 1556 νἸἀθαῖαν, Π6 0 (6 πη- 

4ι πὴ οϑίθπδξ {π|6 πὶ ΡασΠΆΠ40 υἱοῦ, 564 415- 

ΡΘΡα εἶ5. ἔγαιγιιμ ΓΟ ΕΠ] 15, ΠΡ γα Πα ῖ6 ποσίν 

ὙἹοῖτι5. ΘΟ  ΡΘΡἸΔΓΡ, 

το. Ὗο5 διιίθμι,, [γαϊγ65., 4 πος ῬΘΡΙ ΘΟ] ΠῚ 
ΘΥ̓αϑίϑεϊβ, Π6 τηλ]τὰπὰ ἀΟ] θα 5 46 Πἰ5 (ιι8 Δ 6οῖ- 

κατασεισθῆτε τὴν ἔννοιαν, ἀλλ᾽ ἀποτινάξασθε τὰν γγι ἀογιιπὶ Πι8}15, ΠΕ τ16 πιΘπ 6 σου] Οὐ ΘΠ] : 584 
τῆς λύπης ἀχλὺν, καὶ τὰς ψυχὰς ἀναῤῥώσατε λογι- 

σμοῖς ἀνδρειοτέροις χρησάμενοι, καὶ τὸ συμδεδηχὸς 
στεφάνων ποιήσασθε πρόφασιν. Ἂν γὰρ ἀκατάσει- 
στοι μείνητε, χαὶ τῇ πίστει φανήσεσθε δοκιμώτε- 
ροι, χαθάπερ χρυσὸς εὐγενὴς ἐχ τοῦ πυρὸς ἀναλάμ- 

γεπίξαν ἴῃ ἀπὸ (οποία πο οἱ ἴῃ αἱ] τϊς {τῖθαις Νίςο. 
μεθ᾽ ἡμῶν, αὶ 1π συ] ραις Ἰοσίταν μεθ᾽ ὑμῶν, νονὶς- 
δαπι, ποσὶ ᾿ΐα τθοΐο. 

« ἸδαἸεἶο αἰτάσια Ῥατίβ. οἱ Βα51]}. ὐτρέπισεν ὁ διά- 
Θολος. είογος «αδίιον ΠΡ τὶ ηὐτρέπισεν ὁ πολέμιος. 

Α π]ΟΤΟΡΙ5 ΘΧοα Εἰ 6 ΘΠ ΘἾ ΠΘΩῚ, ἃς ΒΘ ΠΟΙ ΌΒΙτ5 41 4-- 
ἄληι σορ Δ ΠΓ65. Δ Πἰ ΠΙὰ5. γΘβιγὰ5. ΘΟΡΓΟΒΟΡ ΑΙ : δὲ 
4ποά ἀοοίαϊε, τὰ π᾿ ΘΟΥΟΠΑΡΙΙΠῚ ΘΟ ΒΙΟΠΘῺῚ γ6γ- 

εἶϊθ. ΙΝ πὴ δἱ ἱπεοποιϑϑὶ ρϑυϑ θυ Εἰ5.. παι θθοιι5 

ἃ ΘΡΥΘΡΊ ΠῚ ΔΙῚ ΘΧ ᾿5Π6 ΓΕΒΡΙ Ομ θη65, δὲ Π46 

γοχ διάθολος νἱἀοίαν ρυϊπυαπι ροβῖξα {πῖϑβο ἴπ οτὰ 11 - 

Ῥυὶ, αὶ πποπογοσηατ Πα Βο πὶ μος Ἰοοο ἱπε]οατὶ, 56 

Ῥορ[πποάππη πῶσ νὸχ 6 πιᾶγοῖπο ἴῃ οοπίοχτιιπι ἱστο- 

φῬϑῖε, Νεο ἴζα σηαϊίο μοϑὶ Δῖ55. ἄπο τὴν αὐτοῦ. 

Ἄαιλ. τ. 
18. 
απ. 3.ὴ0- 

Ζιιο, τ5.2η. 
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ΡΡΟΙατονὸ5. ἀρ ]ο οι] η] 5 Οἱ ππα]ονὶ μυάονο 
δο115 ἀἀνουβανιαπη ἈΠΓΘΟΓΡῚ ,. {11 51115 ἸΠ511|5 Π6 
Ἰδονν πιὰπὶ Τα θη οἷον γ 5 ροϊιονῖ!. Ῥαιεη- 
τἴαμι ΤΟ ὶ νοθὶβ 'π πιο ηο πὶ γονθοαῖθ. ΠΊΟΙ [6 
ν ] 5 ἰρ51, 4185 {Π|6 : 7οπιΐττις. ἀθαϊέ., 7) οπιίτιι5 
ανοίιϊε : οἵοις Ποπιΐτιο ρἰαοιξ,, ἰτα οἱ ξαοίται 
ὁδί. Νες, (αι β πὶ [5 αι. 510] σοη σον ἀὐ- 
αἰπιοα παν τὰ σΟρΊΓΟΙ ἀο ἀἴοαι "65 ΠΟβιγὰ5 ΡΡΟν θη τα 
Πα]Π|ὰ σαι ον Πανὶ ; ποάτι6 ΤΟ μα ὶ Δα] Πἰβίγα το -- 
ΠΟΩ ἃ {πα ]οἴτιηι ᾿ποιιβοι : 5664 ἴῃ Δι ]θίαμη 1Π πη 
ἐπιπιθα ται", ᾿ρϑα [116 510] σΟΘ ΓΔ ΠΟ ΠτιΠὶ ΠΟ ]ΠΟΥ ΠῚ 
ἙσΟΠΒΙΠ Ια γτιην Δ] 6ας. ἈΘΡαΙΘΕ Ομ πὰ οχ ΟΡ ἰπὸ 
ΘΘΡΓΔΠΉΪΠἃ 5 πὶ Πα} 115. 116 νἸοῖου ΘΧϑΠ ΠΕ, δὲ {ποῖ 
Ἰδου]5 ἃ ἀἴάθο]0 ρϑειτιι5., [θια] θη ΠᾺ]] Δ} θ] Δ. 

Δοοοροεῖε, Ἐνονης αὐ! άσιη 1ΠΠπ|5 ΟΠ] οϑ ΙΔ ηὶ ΡνῸ-- 
ΒΡΟΥ ΓΔΊΘΗ 5. Θιιπ] ἀθῃγ τι. ἉΙ ΓΘ υ Π]5. Δαν θυ βιἐαττιηη 

5. 

ΠπιΠ 1115 ΟὈγ το ΡῈ δἰατιθιαῖ. Οἴιπὴ Θπῖπ ῬΥΊον οἷα- 

ἄδθιη αἰϊψιιαμὴ ἁμιο πηι παν δῖ., ΠΙΙΠΕἾ115. ΑΙ ΤΡ 
Ῥουιια ἀο θυ Οὐ} Εγ 1501 11} ΔΙ ΓΘΡΘΠ5. νθη]οραΐ : 

τ] {16 ΘΟ ΠΠΘΟΙΟ  Πέτι" [Πθι 56... δ οα]αΠΉ 105 

ὉΠ4ΔΡη. ἱποιι βιὰ. 1πη] 1] Πειιν, αἰιιθ θυ ῖι5- 
“Δ ηὶ ῬΥΪΟΥῸ5 ἸΔΟΡῪ Πγ80 ΒΘ ΓΘ τι", ΔΙ᾿ γιι) [6 - 

τ Ραταν οοοαδίο. 56 7515 [ΟΠ ρ δία 5. Θχοθρίο 
᾿πη ρα 5 οἱ πιπάανιιηι Υἱ 1π ΒΡ. ΠῚ ΘΟΠΊΠ τ αἰὰ, 
ψοἹτ ΘΟΟρ τι5 δία να τ, ΘΠ ΓΘ Ρα το 44 Το παϊ παι 

σγαιληῖ 18} νοσθηι : ])οπιίτις εἰθαἶι., 1)οηιίτιιις 

αὐοιιἶι: οἱοιιι Ποπιῖπο ρίαοιις, ἴα οἰ ἐαοίτιτι 
ὁδί ; πθο 4α  ἀατιαμὴ ΘΟΡιιπὶ {πιὸ ΔοοΙ ἀθθαηι.,, ἰὰ- 

ΟΡ Πλἷ5 ἀἸσπτιι ατιχῖϊ. 101 γϑρὸ Δάν δῖ (τι παν- 
ταν Φαθιηα πηοά τ ἢΠΠ115. δὲ ἢ] θτι5. οοην ναπι- 

θυι5. νἱοθπίιθ. αι απ νϑηιι5. Οθ] οί το ηἷβ. ἄο- 
ΔΉ 111 ΘΟΠ ΙΔ 55α55θῖ., [ΠΠῸ 5011Π} 5011} νοβίθη] . 

οβίθπθη5 σοπιο]π Θ ΠῚ ΠαΓγ Δ]. ΔΙ Ὲ6 115 ἀσθη- 

(15 ἀθοϊαγλ 5 0) [6] 6556 56 {ΠΣ ΘΓΟΥΙΠῚ ἈΠ ΔΠ ΘΗ]. 

Α(ἰδῃηθη δ ϊαη {ἀπ ΓΘ. Ἰ Ππι 1 ἃς τη τι 1Π1ρ0- 

Ὠ6Π5 (Ο]0Υ], ΘΓ 15. 1115. νοοῖθιι5 {πο Θνοπουαΐ οὐ". 
ΠΔῊ5 (Προ θαι: 7)ονείσιτιδ θεἶϊι, Ζοπείτιις αὐ οί: 

δίομὶ ])οηιῖπο μασι! ἴα οἱ αοίτιπηι 65: τυ ττι πὴ 

ΠΟῚ ΟἸαηΔη5 ἴπ ἔππππὸ πηοάτιη : Ῥαἴου νολἔτι5 5111 
ἄτιπι νου 4] πλ6 ραίγθηι οἰ ἴδοῖε. Θταταϊ σαι ῖϑιιθ 

50}00115. τη] ΘΟΡΌΠΔΠ Δίου γ., Παιιὰ γρυσπο 

Φιοιηΐπιι5. 5πὰ. απεναῖ. Ο)τϊπθαΐ απο ΤΟ ἶπῸ 
Υἰβίιη 65: : 056 δϑὲ θ᾿  ΠθυῚ5 σοπ ἴον, ΘρῸ οὔρὰ- 
πη]. Οὐ] ΠΘΟθ556 οϑ , 50 ΥΨΤΙ5. ΟἿ} 511}... ἀο]θνῸ 

116 {[γπβῖγα 7) ἃς ἦ6. βθπιθητὶα ἀπ ΠΘήτιθῸ ἰνυὶ- 

ἴδπὶ ἴσου, ΘΟΠ ΠΟΙ ἢ Ὑ ΟΡ 15. 6] δι οϊ πααϑὶ 

Του} 15. Πιδίπι5. 116 ἀἸ ΟἹ πὶ σοη Ὁ  ε. 

4 Ἑά1Ὲ δάκρυον ἡμῖν. Απεφαὶ ἄπο Πἰθεὶ ὑμῖν. 

» Τπιι5 (010. Ῥγὸ βίαιον παραὶ νότιον, αἰιδέγίπιις. 

ΔΗ] ἀπξοπι ἀυθίτη πὸπ ὁδὶ «ἴῃ νὸχ νότιον αἀ τα 

ΒΑΒΘΙΜῚ ΟΥΒΑΚΕ 

; ἣ Ξ 
ἢ τότε μόνον τὴν ἐσθῆτα διέῤῥηξε, 

ΘΟΑΡΡΑΘΠΟΟ,. ΔΒΟΘΗΙΕΡ. 

ψαντες, χαὶ τῷ δυσμενεῖ τὴν αἰσχύνην αὐξήσετε 

μᾶλλον, ὡς οὐδὲ “ δάκρυον ὑμῖν δυνηθέντι χινῆσαι, 

δι᾿ ὧν ἐπεδούλευσεν. ᾿Αναμνήσατε τῆς τοῦ Ιὼῤ ἕαυ- 

τοὺς χαρτερίας. Εἴπατε πρὸς ἑαυτοὺς ἅπερ ἐχεῖνος " 

Ὅ Κύριος ἔδωχεν, ὃ Κύριος ἀφείλετο" ὡς τῷ Κυρίῳ 

ἔδοξεν, οὕτω χαὶ ἐγένετο. Καὶ μιηδεὶς ἐξ ὧν ἔπαθεν 

Β ἀναπεισθῇ λογίσασθαί τε χαὶ λέγειν, ὡς ἄρα οὐδε- 
, ΄ ΄ Ἄ 9 'ς' .- “Νι , μία πρόνοια τάττει τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς, μηδὲ κατηγορεί- 

τω τῆς οἰχονομίας τοῦ Δεσπότου χαὶ κρίσεως " ἀλλ᾽ 
᾿ ΝΥ ᾿ Α - - , ΕῚ “- , 

εἰς τὸν ἀθλητὴν ἐκεῖνον ὁράτω, χἀχεῖνον σύμδουλον 

ποιείσθω τοῦ χρείττονος. ᾿Αναλογιζέσθω τοὺς ἀγῶ-- 

νας ἅπαντας ἐφεξῆς, ἐφ᾽ οἷς ἐχεῖνος ἠρίστευσε" χαὶ 

πόσοις βέλεσιν ὑπὸ τοῦ διαδόλου βληθεὶς, οὐκ ἐδέ- 
[4 , Ἂν Ἂν - ὦ λὺ 3 - δ 

ξατο χαιοίαν πληγήν. Περιεῖλε μὲν γὰρ αὐτοῦ τὴν 

εὐπραγίαν τῶν οἰχείων, χαταχῶσαι δὲ αὐτὸς ταῖς 
- ΝΌΊῃ.Ν - - 5 ͵ Ἷ νε" 

ἐπαλλήλοις τῶν χαχῶν ἐζουλεύσατο «φήμαις. Ἔτι 

γὰρ τοῦ προτέρου τὴν τοιάνδε συμφορὰν ἐξαγγέλ- 
᾿ τ : Ὑτ ; δ 
λοντος, ἕτερος ἄγγελος ἤρχετο, χειρόνων πραγμά- 

, 555. 3 ῃ 
τῶν φέρων χατήφειαν᾽ ἀλλήλοις τε ἐπισυνήπτετο τὰ 

α δεινὰ, καὶ τὴν τῶν κυμάτων ἐπιδρομὴν ἐζήλουν αἱ 

συμφοραὶ, καὶ πρὶν ἢ παυθῆναι τὸ πρότερον δά- 

χρυον, ἑτέρου προσήγετο πρόφασις. Ὃ δίχαιος δὲ 

ὥσπερ τις πρόδολος εἱστήχει, τὰς τοῦ χειμῶνος 
[2 Ὁ ᾽, ΓΔ Χ ς -ὉὉ 3 ΌΣ ᾿ 

ὑποδεχόμενος προσθολὰς, καὶ ἀλλοιῶν εἰς ἀφρὸν 
Ὁ ᾿ 7 

τῶν χυμάτων τὴν βίαν, χαὶ τὴν εὐγνώμονα πρὸς 
νΥ ΄ » , 2 «ς Ψ' ΥΝ 

τὸν Δεσπότην ἠφίει φωνήν" Ὃ Κύριος ἔδωχεν, ὃ 

Κύριος ἀφείλετο" ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ 

ἐγένετο: χαὶ οὐδὲν τῶν συμόαινόντων δαχρύων 
Ἐ)} Ὃ ὑφ “ - 

ἠξίωσεν. ᾿Επειδὴ δὲ ἣχέ τις ἀγγέλλων ὡς τοῖς παι- 

σὶ χαὶ ταῖς θυγατράσιν εὐωχουμένοις ἐπετίναξε 
πνεῦμα τι " βίαιον τὸ τῆς εὐφροσύνης δωμάτιον, 

ἔῤῥηξε, τὸ τῆς φύσεως 

χαὶ ὅτι πατὴρ εἴη φιλό- 
Υ̓ Ν , Ἧ' οἴ .» 

στοργος οἷς ἔπραττε μαρτυρόμενος. Πλὴν χαὶ τότε 

ταῖς λύπαις ὅρον χαὶ μέτρον ἐπιτιθεὶς, χαὶ ταῖς 

- Ν ΄ Α 

ἐπιδειχνύμενος συμπαθὲς, 

εὐσεθέσιν ἐχείναις φωναῖς χοσμῶν τὸ γινόμενον ; 

ἔλεγεν: Ὃ Κύριος ἔδωχεν, ὃ Κύριος ἀφείλετο" ὡς 
- ΕΞ “ ᾿ , 

τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο, μονονουχὶ 
-Ὡ “-Ὁ ΠῚ ᾽ὔ ΡΥ ἸΝ - ἢ 

τοιαῦτα βοῶν ἐχλήθην πατὴρ ἐφ᾽ ὅσον ὃ τοῦτό με 
ΕΣ ΕΣ Ν Ἡ ἐλ ας Ὑ ΣΝ 

ποιήσας ἐδούλετο χρόνον. Περιελεῖν μου τὸν ἐχ τῆς 
--- ᾽, 3, , ὰ ς2 ἃ ᾽ 

γονῆς στέφανον ἐδουλεύσατο πάλιν, οὐ διαμάχομαι 
ἷ ΩΣ "Ὁ »ἦ ὅσω Τ᾽ 'Α Νὴ Ὁ ᾿ 

περὶ τῶν ἰδίων αὐτῷ. Κρατείτω τὸ τῷ Δεσπότῃ 
ΠΟ ΡΨ ΨΚ 0. , ΡΝ ΈΡΣ δεῦλς, δ 
δοκοῦν αὐτός ἐστιν ὃ πλάστης τοῦ γένους, ἐγὼ δὲ 

ΝΕ ὄργανον. Τί με χρὴ δοῦλον ὄντα δυσχεραίνειν ἀνό- 
κι ΄ δι᾽ Ὰ, πο , 

νητα, χαὶ μέμφεσθαι ψῆφον ἣν οὐ δύναμαι λύειν; 

'Γοιούτοις τὸν διάδολον ὃ δίκαιος κατηχόντιζε δή- 

μᾶσιν. 

«ποσί. {πουὶϊὲ ρυΐπυαπι ἴῃ ΠἰΡγὶ νὰ ἃ} αἰΐαιιο, ἀιὶ 

6}5 γοπεὶ υἱοϊομεΐαπι πιὰ δῖα ὀχ ρυϊμηοτο γ ]]οὲ : 56 δα, 

τὶ αἸτο παι], Ροβιπιοάτιπι ἵπ οοπἔοχίιμι ἔχ ῖς, 



ΠΟΜΙῚΙ,. 

Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν νικῶντα εἶδε πάλιν ὃ δυσμενὴς, 

καὶ οὐδενὶ τούτων τιναχθῆναι δυνάμενον, αὐτῇ τῇ 

σαρχὶ τὸ τῆς πείρας “ προσῆγε μηχάνημα, χαὶ τὸ 

σῶμα μαστίξας ἀῤῥήτοις πληγαῖς, σχωλήχων ἄνα- 

δίδοσθαι πηγὰς ἐξ αὐτοῦ παρεσκεύασε" καὶ τῶν τῆς 

βασιλείας θρόνων τὸν ἄνδρα καταγαγὼν, ἐπὶ χο- 

πρίας ἐχάθισεν. Ὃ δὲ καὶ τοιούτοις βαλλόμενος πά- 

οὐοῦ ΜΟΝΌΑΝΙΒ ΑΡΗΒΚΕΝΌΌΠΝΜ ΝΟΝ 811. ΞΜ] 

11. Ῥοβίχιδπι ἀιιθ πὶ 1ΓΘ1 ΠῚ ἰΠΙΠΉ]ΟἸ15. ΘΌΠῚ 
ὙἸΔῚΕ 6556 ν᾽ οἴογθ, ΠΘῸ 1} ΠΑ. ΕΠ ΘΟ ΥΠΠΠῚ ΠΑ ΕΠ 

ΘΟΠΟΙΠῚ Ρ00556, [ΠΕ ΓΟ ΠἾ5. Δ ΠΟΥ πη] Πδτη - 

{πὴ} ΘΑ ᾿ρ5] 5, δὲ σουΡοῦο ᾿πία 15 να] που θιι5 

ῬΘΓΟιι550 οἰ [βο τ, τ ΘΧ 60. ψΘΥἾ πὶ [Οηἴ65 836ὰ-- 

ταν ΊΡ ΘΠ, ψ] ΡΠ 116. ΘΧ ΤΘσΊΟ {Π|ῸΠΟ ἀθευν αἴ 

ἴῃ ϑίθυ ]1η]ὸ ΘΟ]]Οσαν ει. 1Π|6 νοῦῸ ν6] [Ἀ]1}0τι5 
ἘΠῊΝ ἼΠ2 . : ξς 

θεσιν, ἀκίνητος ἔμεινε, καὶ σπαραττομένου τοῦ σώ- κ΄ ἈΠΡΊΙΒΕ115 ᾿ἸΔΟΘΒ51{π|5, ΡΟΥΡΙΠΔΠ51 0 ἱπη ΠΊΟ τι ; οἱ [86 6- 
ΕΝ ΕῚ , Ἀ -Ὁ» -} 6 ,ὔ Η Ν 

ματος, ἄσυλον ἐφύλαττε τὸν τῆς εὐσεύείας θησαυρὸν 
Η -“ “,“-Ὁ᾿ ων 45. Ἀν , « 
ἐν τῷ χρυπτῷ τῆς ψυχῆς. Οὐχ ἔχων τοίνυν ὅ τι 

7 ᾿Σ , ΕΣ Ὁ ΕῚ ᾿ 

ποιήσει λοιπὸν ὃ πολέμιος, ἐπὶ τὴν τῆς ἀρχαίας 
2 Ὁ Ν ’ὔ Α -Ὁ , 

ἐπιδουλῆς ἔρχεται μνήμην, καὶ τὴν τοῦ γυναίου 
ΓΗ ε , ΟΣ ΚΟ, Ὶ βλά ἣν διάνοιαν ὑποσύρας εἰς ἀσεδῇ γνώμην καὶ βλάσφη 

ΓΝ ν , , 5 «-»͵ ᾿" ΕῚ ΄ 

μον, δι’ ἐχείνης σαλεύειν ἐπειρᾶτο τὸν ἀθλητήν. 

Καὶ ἣ μὲν πρὸς τὸν μαχρὸν " χρόνον ἀπαγορεύσασα, 
τῷ δικαίῳ παρίστατο, χάτω νενευχυῖα, καὶ τὰς χεῖ- 
ρᾶς ἐπὶ τοῖς δρωμένοις συγχρούουσα, χαὶ τοὺς τῆς 
ΕΣ ) θὰ ἐσ Ἃ 5» μυϑ ᾿Ὶ ὔ 

εὐσεδείας αὐτῷ χαρποὺς ὀνειδίζουσα, καὶ χαταλέ- 

γουσα μὲν τὴν παλαιὰν εὐθηνίαν τῶν οἰχείων,, ὕπο- 

δειχνύουσα δὲ τὰ παρόντα χαχὰ,, καὶ οἷον ἐ ᾽ 

ἔλαχε βίον, καὶ τίνα τῶν πολλῶν θυσιῶν ἐδέξατο 

ν» 
Η͂ ω , .. ἃ ὦ, 5. ᾿ 

παρὰ του Δεσπότου μισθὸν, ξελεγε τε αει τῆς μὲ 

δλ 
τὸς τῶν γυναιχῶν ὀλιγοψυχίας ἄξια ῥήματα, ταράξα 

πάντα ἄνδρα δυνάμενα, καὶ περιτρέψαι χαὶ γενναίαν 

διάνοιαν "πλανῆτις γὰρ καὶ λάτρις περιέρχομαι, 

ἣ βασιλὶς δουλεύω, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐμῶν οἰκετῶν 

χεῖρας ἠνάγκασμαι βλέπειν, χαὶ τρέφουσα πάλαι 
πολλοὺς, ἀγαπητῶς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων παρατρέφο- 

μαι νῦν " καὶ ὅτι χαλὸν εἴη χαὶ χρήσιμον ἀσεδέσι 
χρησάμενον ῥήμασιν ἑαυτὸν τῆς γῆς ἐχτεμεῖν, τὸ 

τῆς τοῦ χτίσαντος ὀργῆς ἀκονήσαντα ξίφος, ἢ δια- 

γαϊο ΘΟΡΡΘΡΘ, ῥ᾽ δία 5. {Πποϑατγιιη ἰπ ΤΘοοπά 0 

ΔΠΪΠη86 ΓΘοθϑδῖι ἸηνἸΟΔἰτ ΠῚ ΒΘ να θαΐ. (ΠῚ ἸΘῚν 

Πποη ΠάΡογοι αποά Ἰὰηὶ [Ἀσθ θὲ Ποϑι15, ᾿Ππϑ᾽ ἀἸἉΓΊῚηῚ 
γϑίθυτιτη γθοογάδίαν ; αἴπ6 δά ἰπηρίτιπι ἀο Ε]Α- 

5Ρ]ΙΘ ΠΤ ΠῚ ΘΘΠΒ1]Ππ|ΠῚ ἘΧΟΥΙ5. ἈΠῚ ΠῚ ΠῚ ΠΟΥ ΓΔ Π ΘΠ 57 

ΟΡΘυἃ 1ΠΠ1|π|5. ἀσσνθαἸθθαταν. ΔΕ] ]θίαπη. ΘΟΠποιίογο. 
Αο 1|ἃ 4υϊάθηι [ΘΠ] 0115. ἀἰπατνηϊ τα οθάθηβ., 

Ταβίο Δβει 1, Ἰππ] ΡΓΌΠ ἃ, ΠΙᾺ ΠῚΙ5. ΘῈ 6 [15 4 
γ᾽ άθθαι σΟΠΙ Ρ]οθη5, μ᾽θία 5. οἱ ἔγποῖιϑ οχρνο- 
Ῥνᾶπ5, πἰπο γοίθυ πὴ τοὶ ἔαμ 1} 15. Ορα] ΘΠ ΐδγη 

ΤΘΟΘΠ5ΘΠ5, {Π1ΠῸ ΤΠ8}ἃ Ὁ ΌΘ5Θ ΠΠ1ἃ ΘΟΠῚ ΠΙΟΠΒ ΓΔΒ, 

οἵων Βὶ εἴ 4ιια!ο πη. δχ “4 }1}0τ|5. 50 Υ ΕΠ τ|5 οϑϑθῖ ψ απ}, δὲ 
{πᾶ Π| ῬΓῸ ΠῚ} 115 5ΔΟΥ ΠΟΙ 15 ΤΠ ΘΟ ΟΘ 6} ἃ ΤΠ ΟΠΊΪΠΟ᾽ 

γΘοΘρίϑδθε, ΕΤῚ θη Ρ 6. νου] Ρ 5110 «αι 6 πὶ πλιι- 
ΤΙΘγιιπι ἀπί πο ἀἶσπα ΡΡΟΙ ΘΓ δ ΓΕ : 566 [811 [ἀΠ] 6, 
{{π28 νἸΡΊΙΠ ΟἸΠΘ ΠῚ ῬΘΡ ΕΓΔ, ΘΓ ΔΠΙΠΉ ΠῚ) Ψ6} 

[ΟΥ̓ Θ ἢ ΒῸ Ρ Ου ἴθ 6. ροβδθηΐ. γασα, ἸΠ]Π] 6 θαΐ, δὲ 

ΔΠΟἾΠὰ ΟΡΘΡ ΓΟ, γϑοῖπα δοῦνίο, δὲ ἃ πιθουππηὶ [ὰ- 

Πα] ΟΥἸΠΠ] ΠῚ Δ ΠΤΙ5. ΓΘΒΡΊΘΘΙΘ οΟδοία 511Π17) Θ᾽ 4188 

Π.]Π105. Οἱ} ΠΕ ΡΝ, ΒΘΠΘ. ΠπΙΩ Ὁ ΠΊΘΟΙΙΠ) ἃ αὶ ΘχΪ-' 

5ΠῚ0 51 Θητ 8 ΟΧ ΔΠ16 η15. ΑΔ οαΐ τη ]1π|5 ο556 

86 ἘΠΠΠ1115 51 (18 [θυ Γὰ 56. 'ῃρ56. Θχβοι πάθγοι, 10 115 

γΘΡθ15. τπτοπηο, οὐ σ᾽ ἸπιΠ} ἴγο ΘΟΠ ον Ϊ5 οχὰ- 

καρτεροῦντα πρὸς τὰ δεινὰ, τὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι μό- Ο οιιθη610, Πιιδ μη 51 πη] οι} ΓΟ] ΘΓ ἃ Πα 51] ρ5ὶ οἱ 
- ι Ὁ -- , , « Ἐν ιν 

χθον ἑαυτῷ χαὶ τῇ συνοικούση μηχύνειν. Ὁ δὲ ἐπὶ 
τούτοις τοῖς ῥήμασιν ἀχθεσθεὶς, ὡς ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν 
προτέρων χαχῶν͵, χαὶ θυμοῦ τὸ βλέμμα πληρώσας, 

χαὶ πρὸς τὴν γυναῖχα καθάπερ πρὸς πολεμίαν ἀπο- 
στραφεὶς, τί φησιν; “Ἵνα τί ὡς μία τῶν ἀφρόνων 
γυναικῶν ἐφθέγξω ; Κατάθου, φησὶν, ὦ γύναι, τὴν 

συμιδουλήν. Μέχρι τίνος τὴν χοινὴν ἐν οἷς λέγεις 

ὑδρίζεις ζωήν ; ̓ΕΨεύσω χαὶ τὴν ἐμὴν, ὡς οὐχ ηὐ- 
ταν Ε Δ νος Ε ἐκτθε κ ταν ΟΣ ᾿ 
χόμιην͵, ἀναστροφὴν, διέδαλες ἐν οἷς ἐλάλησας χαὶ 

Ν ἜΡΟΝ , 3 , - ’ , τὸν ἐμὸν βίον. ᾿ξ ἡμισείας ἠσεθηχέναι νενόμικα 
νῦν, ἐπειδήπερ ἕν μὲν σῶμα ἀμφοτέρους “ἡμᾶς ὃ γά- 

ἘΧΟΡῚ ΘΘΡ ΔΙ] Π11 ΠῚ ἰΔ ΠΟΘΙ ΡγονΌσοῖ. 1Π|6 νοΓῸ 

Π15. νϑυθ]5. ΠιαΘῚ5 «πιὰ 1110 π]Δ]ΟΥ ΠῚ ῬΥ]ΟΥ Ιην 

οἴαδπϑιιβ, δὲ να] τη ἴγὰ γθρ] πίθ, δα πΧΟΓ ΠῚ να ]- 
τὶ ΠοΟβίθ πὴ ΘΟΏΨΘΓβι5; 4114 ἀἸο1 3 Οτᾶγθ [Δ Π|- γον 
4π8π| τιπὰ (16 5[1}{15. πηι] 16} 1]}0115 Ἰοαπια 657 Π6- 
ῬΟπθ, Ο ΤΉλ]Π16 7, ̓ π 411}, {Ππ|4 σΟΠΒ.]πιτ. Οἷιο- 

Ἰ56116 416 Ε15 ἔπ|5 ἀθἀθοογαθὶθ ν᾽ [πὶ ΘΟΠ ΠΠ ΘΠ] ἢ 
ὙΊοΟΪαβιῖ, αιοά Πθιι5 ἀνθ Ἶ58θῖ, θην θυ β . ΟΠ Θ ΠῚ 

ΠΠΘ ΠῚ ἴα τι6 Βοο θα θη, οἵ {15 15:15 νου 5. ν δ η} 
ΤΏΘΔ ΠῚ ΘἰΠ ΠῚ ΘΔ] ΠΙὰ ΒΡ Ο 5151. ὙΊΎΘΟΡ ΠΠΠῸ 

μῊ] πὶ αἰ ἶα δχ ραν ἱπηρῖθ ορίσ56 : 5 ιυ 4 6ηὶ 
μος ἐποίησε, σὺ δὲ εἰς βλασφημίαν κατέπεσες. [1 5 ὉΠῸΠΙ 4αϊ θη ΘΟΡΡι5. τ 5616 ΠῸ8. ΠΕΡ 8 ργρο- 

τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ χαχὰ οὖχ 

ὑποίσομεν : ᾿Ανάμνησον τῶν. φθασάντων σεαυτὴν 

ὁ Μείονοβ σαατιον ΠΥ προσῆγε. ἘΔΙ προσήγαγε. 

ΑΠΙΦαδηῖο μοϑὲ (Ο]}. ῥυίπιιϑ τοῦ.... θρόνου. 

ἃ ὕπι5 Οὐάοχ Βερ. διάνοιαν ἀποσύρας. 

» ἘἙατο Ρατνῖβ. μαχρὸν πόνον, εἰζμείσιισε ἀοίο οπε 

ΤΟΝ. τι 

5{{ γτιηΐν, 564 [π| ῬΡΟΪα δὰ 65 ἴῃ Ὀ] ΔΘ ΡΠ ΘΠ] ΔΉ}. δὲ Ζϑίώεν»». 

ϑοπα σιιδοθρίπιι5 εἴθ ἡνάται 1) ογιϊγ, γπαῖα ποσὶ 

δμπὶ πὸπ ροσϑοί {6} }Ὲ ἀπιρίζι5 : 5664 {πᾶ Διιοίονατὸ 

πῖχα 5. πεὸ βογιρίμνα, ποβοῖο, ἘΝ Ίτ1ο 4511. οὐ ποϑενῖ 

«παΐπον Μ55. μαχρὸν χρόνον, 

ὁ όοσοπι ἡμᾷς ἐχ ΔΕ 15 «πο )οῖῖ5 ΠΡ υ15 αὐάταϊηηιι. 
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σιδι τοίη 9 ΒΘ Ισαβ. ΠΌΪ ἴῃ πηθἸΟΡ πη Ρ ΥΩ - 
τουϊα θοπα. Οομηροπβα Ροπὰ πιᾺ}15. ΝΆΠΠ5. ΠῸ - 
ὨΝΠἰ5 νἱΐα Πϑαΐα δὲ ΟΠΊΠΪπΟ. ϑ6Προν [ο] Θ ΠῚ 
6556, 5015 Ποῖ δϑὲ. Τὰ ᾿σίταν οἱ ΟΡ ρυβθη τα 
ἀοίονο αἰ οογῖβ, Οχ ΡΥ βίου [15 [6 ᾿ρ5ὰ ΘΟΠΒΟΪΆΓΘ. 
Νιιπο ἰΔΟΓΥ ΤΠ }15, ἃΓ ὈΡΙῈ5 ΥἸβιϑιϊ  ΠΙΙΠΟ. ΡΔΈΡΘΙ 

65, ἃἴ Ρυῖτι5. [581 ἀϊνοϑ. ΒΙ Ιϑεῖ Πηυριάτιτι νἱτ85 
Ἰαιῖσθιι, 7απὶ τυ Ὀ᾽ ἀπτὴ ὈΙΒΘΠ5. Δ ΠΙΠ10. Θά π0 μὰ- 
ταν. Νὰ βανίονιπι Φα] 6 πὶ Πιιθπία ρουρθίιο ἃρ- 
Ῥᾶγοπί ματα. διε δὐιθῃι ἤΠπιντι5 νΐα ποϑίγα, τὶ 
ποϑιϊ, σοπτππθ ἤπθη5., δο ἢ πιο ΕΠ 115. Δ] ΘΓ ΔΓ ΠῚ 

5101 ϑασοθθπεριβ γοίογία. Ἐτθη μη 78 πὶ μὰν 5 θΓ- 
Του Πυιχὶ , Ρὰγϑ5 δά πιο ἐγ 51 Ὁ : ΡΔ15 781 ΘΠΊΘΥΒΙΓ 6 
[ΠΕ ]λιι5, Ρᾶγ5 Ὑ6ΓῸ ΘΠΊΘΓΘΙΓὰ δϑί, οἱ δ σομηπηῖ- 

Π6 ΠΙΟΓ 5 ΠΊΔΓῸ [65 ΕΠ ΠΔ ΠΊ115 ΟΠ Π65. δὲ δοτια 51ι5-- 
οδρίπειι5 εἶδ πιάτα Π)οπιϊτιῖ, πιαῖα πὸπὶ κιισιϊπθὺ ϊ- 

ππῖις ὃ ΟΟσΊπητῖ5π6 πιά] σθ πὴ ΠΟ ἐ5 Ρογρθίιιο μανία 
5 ΡΡΘά ταγο ὃ ΤΟ πη π5π6 ΠΟ ΙΪΠιιΠῚ. , “ομοο 

ἄθθθαὶ νἱτὰ πὶ ΠοΟβίγα ΠῚ πη θνο}}} Προγοίᾳ διὰ 
ῬΘΠ6Β ᾿ἰρϑ11π 5ι1πη1ΐ. Ἀ 65 Ποβίγαθ. ῬΓῸ 5110 δ. γα 

γορῖΓ. Ἐβε θη τη βαρΙ6Π5 : οἵ ιιοά {116 οϑὲ, 1 ϑιιῖ5 
ΒΘΡΥῚ5 Δ ΠΊΘΕΠ ΕΣ. 

12. (ἀνθ ΟἸΓΙΟβἾτ5. ῬΟΥΒΟυ τ 6.15 ΠΟΠλΪ πὶ {π|6]- 

οἴπιηι. πὶ Ομ ιι6. [ας ΘΟ] τι ΠῈ “1180 ἃ}0 {ΠΠ|π5 
βαρ θητῖα αἸβροπβαηί". Οὐ] αι ἀδάοθυϊε εἰ], 

5. ΒΑΒΙΣΙ ΟΕΒΑΒΕῈ ΘΟΑΡΡΛΌΏΟΘΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἀγαθῶν. ᾿Αντισήχωσον τὰ χρείττω τοῖς χείροσιν. 

Οὐδενὸς ἀνθρώπων ὃ βίος διόλου μαχάριος. Τὸ διὰ 
Ἁ ᾿-» ΄ ΄ -ῳ ᾿Ὶ ΔΑ 

παντὸς εὐπράττειν; μόνου Θεοῦ. Σὺ δὲ 
- τ᾿ " φ’τΝ φ ’, ροῦσιν ἀλγεῖς, ἀπὸ τῶν προλαθόντων σαυτὴν παρα- 

μύθησαι. Νῦν δαχρύεις, ἀλλ᾽ ἐγέλασας πρότερον᾽ 

εἰ τοῖς πα- 

“- Ψ; ΕῚ “ὦ ,΄ ΄ Ὑ 

νῦν πτωχεύεις,, ἀλλ᾽ ἐπλούτησας πρότερον. “ἔπιες 
λ᾿ δι ς -. -ὉὩ ΄ Ἁ ΔΝ Α “- Γὴ 

τὸ διειδὲς νᾶμα τοῦ βίου, χαὶ τὸ θολερὸν τοῦτο πίνου- 
τ ἐπ ΤΣ ἐν 

σα καρτέρησον. Οὐδὲ τὰ τῶν ποταμῶν ῥεύματα 

Ε διόλου φαίνεται χαθαρά. Ποταμὸς δὲ, ὡς οἶσθα, ὃ 

βίος ἡμῶν, ῥέων ἐνδελεχῶς καὶ κύμασιν ἀλλεπαλ- 

λήλοις “πληρούμενος. Τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ προέῤῥευσεν 
ν᾿ ΩΝ Ων , Α Α ᾿ Ψ ΄ ἤδη, τὸ δὲ ἔτι πορεύεται χαὶ τὸ μὲν ἄρτι προέχυ- 

ἐ μέλλει" χαὶ πρὸς τὴν χοινὴν 
ἅπαντες τοῦ θανάτου σπεύδομεν θάλατταν. Εἰ τὰ 

᾿ν 
Ψψε τῶν πηγῶν, τὸ δὲ 

Ν - 
ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ καχὰ οὐχ 

5 
ὑποίσομεν: Ἀναγχάζομεν τὸν χριτὴν ὅμοια χορη- 

γεῖν πράγματα δι᾿ αἰῶνος ἥμῖν; Διδάσχομεν τὸν 
Δεσπότην, ὅπως χρὴ διεξάγειν τὸν ἡμέτερον βίον ; εσπότην, ὅπως χρὴ διεξάγειν τὸν ἡμέτερον βίον; 

.«» 3 ᾿ Ἵ" σ Αὐτὸς τῶν οἰχείων ψήφων ἔχει τὴν ἐξουσίαν. Ὅπως 
βούλετα: τάττει τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς. Σοντὸς δέ ἐστι, χαὶ ᾿ Π τ , 

τὸ λυσιτελοῦν ἐπιμετρεῖ τοῖς οἰχέταις. 

Μὴ περιεργάζου τοῦ Δεσπότου τὴν χρίσιν. Ἀγά- 

πα μόνον τὰ παρὰ τῆς αὐτοῦ σοφίας οἰχονομούμενα. 
.- - ᾿ - .» Ὅπερ ἂν δῷ σοι, τοῦτο δέχου μεθ᾽ ἡδονῆς. Δεῖξον 

ΘΠ) σαι {10 Δ οΙρ6. Οβίθη 8 ἴῃ ἀν ουβὶβ θα βε1Ε1|556 178 ἐν τοῖς ἀλγεινοῖς, ὡς χαὶ τῆς εὐφροσύνης ἄξια τῆς 

ἴθ Ἰϑε α ΡΥ ϑεῖπα ἀἰσπαπη. ΠΙῚ5. ἀϊσοπα 5. στρα Δ 

70} δὲ πιιπο ἀἴδθ}1 ἀβϑα] τι Π, δὲ ᾿πίθο σι πὶ οἷ ριι- 

ἄόγοιη 46 Π]αΐα οἰ 6 ἱποιιβδῖε. Οὐ] ᾿σίταν Πΐπο 
Θυοπῖ 9 ΕῸΙσῚΣ Ἰτθγιιμ. 410 1110 του ]ῖι5, τὰ πη “πιὰ τὶ 
41 δοοοδβῖββοι {[πτιβίγα, πθο Ἁυτπιὰ πὶ Πρ] τι5 
οἰ δοῖθβοι. Ἀθνθυθα σΆΤῸ ἴπ ΔΙ ΓΘ αμ ΡῈ ΟΡ ΤΘ ἢ] 
γ γα : ΠΟΓΕΪ γα γβιι5 νἱτα ΠΟΠἾ5. ΟΠΊΉΙ} τι5, οἱ 

Επιρ!]οαῖεθ ἀν 1185. πππάἀθοιηη 6. ἴῃ ἀπ ΠῚ οοη- 
ΠΕΧ ΟΡ η , τ “ται Π]Π1] ἃ ΠῚ 5᾽55θῖ, τ Π Δ ΠῚ ῬΑ ΓΘ ΠῚ 
᾿αθογθὲ, ῬᾶΡ5. ΨΘΙῸ Δ] ΊΘ γᾷ Ππιδίο θϑβϑῦ ραιθη εἶς 

ἸΏΘΙῸΘ5. 566 οἷ" οἵ Θήϊιο8, δὲ πλλ|05, δὲ σα ΠΊ6]05, 
δἱ οὐΥ̓65, δὲ Ἀ5ὙῸ5 Θὲ ΟΠΊΠ65 ΟΡ] ΘΗ Π86 (6! Ἰοἷας ατι- 
ΡΟ σϑοθρὶῖ, ΠΠΡΘΓΟΥ ΠῚ ΨΘΙῸ ΠΙΙΠΊΘΓΙ5. ΠΟΥ 5 

Ῥᾶν ρυοάπι3 ΟἸΟΠΙδ ΠῚ Ὀγτΐα Δ Ϊ πη }ἶὰ οἵ δά πιο 
ΟΙΠΊΠ65. αἸν 1126 ΡΟ ΠῚ 5. ἸΠ ΘΙ Θυ ΠΕ : Προ υΪ νΟΙῸ 
Ἰῖφοι ππουε, ορεϊπλᾶ 511 ραγῖθ νίνθθαηι. Τίλητιο 
1115. ΠΠῚ15. ΠἸΤΑ] δ τι ̓ξθυιιη ἃ ΘΟ ΠἀἸτογ 6 ΟΥ̓ Παῖτιβ, 
Θεαπι ἤδη ῬΟΒΘΘΘϑΟΠθ ΠᾺΡ ΘΡαΣ ἀρ] αίδηι. 
ΑΤῚΙ Θηΐπὶ ΡαΡΟΠΈθιι5 ἴῃ νἸΐα ἁἰου θα πὶ Ἰςοεἰτἴα πὶ: 
4111, ΦᾺΪ 50] 10 θὲ Ρ δον Ίββθηΐ, ΘΠ] ΟΓΘἢῚ Ἔχθρο- 

οἰα θα Πἴ, ΟἸΠ65 10} ΟἸΓΟυΠη5Γ δἴτινὶ, αὐ] Πιυιπλὰ πὸ 

4 Ἑδιιο Ῥανὶβ. πλημμυρούμενος. Ψεἴογο5. 4ιαίιον 
Ἰλθνὶ πληρούμενος. διατίτη δα. Ξοοαπάᾶιις οἱ (Ο]Ρ, ρεῖ- 
ΠΝ τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ, Ἄοχ υἱεῖππα ἄδοβι ἴῃ νυ]σαῖῖς, 

πρόσθεν ἐτύγχανες. Ταῦτα ὃ ᾿Ιὼδ λέγων, ἀπεχρού- 

σατὸ χαὶ ταύτην τοῦ διαόλου τὴν προσδολὴν, χαὶ 

τελείαν αὐτῷ τῆς ἥττης αἰσχύνην ἐπήγαγε. Τί οὖν 

ἐντεῦθεν συνέδαινεν : ἔφυγεν αὖθις ἢ νόσος αὐτὸν, 
ἣν 5 ὦ - δὶ “ι ΕΣ , ᾿ 

ὡς εἰχῇ προσελθοῦσα, καὶ μηδὲν ἀνύσασα πλέον. 

᾿Ανέθαλεν εἰς δευτέραν ἥδην ἣ σὰρξ, ἤνθησεν ὃ 
͵ » - - ΓΣ - λοι , .- ν᾿ 

βίος πάλιν πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, χαὶ διπλασίων "ἐπὶ 

τὸν οἶχον πανταχόθεν ὃ πλοῦτος συνέῤῥευσεν, ἵνα 
τ ᾿ « ΜᾺ Αι 3 λ, λε Ἁ » ἘΞ ἊΣΧ ες , Σ, 

τὸ μὲν ὡς μηδὲν ἀπολωλεχὼς ἔχη, τὸ δὲ ὕπάρξη, 
τ , «' ὮΝ δ. , Δ ν᾿ ΕΣ ς ΔᾺ σ 

τῆς καρτερίας τῷ δικαίῳ μισθός. Διὰ τί δὲ ἵππους 

μὲν χαὶ ἡμιόνους χαὶ χαμήλους καὶ πρύδατα καὶ 

γεώργια χαὶ πᾶσαν τὴν τῆς περιουσίας τρυφὴν 

ἐχ τοῦ διπλασίονος ὑπεδέξατο, ὃ τῶν παίδων δὲ 

ἀριθμὸς ἴσος τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐδλάστησεν ; Ὅτι τὰ 
Ἁ - - 

μὲν ἄλογα χτήνη, καὶ πᾶς ὃ πλοῦτος διαφθειρόμε- 

νος, εἰς τελείαν ἦλθεν ἀπώλειαν " οἱ παῖδες δὲ, χαὶ 

τεθνεῶτες, ἔζων τῷ χαλλίστῳ ἣ μέρει τῆς φύσεως. 

Κοσμηθεὶς οὖν αὖθις ἑτέροις υἱοῖς χαὶ θυγατράσιν 
Ἀ “- - » - "᾿ 

ὑπὸ τοῦ χτίσαντος, καὶ τοῦτο εἴχε χτῆμα διπλοῦν. 

Οἱ μὲν γὰρ παρῆσαν τὴν ἐν τῷ βίῳ τοῖς γεννήσα- 
σιν εὐφροσύνην παρέχοντες, οἱ δὲ προοδεύσαντες 

ἃ ΠΙια, τῷ χαλλίστω μέ ι τῆς φύσεως, 1ἴα, 5] πιὰ - 

Υἷξ, Ἰῃτογργοίατὶ Ῥοῖεξ, ορεξνεα παζιν Ρατίο. 



ΠΟΜΠ,. Οὐἷὦὐ) ΜΌΝΘΑΝΙΒ ΛΡΗΒΒΕΝΌΌΜ ΝῸΝ 517: 

ἀνέμενον τὸν φυτεύσαντα ᾿ τότε πάντες περιστησό- 
ν "ΓΠῸῚΡ ὦ ᾿ ω- 9 , Ξ 

μένοι τὸν Ἰὼ, ὅταν ὃ χριτὴς τῆς ἀνθοωπίνης ζωῆς 

συναγάγη τὴν ᾿Εχχλησίαν τὴν πάνδημον " ὅταν ἣ 

σάλπιγξ, ἣ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιδημίαν σημαίνου- ᾽ ΠῚ ᾿ 
ὃ - , ΝΕ διαδοΣ λ ἢ 
α, τοις ταφοὶῖς σφο ροτερὸν ἐμοοήσασα, τὴν τῶν 

σωμάτων " ἀπαιτήση παραχαταθήχην. Τότε χαὶ οἵ 

νῦν εἶναι δοχοῦντες νεχροὶ, θᾶττον τῶν ζώντων πα- 

ραστήσονται τῷ τῶν ὅλων δημιουργῷ. Διὰ τοῦτο, 
οἶμαι, διπλοῦν τὸν ἄλλον πλοῦτον “ ἐπιμετρήσας 
αὐτῷ,, τοῖς παισὶν ἀρχεῖσθαι τοῖς ἴσοις αὐτὸν ἐδι- 

χαίωσεν. ὋΟρᾷς ὁπόσα ὃ δίκαιος Ἰὼδ ἐχ τῆς ὕπο- 

μονῆς ἑαυτῷ συνέλεξεν ἀγαθά; Καὶ σὺ τοίνυν, εἴ 
τι σοι προσεπέλασε δυσχερὲς ἀπὸ τοῦ χθὲς ἀναφθέν- 
τος πυρὸς ἐχ τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιδουλῆς, τοῦτο 

χαρτέρησον, καὶ τὴν ἐχ τοῦ πάθους ἀνίαν χρείττοσι 

χατεύνασον λογισμοῖς. καὶ κατὰ τὸ γεγραμμένον, 
᾿Επίῤῥιυψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, χαὶ αὐ- ἢ 

τός σε διαθρέψει. Αὐτῷ “πρέπει ἢ δόξα εἷς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

» Ὑ δἴεγεβ αἰϊχαοι ΠΠρυὶ ἀπαιτήσῃ. ἘΔῚΠ ἀπαιτήσει" 

Μοχ Οὐάϊοο5 ποππὶ} χαὶ οἱ νῦν. Τεσταὶ ἀγεϊου]ιιβ ἴπ 
νυ]ραι5. Βυθῖπάς ἄπο Μϑ5. περιστήσονται τὸν.... δὺ- 
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Ὑἱτο Πα 6χ σοπρυθσανουῖε ΕσοΙ βίαι τὶν ΘυβΆ] 61}, 
ἘΠῚ τὰ δάνοπειπ Ἀθοὶβ ἀθπιιπεϊδηθ, δά το ἴῃ 

ΒΘΡΌΪΟΥΡ 5 ΒΟ ηϊτιι γΘΠμ ΘΠ] ΘΠ ΠΟΘ, σου ρου πὶ ἄθρο- 

5: τ ῬΘροβοθῖ. Ταπο δὲ πὰπὸ 4π| ν᾽ άθηταν τηον- 
ἴα] 6556, ν᾽ υθη ΕΠ} 115 Οἱ {π|5. δἰβίθηταιν. ΟΡ οἱ πηϊ- 

γΘΥβΟΥ τη]. Γοἶροο, ΟΡ ΠΟΙ", οἴη ΓΘ ]τιὰ5. ΟΡῸ5 

ΒΘ Πα ἴαθ. ΟἹ Δα ΠΊΘΠΒ115. [ἰδϑϑῖ, [ΠΡ ΘγῸ5. [ΔΘ 
ΠΙΙΠΙΘΙῸ Ῥᾶ 65 οἱ βιι!ἤσογθ Πα ]οανῖε. Ὑ 1465. «πιοὶ 
εἴ 4υδπία 7ι5ἴι5. 116 10} Ρθὺ ρϑιθηΠδηι 510] 
ΘΟΠΘΟΘΒΘΡῚ ΒΟΠὰ ἢ δὲ ἔτι ἰσίταν,, 51 φαϊά ἘΠῚ τπο-- 
Ι6ϑι] οχ Πθϑίθυ πο Ἰ5π6, 4] (ἀφο ΠΟ ΠιιΠῚ 1Π516115 1Π-- 
ΟΘΠΒ115 δϑΐ, ΔοοΙ 1, Ἰὰ ρα θπίον [θυῖο, δὲ τι} ΠῈ 

«ἀπηπιιπὶ ᾿Π|}}}} τυ 5.118 πὶ ΘΟΘῚ ΓΑ ΠΟΙ] υτ15. Π16]10-- 

ΥἾθι15 σοπβορῖίο. Ἐπ Ἰαχία 4 φαοα βουρίμμ δϑί, 
]αοία 5ιροτ Ποπιΐπιιπι οασαπι ἔμαπι, οἱ ἴρ56 6 Ρεαὶ. 5ή. 
ὁπείτοί. Τρϑιπὶ ἄδοοθὶ ο]ουία ἴῃ βόθροι] βθοιι- 
Ἰουτιμ. ΑΠΊΘΠ. 

μιουργον, οἰ οιπεδία ρειιὶ ορίξεεπι. 

Ὁ (Ὁ}}ν. ῬΡυΐπιιβ ἐπιμερίσας. 

ἀ δὶς ΠΡτὶ νοΐονοβ, ὅοχ πρέπει δοβὲ ἴῃ συ] σαῖς, 

ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ͂Σ, 

ὅπως ἂν ἐξ “Ελληνιχῶν ὠφελοῖντο λόγων. 

Πολλά με τὰ παραχαλοῦντά ἐστι ξυμθουλεῦσαι 
ὑμῖν, ὦ παῖδες, ἃ βέλτιστα εἶναι χρίνω, καὶ ἃ 

ξυνοίσειν ὑμῖν ἑλομένοις πεπίστευχα. ᾿Π[} τε γὰρ 
λικίας οὕτως ἔχειν, καὶ τὸ διὰ πολλῶν ἤδη γε- χεῖν» ἸΟῊ Ὑ 

γυμνάσθαι πραγμάτων, χαὶ μὴν χαὶ τὸ τῆς πάντα Ε 
παιδευούσης ἐπ᾿ ἄμφω μεταδολῆς ἱχανῶς μετα- 
σχεῖν, ἔμπειρόν με εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων πεποίη- 

χεν, ὥστε τοῖς ἄρτι καθισταμένοις τὸν βίον, ἔχειν 

ὥσπερ δδοὺῦ τὴν ἀσφαλεστάτην ὑποδειχνύναι. Ὑ ἢ τε 

παρὰ τῆς φύσεως οἰχειότητι εὐθὺς μετὰ τοὺς γονέας 

ὑμῖν τυγχάνω, ὥστε μήτε ' αὐτὸς ἔλαττόν τι πατέ- 
ρων εὐνοίας νέμειν ὃμῖν " ὑμᾶς δὲ νομίζω, εἰ μή τι 

ς Ἄδερ. Ῥυίπιιβ δὲ ἰογεϊιι ὁμιλία εἰς τοὺς, εἴς. δε 

ΤΟΤΉΘη ΠΟΙΆ] ᾿τιϊο ᾿1Π06110 σοπνθηῖνα πα}}Ὸὺ πιο 

ῬΟϑ56, ΓῈ5 ἴρβα Ἰοχιϊίαν. Ἀορ. βθοιπάτι5 τοῦ αὐτοῦ εἰς 

τοὺς νέους, ὅπως. ἘΠΖΙΠΟ αἰτάχας τὶ ἴῃ σοπίοχίι, Ὑ1ς 

Τλιιοδοιιπὶ πὶ ἤππς ΠΡ 6]]τπι. [Τιοσος. ἀποίοτιιπι ἃ 9. 

ΒΆΞ1Π1ο ποπιϊπδ πὶ Ἰαιιἀαἴογαση ἱπαἰσανίπιι. ϑιιρου- 

ΑὉῬ ΑΠΟΙΈΕΈΒΟΕΝΤΒΒ, 

Ομοπιοίῖο μοϑοϊτιΐ ἐσ (ὐἐπιείζίιι {ἰδνὶς {ριιοίτιιι 

ΘΩΡΕΓΟ. 

1. Την πὲ ΠῚ6. Πα, τὐ ἄθη ν 15, Δ4016- 

5ΟΘη 65, ΘΟ Β]ΠΠπ ΠῚ εἶδ 115. 418 οριεἰπιὰ Τά ϊοο,, 

ἀπφτιθ γ 5. ΠΊΟΡΘΠῚ σΘβ "5. ΓΟ Ρα 6556 
Θχἰβεπηαν!. (τα. Θηΐπὶ ἃ φοἰαι5. 511, {πουΐτη-- 

46 74π| ΘΧΘΓΟΙ ἔα τ15 Π] 1115 ΓΘ Ρι15, δὲ πη τ ΠΟΠΘΠῚ 
1Π8 πη, πὰ Οπιηΐα ἀοθπίι, 56 15. ΘΙ ρου 6 'π 

ἘΓΓΔΙΠΠΠ 116 ῬΑΓ ΘΠῚ 51Π| ΘΧ ΡΟ ἰι15, ἈΠῸ [ΔΟτ15. 511} 
ΤΘΙῚΙΠῚ ἢ Δ ΠΑΡΕΙΠῚ ΡΘΥΪΓ115, δ᾽. τι ὙΠ ΓΔ} ΓΘΟΘΠ5 

᾿π5 Ἐπ ΠΕ 115 “ιιαϑὶ να πὴ. {{|||55] ΠΊΔ ΠῚ Οϑίθ πο υΘ 
Ῥοβϑβίῃι. Ῥυϑ θυ θὰ βἴα 1 ροϑὲ ρΆΓΟΠ 65 ΠΘΟΘββ {ι|-- 
ἀἰπὸ παιπιρᾶ δἵ ῬΡΟΡΙ Πα ΙΓ [6 ν ΟΠ ἷ5 ̓ ἴὰ ΘΟ] ΠΟ τι5 

511Π}, {11 ΘΘῸ ΠΟΙ ΠΉΪΠΟΙΪ νῸ5 ὈΘΠον μα μ᾽Ὸ- 

βθἄοπηις [πιο ᾿π Ἰοαπ 115 115. Ἰοοἷβ {105 78 Ἐτομπίο 

Τλιισθοιιβ πὶ ποῖῖβ 5115 ἰγαοίανογαΐ, (Ομ πιθη ἤδτηιῖις 16- 

οἴουῖθιιβ ΕΟ ηϊοτῖβ ρυο]ατᾶπι ΘΠ οπ οὶ {πιὰ Ῥτ στ: 
Ῥαυ βιῖ5, 1819, Ῥᾶρδ. 110 1π-8ο.1 

εαὐχαχας οατηο μήτε αὐτὸν. Απιϊαιιϊΐ ςοχ ΠΡ Εὶ αὐ- 

16 



λλ 5, ΒΛΒΙΠΙΙ ΟΥΒΑΒΕΣΞ 

βοᾶν, (ιια ΠῚ ΨΟΒΓΡῚ ΘΓ 65 : ΥῸ5 ΨΘΡΟ,ΠΙΒῚ [οὐῖθ 

μῖθα ἐδ νολΐβ δα βεϊπιαῖο πὸ ἀδοϊρίαΐ, ΡΒ ΙΕΡΟΥ, 

ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΛΠΘΟΠΠῚΡ, 

ὑμῶν διαμαρτάνω τῆς γνώμης, μὴ ποθεῖν τοὺς τε- 
, Ἀ “τ δ ,, 35 Α “5. , 

χόντας, πρὸς ἐμὲ βλέποντας. εἰ μὲν οὖν προθύμως 
Ξ ξρτεας; γ-ς λον, ΚΝ »Ζ ΒΕ ΡΟ τ εν ς δ, τὸ 

51. ΠΟ γΟΒΡΙΟΙΕἶ5, ῬΑ ΘΠ ἴΘ5. ΠΠΠ1Π}6 ἀοϑι ἀθυδίι"Ὸ5. 174 δέχοισθε τὰ λεγόμενα, τῆς δευτέρας τῶν ἐπαινου- 

Τια (116 5ἱ ἀπῖ Π10 ΔΙ ου] ν Θὰ π]θὰ ΘΧΟΘΡΟΥΙΕἶ5, [ΠΟ 

605 4] α]ν Ἠϑβίοάο Ἰαπιάαπειι", βθοιη πη Ἰοοιιηι 

ΟἸε ποθ 15 : δίῃ τ  πτι5.α0 ΘοῸ Β1Π}] ΠΟ] 6511 ἀϊοα ἢ]; 

ἴτὰ νὸ5 σαν ΠῊ Π ΠῚ {ΠΟΡ απ γοπ  Πἰδοαυη πη, ἴῃ 4α]- 

Ῥὰ5 αἷΐ 116 : Ορε πηι 4υ] 461 6556 Θιιτὴ «ὶ ὃχ 

56ῖρ50 δὰ τ ἀθοθηΐ ρου ΒΡ ΊοΙΓ, θόπαπι ψΘΙῸ ΘῈΠῚ 

4υἱ ἀδιποηβίγατα ἃ} ἃ}}115 56 αι] υγ θῖιπι ἀθπ 116 4πὶ 

δὰ πραίγιπη ἰἀοποιιβ δϑῖ, 1 ομληἶὰ ἱπ|{||6 01 6556. 

“. Νοάτιθ νογῸ πη ΟΠ} 1) 51 νΟ 5 φαοι! ἀϊο δ 

ΡΥ δοΘρίον 5. ΘΠ] 5115, δὲ σα πὶ ψΘΙΘυΊ]τι5. ΥἹ 5, 

ἰδία ρυφβίδη ΕἸ 551Π}15. ΘΟ Π δι: ΘΟ ἢ ΓΠ|0115,. Ρ6 1 Θὰ 

4 ν ]Π που βου ρία, ἀἰσα πὶ ΠῚ ΘΧ ΠῚΘ ἴρ50 

δοπ πο! ὈΠΠ1πι5 φαϊά αι Δα Ἰη νθηἶ556. Δοοθάο ἰσὶ- 

τιν, ἰᾷ νυ ἷβ. σΟη5 111 ἀατανιιβ, τιῦ Π6 5616}. γϑϑινὶ 

ΔΠΪΠῚ] σα ΟΡ παου]ιμη Π5. ὙἹ 15 ρΘυΙ θη 165. 4τιὰ- 

δ᾽ αν Τρ] ἁἸ Του ιι5, Φιδοιιῃη τι ἀπ χ θυ! η Ιὰς 56- 

ἀαδπηΐηὶ : 56 φαϊ αι ἴῃ οἶδ {6 {πρυὶ σαν 

Ῥοπίθβ, σοσῃ 50. 15 απ 4 οιΐαπι σοπίθπηηΐ ΟΡ }- 
τθαῖ. Οὐδ ἰρίταν βἰηι μδθο, ἀποιθ πο 40. ἐΪ5- 

ΘΟΡΠΔΠη115, ποὺ πὴ ἄοςοθο, ἱπ4 6. θχουῦϑι5. ΝΟ5, 

ΔἀοΙοσοθηῖοϑ, μυιπηᾶ παι Πᾶπο νἰταπὴ Ἡ1}}1]} Οὐ ΠΪΠῸ 

6556 ΔΡ Ιταπητ, ποο Ζαϊ ἀᾳαδμι ΠΟΠιι ΠῚ) ΟΙΏΠΙΠῸ 

Ῥιιαμηιι5,. τ ΠΟΙΏΪΠ Δ Πλ115,. Τα {ΠΑ Γ15. ΠΟ 15 

ΔΙΙαυ]ἃ βοὴ π᾿ πος ὅν αἰϊοναι. ΝΟ ΔΨΟΓΙΙΠῚ 

ΒΡΙΘ ΠΟ ὉΠ}, ΠΟῚ νἱΡῸ5. ΘΟΥΡΟΥΪ5, ΠῸΠ ΡῈΠΟ τι- 

ἀἴποηη, ποῖ τηασἸα ἀἸ πη 6 πη, ΠΟΠ ΠΟΠΟΡῸ5 ἀθ]αΐοβ 

ἃ} οὐηηΐθιι5 που] ὨἾ 115, ΠΟῚ ΓΘΡΏΤΙΠῚ ᾿ρ 5111}, ΠῸΠ 

ἀυϊάυα Πυιπναπῖιηι ἀἰοὶ γοΐοβῖ, πᾶσ πα πὴ ΠΟΪ5 
ν᾽ άθειν, ἴπηο ΠΘ νουϊβ {α]ἀθπι αἰ πτιη ΘΘΏΘΘΠΊΙ5, 

πδάπο Πα ΡΟ Π 65 Ρ ΒΡ Ι οἴ Πιτι5 : 5664 506 ῬΓΟΟΘἴπηλ5 

Ἰοπαῖτ5, δὲ δαὶ αἰϊθυατη νἱ τᾶ] σοι ραν πάδπι [ἃ- 

οἴμιπ5. οπηηΐα. Οὐδ σ᾽ τα ΡΥ 6556 ΠΟΡΪ5 ροβϑιιηΐ 

δα Π]|Δηὰ ἀσααϊΘμ ἀπ, δὰ οἷ ἀπ ρ] οι, δὲς το 5 
νυ τι5 ργοϑθῆτὶ ρου θυ (Ἰοϊ πλτι5 : (18 γοργὸ δὰ 
δᾶπι ΠΟΙ ἃἰἰποπΐ, ναὶ ῬΡΘΕΙ ΠμΠ} 15 ἀϊσηὰ οοη- 

1οηηπ ΡῈ. Οὐδ δυιΐθη} ᾿μθθ6 ν]ὰ 511, Θὲ αὶ δὲ (πὸ- 

τηοᾶο ποθ 5 ἀποθπάα, τ ΓἀΘΥῚΤΟΠσῖτ5. ΘΧΡΟΠΟΙῸ 

4 Ῥ 5615 ᾿Π5{{{π|{π|η} 51η1, [τὰ (ἀϑν ἀπα]- 

ΤΟΥ ΠῚ Π]Δ]ΟΥΤ1} {4 Π} ΝῸ5. 6515, ἁιιάϊνθ. ΤαΠίι ΠῚ 

ἀἴοαι, ἀἴαιο δχ Πιοο [ὉΥ [556 γ0]0 15. 5815 ὁδί ἠ6- 

70, 4τιοα 5ἱ αυϊϑρίαμι ΟΠ Ώ ΘΙ. 511}1} οχ {τ Πο- 

τηΐη6 5 ΠΔ[Ὶ ϑι1η1 [ΟΠ οἰ τὰ ἔθ 5ΘΥΠΠΟΠ6. ΘΟΙΏΡΪΘΧΙΙΒ5, 

ἘΤΥ. Ἠροβοά. Ορενὰ εἰ ἄϊο5, ν. 291---ῶ295. 1 

ὁ ἘΔ1Π οὐκοῦν προγόνων. (010. τοτ τι5 οὐκοῦν οὐ προ- 

γύνων. ὕὕπιι5  (οπηθο Πβἰδηῖς οὔχουν προγόνων. Νοο 1ξὰ 

αν! το ροβὶ (0115. τουτλιι5. ἄξιον εἶναι. 

» {πι5 Πορ. βίου χατασχευήν. ΝΟΣ ἀπιι5 Ν5. συντε- 

Α , " « . 
μένων ἔσεσθε παρ᾽ Ἡσιόδῳ τάξεως εἰ δὲ μὴ, ἐγὼ 

Η 5ὼν, “' ν, ᾿ ᾿ αν λας σδνς ΄ μὲν οὐδὲν ἄν εἴποιμι δυσχερὲς, αὐτοὶ δὲ μέμνησθε 

τῶν ἐπῶν δηλονότι, ἐν οἷς ἐχεῖνός φησι " Ἔ ἄριστον 
Χ με - - μὲν εἶναι τὸν παρ᾽ ἑαυτοῦ τὰ δέοντα ξυνορῶντα " 

3 Χ ΦΧ 2 -" δι - φΦ Ὁ ,ὔ ε ΓῚ ἐσθλὸν δὲ χἀχεῖνον τὸν τοῖς παρ᾽ ἑτέρων ὕποδει- 

χθεῖσιν ἑπόμενον" τὸν δὲ πρὸς οὐδέτερον ἐπιτήδειον, 

ἀχρεῖον εἶναι πρὸς ἅπαντα. 

Μὴ θαυμάζετε δὲ, εἰ χαὶ χαθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 

εἰς διδασχάλους φοιτῶσι, καὶ τοῖς ἐλλογίμοις τῶν 

παλαιῶν ἀνδρῶν, δι᾿ ὧν χαταλελοίπασι λόγων, συγ- 

γινομένοις δμῖν, αὖτός τι παρ᾽ ἐμαυτοῦ λυσιτελέ- 

Β στερον ἐξευρηχέναι φημί. 'Γοῦ ἐν οὖν αὐτὸ χαὶ ξευρηχέναι φημί. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ χα 
͵ " Ἶ Ε 

ξυμθουλεύσων ἥκω, τὸ μὴ δεῖν εἷς ἅπαξ τοῖς ἀν-- 

πηδάλια τῆς δια- 
μν ἂν ἄγωσι, ταύτῃ 

, 5 “ 

συνέπεσθαι " ἀλλ᾽ ὅσον ἐστὶ χρήσιμον αὐτῶν δεχο-- 

ΓΣ , ΄ « τ " 

δράσι τούτοις, ὥσπερ πλοίου τὰ 

νοίας ὑμῶν παραδόντας, ἧπερ 

, Ν 7 , Α ᾿ ν» 5 ΄ ταῖν τὰ 
μένους, εἰδέναι τί χρὴ καὶ παριδεῖν. Τίνα οὖν ἐστι 

- ΠῚ] ἣΝ - - ΓΝ ᾿ ν»ν͵, 5 
ταῦτα, χαὶ ὅπως διαχρινοῦμεν, τοῦτο δὴ καὶ διδάξω 
ΕΑ ἔχ Ἡ ΚΑ ΟΥ -ν “.ΦΝ΄ τ ΩΝ 
ἔνθεν ἑλών. Ἡμεῖς, ὦ παῖδες, οὐδὲν εἶναι χρῆμα παν- 

᾿; Ν Σ , “ , Ὁ ΄ Θ' 

τάπασι τὸν ἀνθρώπινον βίον τοῦτον ὑπολαμδάνομεν, 
ἘΠΡΤΣ ΥΡ ΤῊΝ ἦ ο ν ».9 ᾽γ 
οὔτ᾽ ἀγαθόν τι νομιίζουιεν ὅλως, οὔτ᾽ ὀνομάζομεν, ὃ 
) ΣΕ ΣΣΗ ͵ , Ἔ ΡΞ 

τὴν συντέλειαν ἡμῖν ἄχρι τούτου παρέχεται. " Οὔχ-- 
, , ἐξωτξνς 

ουν προγόνων περιφάνειαν, οὐχ ἰσχὺν σώματος, οὐ 

Ὁ χάλλος, οὐ μέγεθος, οὐ τὰς παρὰ πάντων ἀνθρώπων 
᾿ » , Ῥ ΣΕ ΑΝ ἌΣ ΣΙ Ὁ, Ρ " “ 

τιμὰς, οὐ βασιλείαν αὐτὴν, οὐχ ὅ τι ἂν εἴποι τις τῶν 

ἀνθρωπίνων, μέγα, ἀλλ᾽ οὐδὲ εὐχῆς ἀξ ί νθρο » μέγα, ἀλλ᾽ οὐδὲ εὐχῆς ἄξιον χρίνομεν, 
Ἄ Ἀ Ε, - γ' ,, ΕΣ ΕΥ̓ ΓῚ 

ἢ τοὺς ἔχοντας ἀπούλέπομεν, ἀλλ ἐπὶ μαχρότερον 
ἮΝ -ς 2λ...} " ὙΣα αν, , » 

πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι, καὶ πρὸς ἑτέρου βίου " παρα- 

σχευὴν ἅπαντα πράττομεν.Ἃ μὲν οὖν ἂν συντελῇ πρὸς 

τοῦτον ἡμῖν, ἀγαπᾶν τε χαὶ διώχειν παντὶ σθένει 

χρῆναί φαμεν τὰ δὲ οὐκ ἐξικνούμενα πρὸς ἐχεῖνον, 
᾿ [4 -" , [}} κα 

ὡς οὐδενὸς ἄξια παρορᾶν. Τίς δὴ οὖν οὗτος ὃ βίος, 
μ Ψ 

χαὶ ὅπη χαὶ ὅπως αὐτὸν βιωσόμεθα, μακρότερον 
ν᾿ -“. ΄ 

μὲν ἢ χατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφιχέσθαι, μειζό- 
νων δὲ ἢ χαθ᾽ ὑμᾶς ἀχροατῶν ἀχοῦσαι. Τ᾿οσοῦτόν γε 

Ἐς όρὴ Ἑ 
Ὁ μὴν εἰπὼν, ἱκανῶς ἂν ἴσως ὑμῖν ἐνδειξαίμην, ὅτι 

- φ-- τἰκα ὙΣΝ ΓΞ  ατα " 0 - λό 
πᾶσαν ὁμοῦ τὴν ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι τῷ λό-- 

γῳ τις συλλαδὼν χαὶ εἰς ἕν ἀθροίσας εὐδαιμονίαν 
ΕΡῚ ἣ ὩοἾ “-“. ὧν 5. 1. ΟΣ ΨΣ 

οὐδὲ πολλοστῷ “μέρει τῶν ἀγαθῶν ἐχείνων εὑρήσει 
᾿ ΦΣΑΤα ἐΞ ΠΑ Ψ 7. 5 , 

παρισουμένην, ἀλλὰ πλεῖον τοῦ ἐν ἐχείνοις ἐλαχί- 
ν Ὁ τ . 

στου τὰ σύμπαντα τῶν τῇδε χαλῶν κατὰ τὴν ἀξίαν 

λεῖ, δαθιηᾶθ ἀπὰ5 (Ομ οβίαπιι 5. τίς δὲ οὗτος. ΑΠῚ 

ἄπο εἰ δαὶ τίς δὲ οὖν οὗτος. 

ς (1. Ῥυΐπιιϑβ μέρει τῷ μεγέθει τῶν. ΑἸΙσιαπῖο Ροβὲ 
61 ἀξίαν ἐφεστηκότα, ΓΑΡΥῚ νϑίοσοβ ἀφεστηκότα, τοοίε. 



ΒΕΒΜΟ ΕΚ ΤΕΘΈΝΌΙΒ ΤΠῚΒΕῚΒ ΟΕΝΤΙΠΙΌΜ. 

ἀφεστηχότα, ἢ χαθ᾽ ὅσον σχιὰ χαὶ ὄναρ τῶν ἀλη- 

θῶν ἀπολείπεται. Μᾶλλον δὲ, ἵν᾿ οἰχειοτέρῳ χρή- 

σωμαῖι παραδείγματι, ὅσῳ ψυχὴ τοῖς πᾶσι τιμιω- 

τέρα σώματος, τοσούτῳ χαὶ τῶν βίων ἑκατέρων ἐστὶ 

τὸ διάφορον. [εἰς δὴ τοῦτον ἄγουσι μὲν ἱεροὶ λόγοι, 

δ ἃ ἀποῤῥήτων ἡμᾶς ἐχπαιδεύοντες. “ἕως γε μὴν 

ὑπὸ τῆς ἡλικίας ἐπαχούειν τοῦ βάθους τῆς διανοίας 

αὐτῶν οὖχ οἷόν τε, ἐν ἑτέροις οὐ πάντη διεστηχόσιν, 

ὥσπερ ἐν σχιαῖς τισι χαὶ χατόπτροις, τῷ τῆς ψυχῆς 

ὄμματι τέως προγυμναζόμεθα, τοὺς ἐν τοῖς ταχτι- 

χοῖς τὰς μελέτας ποιουμένους μιμούμενοι " “ οἵ γε ἐν 

χειρονομίαις καὶ ὀρχήσεσι τὴν ἐμπειρίαν χτησάμε- 

νοι, ἐπὶ τῶν ἀγώνων τοῦ ἐχ τῆς παιδιᾶς ἀπολαύου- 

σι χέρδους. Καὶ ἡμῖν δὴ οὖν ἀγῶνα προχεῖσθαι πάν- 
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1Π ὈΠΕΠῚ ΘΟ ΟΟΡν ΥΘΥ, ΘᾺ ΠῚ ἰΔΠΊΘ ΘΟΠρονῖοὲ 

Π6 ΠΗ Πἰ Πη88 {166 Π| ΠΟΠΟΥ απ {ΠΟ "ΠῚ ῬΑΡῚΙ δοτιῖ- 
ῬᾶγΑ ΠΕ ΔΠῚ 6556 : 5ο ΟΠ ηΪὰ ῬΡ ΘΟ ΠΕ5 νἱτθο θομᾶ 

ῬΙτι5. ἃ ΤΠ ΠῚ Π10 {τ Ο τι πὴ αἰ ρ ΠΑ 16 ἀἸδίανθ, υι πα 

ἃ γΈΡιι5 γΘ}15 ὈΠῚ γα δἰ ΘΟΠΊΠΙΠΠ). [Π10Ὸ Ὑ6ΓῸ τιῦ 

ΘΧΘΠΊΡΪ]Ο πιὰ οἷα ἸΠ0Π60 ταν, Πα πο ἀΠἰ πη ΟΠ1- 

ὨΪΠτ15. Ῥυδοϑίαι. σοῦ ΟΣ, ἰἁπΐὰ οδὲ δὲ ὉΠ Πδά 116 

νἱτδο αἰ ΠΓουοπ τα. Αὐ παπης ἁαῖοπὶ ἀδάπιοιπε 50}- 

ἸΏΟΠ65 58 071, Ρ6Ι θᾶ Πᾶ ΠῸ5. ΘΓ Ἰθπ[65. 564 

ἄτιπι ρδι δοίδίοπη. πῸη Ἰἴοθὲ ἱπ|6}}ΠΠκθ ἢ 185. ΘΟΓῚΙΠῚ 
ΑΙ ΠΕ ΙΠΘ πὶ ἁιιϊρο οἱ ἀββθ 1], ἰΠ θυ πὴ 1π 4115 

ΒΟΡΡ115. ΠΟ ΟἸΠΏΪΠΟ αἰνθυθὶβ 485] [πὶ ἀπ} }}5 

ἀυυιβάα πη. οἱ 5ρθοι 5 1Πς ἈΠ ΘΟΘΘ511ΠῚ ΔΠΪΠῚΪ 1Π- 
ταϊξιι. ΘΧΘΡΟΘΠΊ1, 605, 411 ἴπι ΤΠ ΑΡῚ (51 ρ] πὰ 

τῶν ἀγώνων μέγιστον νομίζειν χρεὼν, ὑπὲρ οὗ πάν- 175 ΘΧΘΓΟΘη αι", ἰπ 11 : αϊ ὩΡῚ 1Π ΠΠ Δ ΠτιτΠῚ ΠΟ τὶ 
9, ΘΚ, Ἧ; 3 - ΄ ΘΙ Αι τα ποιητέον ἡμῖν καὶ πονητέον εἰς δύναμιν ἐπὶ τὴν 

τούτου παρασχευὴν, χαὶ ποιηταῖς καὶ λογοποιοῖς χαὶ 
. -Ὡ ΕῚ , ᾿ μ 

ῥήτορσι, χαὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμιλητέον, ὅθεν ἂν 
ὭΣ; . Η͂ δ κῦν τς ΄, » ὯΝ , μέλλῃ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν ὠφέλειά τις 

ἔσεσθαι. “Ὥσπερ οὖν οἱ δευσοποιοὶ, παρασχευάσαν- 
τες πρότερον θεραπείαις τισὶν ὅ τι ποτ᾽ ἂν ἢ τὸ δὲ- 

Τ) ᾿ Ἅ. “«ἵ ᾿ν Ψ᾽ ν 

ξόμενον τὴν βαφὴν, οὕτω τὸ ἄνθος ἐπάγουσιν, ἄν 
ς . Μ ΄ ψΨ » Χ ΓΝ ΝΑ ᾿ τε ἁλουργὸν, ἄν τέ τι ἕτερον ἢ τὸν αὐτὸν δὴ χαὶ 
- ͵ δ Σ ΓΆΡ, ἃ, τὸ αἱ 

ἡμεῖς τρόπον͵, εἰ μέλλοι ἀνέχπλυτος " ἣμῖν ἅπαντα 
3 ΄, - - ’ ᾿»» - Ν τὸν χρόνον ἣ τοῦ χαλοῦ παραμένειν δόξα, τοῖς ἔξω 

δὴ τούτοις προτελεσθέντες, τηνικαῦτα τῶν ἱερῶν 

χαὶ ἀποῤῥήτων ἐπαχουσόμεθα παιδευμάτων - χαὶ 
οἷον ἐν ὕδατι τὸν ἥλιον δρᾷν ἐθισθέντες, οὕτως αὐτῷ 
- - - " Ὅν Ἂν ἂν ἘΣ ΑῚ ΟΣ 
προσδαλοῦμεν τῷ φωτὶ τὰς ὄψεις. Εἰ μὲν οὖν ἐστί 

" , " Ε , - , ΓῸ “ 
τις οἰχειότης πρὸς ἀλλήλους τοῖς λόγοις, προῦρ- 

ἤου ἂν ἥμῖν αὐτῶν ἢ γνῶσις γένοιτο" εἰ δὲ μὴ, 
ἀλλὰ τό γε παράλληλα θέντας καταμαθεῖν τὸ διά- 

φὸν ὐϑῶν ᾿ τὶ , ΣῈ 
φόρον, οὐ μιχρὸν εἷς βεδαίωσιν τοῦ βελτίονος. Τίνι 

μέντοι χαὶ παρειχάσας τῶν παιδεύσεων ἑχατέραν, 

τῆς εἰκόνος ἂν τύχοις; Ἤπου καθάπερ φυτοῦ οἰχεία 

μὲν ἀρετὴ, τῷ χαρπῷ βρύειν ὡραίῳ, φέρει δέ τινα 

χόσμον χαὶ φύλλα τοῖς χλάδοις περισειόμενα - οὕτω 

δὴ χαὶ ψυχῇ, προηγουμένως μὲν καρπὸς ἣ ἀλήθεια, 
δῇ. τ τω ἢ λ δὲ τὴ ἢ , 6- 

οὐχ ἀχαρί γε μὴν οὐδὲ τὴν θύραθεν σοφίαν περιόε- 

Θλῆσθαι, οἷόν τινα φύλλα σχέπην τε τῷ καρπῷ χαὶ ῃ] ᾿ ἱ ᾿ ἵ ΒΩ 
, ὄψιν οὖχ ἄωρον παρεχόμενα. Λέγεται τοίνυν χαὶ 

Νωῦσοῆς ἐχεῖνος ὃ πάνυ, οὗ μέγιστόν ἐστιν ἐπὶ σο- 

φίᾳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὄνομα, τοῖς Αἰγυπτίων 
μαθήμασιν ἐγγυμνασάμενος τὴν διάνοιαν, οὕτω 

ἃ (ΟἹ ογιῖπὶ βεοαπάπιβ οἱ (ον τῖ8. ἀποῤῥήτων δογμά- 
των. 8564 υ]εἴπιὰ νὸχ πθάτι ἴῃ γα! ρα 15, πθάτι8 ἴῃ 1115 

σγοίογιθιι5 Π]νγὶβ ᾿ππυθπῖζαν. 

ὁ Ῥαβητιι5 Ποο ἀτοῖ:, ΟΠ νἰϑεϊαπιπι ἴτὰ Δα} ιγατὶ ργο- 
ἴαπα μοθίασαπι οἵ ογαϊονιιπι ἀοοίγι πα, τ τα ]Π1τ65. 56-- 
5|1σα]α θη 1 δα] απ Ἰιι6. ἀνθ ἴπ 5015. Θχογ οι Γα ΠΟ Π 1] 5 

Ά ΔΙ Ὲ6 5] ΓΔ ΟΉἾ] 115 ΘΧρθυἸθπ απ δά θρεὶ [που ΐηΐ, 
ἴῃ ΘΘΡ ΔΙΏΙΠΙ 115 Οχ πὰς ἰρϑὰ ᾿ππἴογα ἀἸβο ΡΠ πὰ 
Γρασίαση ρογοϊρίπηι. Ἐξ ςοῦῖθ ρυιαηάτιπι οϑὲ οου- 
[ἈΠΠΘ ἢ ΘΟ ΓΔ ΠΙΪ ΠῚ} ΟΠ Ἶ 1} ΠΊΑΧΊ τ ΠΟΡῚ5 
ῬΓΟΡοβί ἐπ ΠῚ 655650 ΡΙῸ 4110 ἀροηα ΠΟ Ϊ5. διιηΐ 
οἸηηΐα οἱ Δ ογαπτιπὶ ΡΓῸ νἱ γι. τὶ δὰ 14 ρνε- 
ῬΑΥΘΠ1Ε}, ἴα ΡΟ 5, δὲ Ἰβιου οἶδ δὲ γἢθιου θιι5 

δὲ ΠΟΠΉ ΠῚ θτ15. ΟΠ 115. τιθη τι}, πη 16. τ{Π|1{ὰ5 

Ἁ]ΠΙ]ὰ 86] ΔΠΙΠΠΔΤΩΏ ΟἸΡΑΠΔΠῚ ΔΟσθϑϑιιρα 511. 
Οἰιοηηδπηοάδτιπη ΘΠ πὶ 1Π! ΘΟ ον 5. σαϊ αι! τἰπ-- 
Βοπάϊιπι Θϑὲ ῬΥΪτ15. ΟἸ1}15 (]] τ5 ἀπ ργδορανδηΐ, δὲ 

Β 11ἃ ἀἰδιητιΠῚ ΘΟ]ΟΙῈΠῚ 5176 ΡῈ ΕΓ Θιι ΠῚ δῖν 6 {116 Π)-- 

Ο 

Ῥίδμ ἃ] ΐππὶ ᾿πποιηε : ΘΟ 6} πιο δὲ πῸ5 41π|ο- 

416, 51 ᾿π646]6}}}}15. ἵἴπ΄ πο} 5 Πποη δι σ᾽ουῖα οπιπὶ 
ΘΙ ΡΟ. ῬΘΓΙΠΔΠΒΕ ἃ δῖ, ΠΪ5 Θχ θυ 5. δηῖο ἴη- 

114 11, οἰ πο βϑαονὰ5 δὲ Διο πὰ5 ἀοο γΙ Πὰ5 θα ἴ5ο6- 

Τητι5. : δ 50] 6 πὶ νϑ ες 1π Δτὰ ν᾽ θυ ἀθϑιείϊ, οἷς 
Ἰοῖ ᾿ρϑὶ θοι]ο5. Δ πον ηλι5. Οὐ 51 πλίτια 

ἀιιοοαπι σΟΠν ΘΠ πεἶα ἰῃ!ΟΥΘῚ δ 1ΠΓΘῚ (ἰΘοΙΡῚΠα5, 

ΘΓ ΠῚ ΠΟΡΪ5. σοσηἰο να] δ τ{1}15. {ἘΘΡῚ : [ἢ 

ΤΏΪΠ115, ΘΟΡΓΘ. ΘΑ ΠῚ ᾿ΠΙοΙ" 56 σΟ]]αἰανι ἀἰβονὶ-- 

ΠΊΘ ἢ ἰΠΓΘΥΠΟ556, Δ ΡΟΠΟΡΘΙῚ Πρ ῃηαπΔπ| Πποη ρὰ-- 

ΤᾺΠΠῚ ΘΟ {πθ νυ]. 564 σα] πᾶ Π) Γαὶ οομηρᾶγαία 40-- 

Οἵ πὰ τ ΡΆ 116, ΡΟΒ5515. ἱπησΊ ΠΘ ΠῚ 5566 1119 Οθν8 
ἀιδιη δ πηοάτιπὴ ἃ ῬΟΡ 5. ΡΓΌΡΥΙα ν ρ μ5 δῖ, [6 η1- 
Ῥεβϊνο ἔγασίι βοδίθγο, οἵ [ἈΠΊΘΠ [Ὁ]1ὰ δἰϊὰ πῈ οἷν - 

ΟἸΠῚ ΓΔ Π105 Θχαριίαΐα ΑΓ π|6 Οἷ5 Οὐ παι ΘΠ οοη- 

ΟΠ. ΠῈ : 11ἃ ΘΓ ΔΠῚΠη88. “ΠΟΙ. ῬΡΙΠΊΔΡΠΙ5 [ὉΠ Ο 115. 

651 ψϑυϊίαθ 1ρϑ5ᾶ, 56] ἴαπιθπ παι ἱπργαΐιθ. οϑὲ 

Δαἀ]αναπίαν. Ὑ1άς Τλιισεοιιπ,. 
ἃ 516 (Ο]Ρον πὶ βθοπηάιι5 δ ἰου 5. ΤΌ 11 οὐ ἃΠ1ὶ 

Μ55. ἡμῖν ἡ, ἀπο ἀδοαγἕαζαπι δνας οἵ πα 1]. 

» ἙαΙΠο. πἰγᾶχιο προὔργον ἄν. ΑὨΠΖαΪ ἔγο5. Εἰτὶ 
προὔργου. 



“210 5. ΒΆΒΙΙΙΙ ΘΕΒΑΠΕΞ 

δχτου πο ϑαρίοπεῖαο. μη οἔτι5,. [νη πιὰ). δὲ [Ὁ]]ὰ 

«υσάαπιη ἔροίαϊ δὲς ἀπ νου 1) δὲς ἈΒΡΘΟΙΙΠῚ 

ποη ἱπαπηαπιιη Ρ ΘΟ θοαπί. ΙοΙτυ" ᾿σῖταν οἱ 

Μον565 {Π6 ρουχιιαπι Θχἱπηῖτ15, οα 7115 Ποιηθη ἀριι 

Ομ η65. ΠΟΙ Π65. ΟΡ 5 ρ᾽ ΘΠ 1 πὶ ΠΙΔΧΙΠλιη 6δῖν 

5. ὀχϑροί[αῖο ἴῃ συ ρονιιηι αἰ 5] ΡΠ 1Π15. Δηϊηλο; τὰ 

δ ο]ιι5. φεὶ ὁ5ῖ σοπιθιιθ] απο πθηι θυ θηἶβδθ. 51- 
τ Π τον" Δα ΓΟ ἢ. ΡΟΒ ΓΘ ΟΣ] 15. {ποάτι6. ΓΘ ΡΟ Ἶ]) 5 

1: Βα οἱ ΘΠ θη. Π Δ Π]Θ] ΘΙ ΒΔ ΡΙΘ ΗΓ ΠῚ ΟΠ! αροσγιιπι ἢ 

ΒΡ. ΟΠ δάσοιιηι, ἴτὰ ἀθηλιπι «ΟΕ Πὰ5. 580 5 

απ σῖσβο ἰσαάπητ. 564 φαοα ὀχίθυπα [μδ ἀἸ5010}1-- 
ΠΦ ΠῚ 5ϊπ| πὶ Πηὰ 115. 1ΠῈ{1|65,. 58. ἀϊοίτμη 658: 

ἙΟΠΒΘ] 6 Π5 Θδὲ τὶ 18 πὶ ἀἸοάτητι5, ΦαοῃΊο 0 ̓ρϑὰ- 
Ὑαπ} ῬαΡΠοἶρο5 Πουὶ νὸ5. ορονγῖθαξ. ῬΡΙΠλα πὶ α-- 
ἀἰοιὴ. γ᾿ ΠΡ τι5. ΟΠΠΠἾΡι15. {π|8 ἃ ΡΟΘΙΙ5. ἀἸοιιπ τι (τι 
᾿υῖπὸ Τ᾿ τἴτιαι δι γδ 1}, γαῖ οἴη ἀϊσαπὲ, ποαιιὰ-- 
4άαπι οὐάϊπο δα ϊοϊοπ ιι5. ἈΠΙΠλιι5. δὲ : 5ο αὶ 
ἔβοία ἀπὶ ἀἴοῖα νἱρουιιη ΒΟΠΟΙ ΠῚ 15 Παργανο- 
γἰηΐ, 605 δὲ αἰΠΠσορ δὲ ᾿πη τ Ἱ ΟΡΘΙ 85. ῬΓΘΓ ΠῚ 
οδῖ, Θὲ 4 πὴ πη Χ πη πιο πάτα πλ τὰξ ἴα 165 οἰ Ποῖα-- 
Ὑη 11" : 56 οἰ ἃ Πασιτοβοθ ΠΟ πΠ65 ἀθνοηο- 
τἰηῖ, τὰπὸ ΟΡ Γα 15. ἀπ θτ15 σαν Θπ τῖ Π6 ᾿π}116-- 

Ἠ}11Π)}7 ΠΟΙ ΠῚΪΠτ15 {πᾶν ΕΠ 556 ηλ δἰτπὶ 11 5106- 
ΠΙΙΠῚ ΘΔ Π 15 Θά ν]556. ΝᾺΠῚ ΒΟΥ ΠΠΟΠΙΡΙΙ5. ΓΑ ν 5. ἃ5- 
505 0000, αιιοθ πὶ νἱὰ οϑὲ ἀἀ ἴρδὰ [χοῖα. Οπαριο- 
Ῥίον οὐιϑιοα οἰμηὶ 5οΡ να ἃ πὶ πὰ δϑῖ, Π6 Ρ6Ρ 

ΒΟΥ ΠΙΟΠΙ ΠῚ ψο]αρ[αϊθιη. «αϊ ααι ὙΠ] σα πὶ 1π|- 
ῬυΠάθη 05. 5150} 0] Δ Π}115... ΡΘΡΙπ 46 ἀξ εὐιϊ μη6}16 

ΟΑΡΡΑΌΟΟ, ΛἈΒΟΙΙΕΡ. 

προσελθεῖν τῇ θεωρία τοῦ ὄντος. Παραπλησίως δὲ 

τούτῳ, κἄν τοῖς χάτω χρόνοις, τὸν σοφὸν Δανιὴλ 

ἐπὶ ᾿αδυλῶνός “ φασι τὴν σοφίαν Χαλδαίων χατα- 
Ἔα ς ἥν: ᾿ 

μαθόντα, τότε τῶν θείων ἅψασθαι παιδευμάτων. 

Ἂλλ᾽ ὅτι μὲν οὐχ ἃ, ον Ψυχαῖς μαθήματα τὸ ᾿ μὲν οὐχ ἄχρηστον ψυχαῖς μαθήματα τὰ 
Εἰ Ν - ἣρ - » Β σ 3 ἔξωθεν δὴ ταῦτα, ἱκανῶς εἴρηται" ὅπως γε μὴν αὖ- 
ἐς θ “ ς το γὼ Ὁ ἐπ λὲ ἸΠρῶ 

τῶν μεθεχτέον ὑμῖν, ἑξῆς ἂν εἴη λέγειν. ΤΠΙρῶτον 
μὲν οὖν τοῖς παρὰ τῶν ποιητῶν, ἵν᾽ ἐντεῦθεν ἄρξω- 

μαι, ἐπεὶ παντοδαποί τινές “ εἶσι χατὰ τοὺς λόγους, 
“ :; Σου , Ν φΝ, χλ » ᾧ κ᾿ μὴ πᾶσιν ἐφεξῆς προσέχειν τὸν νοῦν " ἀλλ᾽ ὅταν μὲν 

τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν πράξεις ἢ λόγους ὑμῖν διε- 

ξίωσιν, ἀγαπᾶν τε χαὶ ζηλοῦν, καὶ ὅτι μάλιστα 
- κ Ν πειρᾶσθαι τοιούτους εἶναι " ὅταν δὲ ἐπὶ μοχθηροὺς 

νὸ δ ᾽ , ΓῚ ,΄ 

ὃρας ἔλθωσι; τὴν ΠΤΊΙΟΙΣ ταύτην δεῖ φεύγειν, 

ἐπ: ιφρασσομένους τὰ ὦτα οὐχ ἧττον ἢ τὸν ᾿Οδυο- 
ἕα φασὶν ἐχεῖνοι τὰ τῶν Σειρήνων μέλη. Ἢ γὰρ 

᾿ 
τοὺς φαύλους τῶν λόγων. συνήθεια δδός τίς 

λ 

ἐστιν ἐπὶ τὰ πράγματα. Διὸ δὴ πάση φυλαχῇ τὴν 

πρὸς 

ῦν9 ἐν δὶ ἣς τινι, σὼ λόν τα τ τ Α 
Ψυχὴν τηρητέον, μὴ διὰ τῆς τῶν λόγων ἠὐονης πα 

Ξ 
Ε ραδε εϑα ἄμενοί τι λάθωμεν τῶν χειρόνων, ὥσπερ οἵ 

τὰ δηλητήρια μετὰ τοῦ μέλιτος προσιέμενοι. Οὐ 
, ΕῚ , Ἀ ν Ξ) Ν Ἷ 

τοίνυν ἐπαινεσόμεθα τοὺς ποιητὰς, οὐ λοιδορουμέ - 
-- ΓΑ 

νους, οὐ σκώπτοντας, οὐχ ἐρῶντας ἢ μεθύοντας μι- 
᾿ 5., δ' ἔζῃ πληθού ἡ ΟΙδ ΟΣ μουμένους, οὐχ ὅταν τραπέζῃ πληθούσῃ χαὶ ᾧδαῖς 

᾽ 
ἀνειμέναις τὴν εὐδαιμονίαν ' δρίζωνται. Πάντων 

δὲ ἥχιστα περὶ θεῶν τι διαλεγομενοις: 

χαὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὡς περὶ πολλῶν τ' 

" 
προσέξομεν» 

ε αὐτῶν διεξίωσι 

ἉΔΏλΐΧ το ϑαμηη! γοπθπᾶ. ΝῸΠ σῖτα" ροθαϑ ἰαιι-- εἶν καὶ τούτων οὐδὲ ὁμονοούντων. ᾿Αδελφὸς γὰρ δὴ παρὶ 
«] ν᾽ ηλι15, οαπν σΟΠ  ἸΟΙ Δ ἢ {π|)", σαν ΤΑΝ τητος ΠΟΗ 

ΟἾΠΠῚ ἈΠΊΔΒΙ05. δι} ΘΌΡΙΟ5 ἀδρι ποθ ΠΣ : ΠΟῚ οἴμπῚ [δ- 
Ἰϊοϊταΐθαι [ΠῚ Θ ΜΠ Πηδηβα ἁἰτι6 ΘΠ ΠΠ]Π6 Πἰ5. (ἴ550-- 
Τὰεῖ5. ππθι πα πταν", Θ᾽ ΠΙ Π]Π16. ΟΠΙΠ ἢ, ΡΟΘ 5. 6 

Εἰϊ15. ἀἸβϑθυ θη 115 ΤΠ ΊΘ ΠῚ Θ.ῚΠΊ115  Θἵ ΠΑ ΧΙ Π16 ΟἿ 

(6 1115. τα ιιαπι 6 Πλ1}1 15, ᾿ἰβάιιθ ΠΘ Ἰηἴθι 56 
«πάθην. σΟΠΘΘ ΓΙ Θ ΠΕ] Ὲ5. ΠᾺΡ ΘΥΪΠΣ ΘΘΡΠΊΟΠΘΙΙ. 
ΛΆΓΟΥ ΘηΪη Δ νθυϑιι5. ἔα "δ. ἀριι 1105 5Θ τ|ο- 

ΠΟΙ οΟΠοΙίαϊ ἀἴαπι6. αἰἸἰβοονἴὰπι, δὲ ραν δάνου-᾿ 
5115. ΠΡΘΡῸ5, ΠΙβ 116 Τα 5115 Δάν θυϑιι5 μά θηΐος ἴΠ]- 
Ὀ]ΔΟΆ1]6. ΘΠ] πὶ δϑὲ. Αἀα] του ΐα ἀπ θην ἀἰθου ΠῚ 
ΔΠΠΟΡΘΒΙῈΘ Οἵ ἀρ ΟΥΟ5 ΘΟΙΏΡΙΘΧ τβ, δὲ Πηαχί μηδ τοη- 
ΘΡΌΒ5Ὲ5 Δον 5, οἷ, τὰς ᾿ρϑὶ ἀϊοιιπε, ΡΥ ΠΟΘ Ρ5. δϑὶ 

ΟΠ 1) ΟῚ ΘΕΙΡΥΘΠΊΙΙ5 [188 51 415 ἀϊοαϊ ν 6] ἐρ 
θυ τ15. ἀπ Δ Π 1] 115. ΘΡῚ θιι ον} ), ἀοιονΊ] 115. ΘΟ θη οὶσ 
ΤΟΙ ΠΟ ΠΙΆ ΠΠτι5. 

« 1πι5 Ἀερ. φησί, 

ἃ Ἑαϊτῖο αἴνασιιο εἰσί, Μή, Ν᾽ οἴογοσ φαϊπαο ΠΠΡγὶ 

ἀῖα αὐ οἀὐοπάτπι σαγανἑπι5. 

ὁ ΟΟἸ ΒΟ πὶ ἄπο ΠΡΥῚ εἰ Ἀδρ. ρυϊπλιβ ἔλθωσι τῇ μι- 

υυῆσει, ταῦτα δεῖ οἴο,, 510 ἅὉ νὸχ μιμνήσει τοίογαιαν δα 

νου θιῖπὶ ἔλθωσι, ἀτι5] 67118. ἸΟΟΙ ἰλθοο οβδεῖ βοηίθηιία : 

Οἰωπ αὐίοηι ἀονεπονῖηει αὐ ἡ αςιείοδος Ἰιοπιῖος }ε!) 

ὠπασπίμποπι ὁογπι, ος οϑῖ, δος ἀεριηποπάο. Τ]ηῖς 

ἐχείνοις διαστασιάζει πρὸς ἀδελφὸν, χαὶ γονεὺς πρὸς 
παῖδας, καὶ τούτοις αὖθις πρὸς τοὺς τεχόντας πό- 

λεμός ἐστιν ἀχήρυχτος. Μοιχείας δὲ θεῶν χαὶ ἔρω- 

τας χαὶ μίξεις ἀναφανδὸν, καὶ ταύτας γε μάλιστα 

τοῦ χορυφαίου πάντων χαὶ ὑπάτου Διὸς, ὡς αὐτοὶ 

λέγουσιν, " ἃ χἂν περὶ βοσχημάτων τις λέγων ἔρυ - 
θριάσειε, τοῖς ἐπὶ σχηνῆς καταλείψομεν. 

Οὐΐοχ ἃ (ὐοι)οϊβο σοΠ]ατι5. ἔλθωσι, τὴν μίμησιν ταῦ 

τὴν οἵο.  αὰ πὶ βου ρἔγαμπι πη ΠΟΘ πν 6856. αἷξ τἱγ ἦο- 
εἰς [ἍἈι 

νἴ 6 Το πους ποΐατῃ αα ἤὰπς Ἰοσιπι, Ρ. 91 οἱ 103 

δι1 ΘΠ ΠΟ Ὴ 5.1 

ΓΤ ἑ 

5. 81ς νοΐονοβ χαΐπαας ἀρνὶ. ἘΔ ἃς χᾶν, 

οἰϊββίταιιβ. ἘΠῚ ἔλθωσι τῇ μιμήσει, ταύτην 

ὁρίζονται. ΑΥτ Μ55. τπα εἴ ἑρίζωνται. 



ΒΕΚΜΟ ΡῈ ΓΕΘΕΝΡΌΙΘ ΠΙΒΕῚΒ. ΘΕΝΤΙΠΗΙΌΜ., 2. 

“Ὁ ’, ΕΣ Ταὐτὰ δὴ ταῦτα λέγειν καὶ περὶ συγγραφέων ἔχω" 
-: , 

χαὶ μάλισθ᾽ ὅταν ψυχαγωγίας ἕνεκα τῶν ἀχουόντων 

, 
τέχνην οὗ μιμησόμεθα. Οὔτε γὰρ ἐν δικαστηρίοις, 

- - Ἁ 

οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσιν " ἐπιτήδειον ἡμῖν τὸ 
μ᾿ ε ξι , ψεῦδος, τοῖς τὴν ὀρθὴν δδὸν καὶ ἀληθῆ προελομένοις 

τοῦ βίου, οἷς τὸ μὴ δικάζεσθαι νόμῳ προστεταγμέ- » οἷς τὸ κὴ δικάζεσθαι νόμῳ προστεταγμέ 
Ξ ἘΈΜΣ 3 

νον ἐστίν. Ἀλλ᾽ ἐχεῖνα αὐτῶν μᾶλλον ἀποδεξόμεθα, 

ἐν οἷς ἀρετὴν ἐπήνεσαν, ἢ “ πονηρίαν διέδαλον. Ὥς 
- ΄ ἀψηες λα ὑδς - - ΕῚ 

γὰρ τῶν ἀνθέων τοῖς μὲν λοιποῖς ἄχρι τῆς εὐωδίας ἢ 
- - Ἃ ΑΝ Δ ΔΝ 

τῆς χρόας ἐστὶν ἣ ἀπόλαυσις, ταῖς μελίτταις δ᾽ ἄρα 
- “ ᾿ 

χαὶ μέλι λαμδάνειν ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπάρχει" οὕτω δὴ 
- τω - Α ἈΝ Α 3 ΓΝ ᾿, Ὁ 

χἀνταῦθα τοῖς μὴ τὸ ἡδὺ χαὶ ἐπίχαρι μόνον τῶν 
τοιούτων λόγων διώχουσιν ἔστι τινὰ καὶ ὠφέλειαν 

'ν δὶ - 
ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν ψυχὴν ἀποθέσθαι. Κατὰ πᾶσαν α 

δὴ οὖν τῶν μελιττῶν τὴν εἰχόνα, τῶν λόγων ὑμῖν 

μεθεχτέον. ᾿Εχεῖναί τε γὰρ οὔτε ἅπασὶ τοῖς ἄνθεσι 
παραπλησίως ἐπέρχονται, οὔτε μὴν οἷς ἂν ἐπιπτῶ- 
σιν ὅλα φέρειν ἐπιχειροῦσιν, ἀλλ᾽ ὅσον αὐτῶν ἐπιτή- 
δειον πρὸς τὴν ἐργασίαν λαδοῦσαι, τὸ λοιπὸν χαί- 

ρειν ἀφῆκαν. Ἡμεῖς τε, “ἦν σωφρονῶμεν, ὅσον οἷ- 

χεῖον ἡμῖν χαὶ συγγενὲς τῇ ἀληθείᾳ παρ᾽ αὐτῶν 

χομισάμενοι, ὑπερθησόμεθα τὸ λειπόμενον. Καὶ 
χαθάπερ τῆς δοδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρέψαμενοι τὰς 
ἀκάνθας ἐχχλίνομεν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων 
λόγων ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαδερὸν 
ς φυλαξώμεθα. Εὐθὺς οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐπισχοπεῖν ἕχα- Ὁ 
στον τῶν μαθημάτων, χαὶ συναρμόζειν τῷ τέλει 

Ἐπ πὶ χατὰ τὴν Δωριχὴν παροιμίαν, τὸν λίθον 

ποτὶ τὰν σπάρτον ἄγοντας. Καὶ ἐπειδήπ' τερ δι᾽ ἀρε- 
τῆς ' ἡμᾶς ἐπὶ τὸν βίον καθεῖναι δεῖ τὸν ἡμέτερον, 
εἰς ταύτην δὲ πολλὰ μὲν ποιηταῖς, πολλὰ δὲ συγ- 

γραφεῦσι, πολλῷ δὲ ἔτι πλείω φιλοσόφοις ἀνδράσιν 
ὕμνηται, τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων μάλιστα προσ- 
εχτέον. Οὐ μικρὸν γὰρ τὸ ἄφελε, οἰχειότητά τινα 

χαὶ συνήθειαν ταῖς τῶν νέων ψυχαῖς τῆς ἀρετῆς ἐγ- 

γενέσθαι " ἐπείπερ ἀμετάστατα πέφυχεν εἶναι τὰ 
τῶν ὅτοιούτων μαθήματα, δι᾿ ἁπαλότητα τῶν 

τ Ἅ; 
ψυχῶν, εἰς βάθος ἐνσημαινόμενα. Ἢ τί ποτε ἄλλο Ε 

διανοηθέντα τὸν Ἡσίοδον ὑπολάδωμεν ταυτὶ ποιῆ;- 

σαι τὰ ἔπη, ἅ πάντες ἄδουσιν, ἢ οὐχὶ προτρέποντα 
τοὺς νέους ἐπ᾽ ἀρετήν; Ὅτι τραχεῖα μὲν πρῶτον χαὶ 

δύσδατος, χαὶ ἱδρῶτος συχνοῦ καὶ πόνου πλήρης, 

» Ἑάῖο Ῥασῖβ 

ἡμᾶν. 

εἴπ ΝΜ. ἢ καχίαν διέδαλον. Μοχ (ΟΡ. ἰογεϊας 

καὶ τῆς. 

ἃ ΒἈορ. ῥυίπιιβ ἵνα. σωφρονῶμεν, ες 1ξα πιιῖίο ροβὶ 

ἐπιτήδειον ὑμῖν. Αἴ Μ55. φαδξιον 

ΟΟἹΡ. ἐονεῖαϑ λόγων τὸ ἡδὺ λαθόντες τὸ βλαθερόν. 
ἃ Ἐάλι φυλαξόμεθα, ΑἹ ΝΞ5, ταμ]ἱ φυλαξώμεθα. 

3. Ἑδάδθπ σογα εἰ ἐδ βίου οἰ ἐΐϊοθιθ μάθθο, 

ῬΓΒΘΓ ΠῚ οἴπ δ ΔἸ θπεϊα πη δηϊπηιπὶ ΟὈΪ6- 

.") ογοποιῶσι. Καὶ δητόρων δὲ τὴν περὶ τὸ ψεύδεσθαι Β οἴα πάη) ΠΙ5ΓΟΥα5. σοπβου πε. Νοο δἰΐαπι τμο- 
ΤΟΓΕΙΠῚ ΠΠΘΠ ΓΙ ΘΠ ἀγίθη πη] 8} 0] πηι. ἘΠΟΠὶπὶ πὸ- 
486 ἴπ ἡπάϊοῖ15, ΠΕΩῈ6 ἴῃ 4}115 δοοπΙθυι5 σοπνθ- 
ΒΐΘη5. ΠΟΡΪ5. ἔπΘΡῚΣ πηθπδοϊμη, αὶ Γδοΐαπι ἃς 
ὙΘΓΔΏῚ ὙΠ [28 ν]Δ ΠῚ ΔΙ Θχὶ βἰπηι5, δὲ {α θιι5 ΠῸΠ 
ΠΗ γθ Ἰθθ8 Ῥγεοθρέιπι 51. 564 11 τηδσὶβ ρτὸ- 
ῬΑ ῖπηιιβ, ἴῃ φαῖ θα 5 νἱγεαΐομη δα ανθυϊηΐ, απ νὶ- 
τὰ ρθγαγῖπε νἱτιπη. ΤΠῈ δπὶ πὰ σϑ αὶ 5010 ἤογτιπι 
βόπο οάογβ ἀξ φο]ου 6 ῬΘΡ ΠΡ, ἃ ρ65 γογῸ 
ΠῚ6] Θεῖδ ἢ 6 χ οἷβ Ἔχ σοῦροια πουτηξ : τὰ Ηἷο 4ι6- 
416, 41 ΠΟΙ 5018Π| 6] πϑπηοαϊ ΠΡ γόσιιπὶ ᾿ποπηα1- 

δίθιη ἃ6 ϑιαν θυ σΟΠϑθοίδ η 1, 115. Πἰσθὲ 4}1- 

4υ]ὰ δεΐαπη π ἘΠ} 1τα 15 οχ 1115 ἴπ ἀπῖπιο ΓΘΡΟΠΟΙΟ. 
Οἰηηΐπο ἰσιταν. δὰ ἀρτπὶ Θχθιηρίαμη, [ἰ5. ΠΡγῖ5 

αΐοηάτιπὶ γο ]5 εϑὲ. Π]ῚῸ βπὶπὶ ποήτιθ ἤουῆιι5 
ΟΠΊΠΙΡιι5. οχ ὥριο ἱπϑιπηΐ, πϑήπθ οδἰϊαπη δά 
4105 φἀνοϊανιπε, 605 ἴοΐο5 δυο σοπαπίιν: 56 
ΘΠ, ΘΧ Εἰ8 4πᾶπέϊπι ἸἀΟΠΘι ΠῚ οϑὲ 6 Οριι5, 56Π|6] 

φΟΠ]Θσουθ, τ! χυτιμν αἰ πηεπιπε. ΝῸ5. σαοιο οἱ 

51 πλῖ15, Ὁ] “πα πέμ πὶ ΠΟΡἷ5. σΟησνθ, ἃς νουῖ- 
[τ] πα δϑῖ, δχ ἢἾβ᾽ 50. ρε15 ΘΟ] ΒΘ  Πιι15, γα] 1-- 
4ππ|πΔ ῬΥΦΘ θυ ἔθ πηπ5. ἘῈ «πο πιδπιοάϊτιπη ἴπ 
ἀδοογρθπάο γοβθῖ ἤογθ βθηΐθϑ ἀθυ  απηῖ5 : 516 
οἵ ἴῃ τ] 115 βοηθοί θτ5 Φα  ἀαα ἃ π1|6 δϑὲ οἂγ- 
Ῥδηΐθβ, πΟχ πὴ γ  θπητι5. ϑ δεῖ πὴ Ἰσὶ ταν ἃ} ΤΠ1ΠῸ 

αἸβοῖρ  πὰ5 δι ποτ]ὰβ σοπϑίἀθγαγο, δὲ δά ἤπεπι δο- 
σοτηπηοαγθ, ΟρΘΓδ ΡΥ δεϊατη δϑὲ, αἰ δὲ πὶ Πογῖοο 

ΡΙΌνρΡΙο, ἰαρίάεηι αὐ {ιπίσιζιπι ἀπμοεπίες. Ἐπ 
{απο ρμὲὺ υἱγίμπξοπι Δ] ποβίγαπι {Π|Π8ΠῈ νι ΠΏ 
ῬΘΓνΘΠΪΓΕ ΠῸ5 ορογίοϊ, 46 μὰς ἀπΐθπι πη] τὰ ροσεῖβ, 

πηπ α ΠΙΒΓΟΥΙΟΙ5, παι] Ρ]αγα ΡΒ] Οϑορ 5. ἀ6- 

οαπΐαΐα 5ιηξ, δα 6] 15Π10 4] ΞΘΓΙΠΟΠ65 τηαχῖμηθ δά- 
7ππρθπάτι5 ΔηΪΠηΠ5 6ϑὲ. Ναο δηΐτη Ὁ ΠΠΠ 5 ρᾶγνα 

εϑῖ, ἔτη] αν τα 6 ΠῚ Φπδπη ἀπὶ ἔα σοπϑιιθιπε!- 
ΠΟΙ ΙΓ Ε5. ἸΠΡΈΠΟΡΑΡῚ 84] βοθ πη ΔΠΙΠΗΪ5, 

ΟἴππΠῚ 50 [68 πὲ ἱπΟΟ Ποιι55ᾶ ΡΟΓΠΙΔΠΘΙΘ (δἰ τιπὶ ἐθοι- 
τηθηΐδ, αἰΐθ 'π οἷβ ΟὉ ΔηΪ ΠΟΥ ΠῚ ἰθ που ἔπ] ΠΟ ΠῚ 

1 ρΓθϑϑα Ἰηβουίρίαηαθ. Ἐσαυϊ ἑαπάθηι ἰτπ4 Ηε- 
βἰοάιτιπι σορταθθθ ρα ΑΙ πηπ5, οἴμπὶ 1Π105 συ θΎϑιιβ 

ἃ ΟΠΊΠΙθι5 ἀδοαπίαίοϑθ σου ροβιξ, πἰϑὶ τὶ αὐ- 

Πογίαγθπιν Δ οἸθβοθπέες δα υἱγεθίθμη 9 Αϑρθγὰ 

ϑιαδίση (01. ἔογελιιβ περισχοπεῖν. [Πὲ Ποτῖοο ργουὸγ- 
Ρῖο, ἱπῆγα, [εραβ ΤΠλυόφοιιπι. 

ΓΈΛΜῖο Ρατγῖς, ἡμᾶς ἐπί. Εστιο Βα51}. εξ ἄϊιο Νς::. 

ἡμῖν ἐπί. ΑἸΠ φαυδίιον Μί55. ἀρετῆς κὐλ τὸν βίον. ἡμῖν 

ἴναι, ἅὸ οτῆϊπο,, 

ΟΟἹΡ. ἰογίϊι5 τὰ τῶν τηλικούτων, ... ἁπαλότητα ᾧυ 



Ψιγιατῖς 
Ἰλὰ5. ρμοοβὶβ 

Ἡοπποιῖ, 

218 ΞΕ 

«αϊάθην, ᾿πάυ], ΟΡ τι Θδὲ ΘΓ ΔΟΟΘΒΒ.Ι ἀπΠοι-- 

115, πη] το π|6 σιονο ἃς ΙΔ ΡΟΥ6 Ρ]Θ πᾶ, ἴαιιθ ἃν- 

ἄπ νἱὰ, 416 ἀοάποῖς δα νἱν θην. ΘΕ ΡΟΡ ΘΙ 

ΠῸΠ ὁδὲ οὐασνὶ δὰ δαπὶ νἴαπι δοοθάθγθ, ΟΡ 80- 

οἰ νιταῖθηι : πού οἷ, {πὶ δοοοϑϑὶῖ, [Δ0116. δδὲ δά 

ΘΧ γοιλΠῚ ρΡΘυνΘηἶ "6. 564 οἴμπὶ 56 16} 511ΠῚ ΠΏ} 

ΒΑΘ ΟΈΒΑΒΕΑ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

; 
ἣ πρὸς ἀρετὴν φέρουσα χαὶ ἀνάντης δδός. Διόπερ οὗ 

Ἦ ἘΝ τ ἊΣ ΟΥ ὙΎΣ Αῇ ἈΝ ΕἼ "“ 

παντὸς, οὔτε προσύῆναι αὐτῇ διὰ τὸ ὄρθιον, οὔτε 
ΕΙ Ε 

προσύάντι, ῥαδίως ἐπὶ τὸ ἄκρον ἐλθεῖν. Ἄνω δὲ γε- 

νομένῳ δρᾶν ὑπάρχει, ὡς μὲν λεί ὶ χαλὴ, ὅ μένῳ δρᾶν ὑπάρχει, ὡς μὲν λεία τε χαὶ χαλὴ, ὡς 
" μυ . ᾿Ψ᾿ -ὩἨ “ 

δὲ ἑαδία τε καὶ εὔπορος, καὶ τῆς ἑτέρας ἡδίων τῆς 
ΘΝ ἐν , 5 , ΑΥΤ ἢ ὙΡῚ , ΤΥ 
ἐπὶ τὴν χαχίαν ἀγούσης, ἣν " ἀθοόον εἰναι λα- 

διτισουῖε, ἱπτιιον! ΠΙΟΘΡΙ: ππὰπι ἰονἷ5 δὲς Ρα]ονὰ 177 δεῖν ἐχ τοῦ σύνεγγυς ὃ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς ἔφησεν. 

δ1Σ, 4ιδπι [Δ0}}}5. οἱ δχρθάϊία, ἠπουπάϊονγατιο ὌὋ 

ἐπονο αἱϊο δα νιτπππὶ ἀποθηῖο : αποά βἴατ πη. Ὁ 

ψ]οϊπἰα πὶ ἀντὶ ρὶ ρό556 αἰχὶι ᾿άθηι 116 ροθῖα. ΜΠ] 

δαΐμν ν᾽ άθίαν, οαπι Πόρο ἢ υὶβ ρυοάθγθε, Ἀ1Π1] 

ΑἸΤ 5101 Ῥυοροβυ 5586, 4παπη τὰς ΠΟΡΓΔΡ ΘΙ. ΠῸΒ 

δὰ νἱντατομι, ΠΥ ΠΓἀΓ ΘΙ 116 ΟΠ Π65 τι Θσθθηΐ Βοηὶ, 

δὲ πὸ [ἀδρουῖθι5 ἔγαοιῖ, ἀπο ου θαι. ἤποηι ἀ6- 

οἰβίαμηιιβ. ΑἸΖῈ6 ΘΕ ΠῚ δὶ {1115 ἈΠ1π|5 5: ΠῊΠ1τΘ" ν]ν- 

ταΐϑιι οΘΙ Θ γαν τ, 6]115 5  ΠΊΟΠ 65 ψ ΘΠ} ἴῃ Τά Πρ 5111} 

(δυο ηἴ5 γθοΙ ΡΙ Δ Π115. 

ἡ. Τάτ νϑύο, ταῦ Ἔσο ἃ νἷγὸ 4 4Π|, αι] ἅ556- 
4αθηϊ τθηΐθηὶ ροοῖθθ ΡΟ 5. οἰ ἃ ἁιάϊν!, 

τοῖα ΠΟΠΙΘΥῚ ΡοΘϑἷ5. ν γι} 15 Ἰατι5. 651 5: 1Π ΘΟΓ6 

οὐηπία ριϑοῖον 4 ἀρὰ Οὐ πα Πα] ΟΡ ΠΟ ΠΪ5 συ Πα ρ 

Δα] δοίη οϑὲ, απὸ το πάτιπξ, Πα Χ ἽΠ16. ΔΓ ΠῚ αὶ 

ΟΘρ μα] πονῖιπι ἀπιοθ ῃ 6 Πα ΓΆΡ ῖΟ παι τιη}. 56} - 
ναϊτη ὀχ Β διε. Ῥυϊμηη 4] ἄθπη Πανγαὶ γΘ6]-: 

ΠᾺΠῚ ΘΙ1Π}, 51Π1|8} τ 1 ΘΟΠΒΡΘΟΙ ἢ) γ ΘΗ, γονο- 

Υἰ τ ΠῚ 6556, ἰαπτπιην ἈΡον ας πὶ ρα ἄθνο διπὶ 46}06- 
τοὶ, 4 πιάτι5. 50] 5616 ΘΟ ΒΡ  ΟΘ ΘΕ 5. ΟἸΠΠῚ 

νἰγίι5. νϑϑίϊαπι ΙΘ6Ὸ δι ΘΧοΥ Παγϑι, Πεῖπάθ ἃ γὸ- 

Ἰιαιῖθ φιοαιιθ ΡΠ οΔΟΙθτ5. ΔΉ] δοβ ΕἸ Πα τι Π) 6558 5 

αἰ ΓΘΙΙο 5. ἀ1Π|0 115. 1π 4] 15. νἱνθραηΐ , ϑιβρῖοθ-- 

γοηῦ ΠΠππ ΟΠ Π65.5 ΘΠ} ] ΓΟ Π ΓΘ... ΠΘῸ 1}π|1Π| 

τὰπο ἴῃ Ῥ] ΘΟ ΔοΙτι5. [556... 4] ἁἰτι4 αι 
ΟΡίανΡοι τηδρὶβ 4αδη αἰ ΤἸγ 5565. 6ϑ8θὲ, Ἰ4αι6 6 
πα ΓασῖΟ 5 ν αἴιιβ5. ΤΠ 115. ΘΗ Ϊ ΠῚ} ΔΙ 6 ας 1116 τη Θ 15 

Ῥοθίδ ἰμ θυ ρ 5, ΠΟπΊθυτιηὴ [Δ ἢ τ ΠῸῚ οἰ ΠΙΔΠ- 

τοηῖ ἀϊοθιο : Ηα]οπ ἃ δϑὲ νΟθὶβ., Ὁ ΠΟΙ] η65, νἱν-- 

{π|15 οὐρὰ, αι δ τιηὰἃ ΘΠ ΠαυρασῸ Θπαϊίαΐ, δὲ 

ἴῃ Του ΠῚ δ]θοία πη πιιάτιν [Ὁ] ΠΟ] 15. ῬΊ Θο Δ Ι] τι5 
το αϊε νϑποραὈ ]Π]Ἰ ον π). Ἐξ ργοίθοιο γ65 510 56 πὰ- 

Ἰνοῖ. Νὰπη ῬΟββ βϑίοΠ 65 Κ6]] 188. ΠΟῚ 511η} ρΟ55085- 
ΒΟΥ ΠῚ ΠΙΑΘῚ5. ΠᾺ ΠῚ “ΟΡ ΠΠ]νοὲ ἃ] Του ιιηη. , ν 6 τ 

1π Τοοϑογάσαι πὶ 40 ππιῸ δὲ 1ΠΠιὸ ρα ηβίαίς. Ὑ1ν- 

[15 ἀ[6 1 ΘΧ ῬΡΟΒΒΘΒΒΙ ΟΠ 115 501 δῖ, {π|ὲ πὸ- 
ἀτιδαῦ Δα ΟΡ : {ΠΠῚ ὙἶνῸ {ΠῚ} ΤὩΟΡΙΟ Δ [8 8. 

" ΑΠ (αὶ ἅτπιο Π]νὶ οἵ Θ11 ἀθρόαν. ΑἸ ἵνοβ [ εἴ 

4101 ἀθρόον. [Ἢοο ργώτα]}} οπὶ Εἰ οπαῖοπο, τὶ Ἡοβιοαὶ 

ἰλαδὸν αἀνουθῖο τοάάαταν. [6 σα τού Ἰοοιπὶ ἴῃ [0- 

γοις κ. ἦμ.. 289 ---290.] 

ἃ ἘΠΕῚ εἰς τοῦτον, τλᾶ]6, ΠΟΡῚ ἔτ Νίβ5. οἵ (0]}». 

βοσαπαᾶιι εἰς ταὐτόν, Βεπο. Μοχ ἴῃ φυϊριιδήαπι Νῖ55. 

Ἰεβῖταν ἀποδεχώμεθα : [πὶ ΔΠ1Π|5 νοτὸ ἀποδεχόμεθα. 

Ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχεῖ οὐδὲν ἕτερον, ἢ προτρέπων 

ἡμᾶς ἐπ᾽ ἀρετὴν, καὶ προχαλούμενος ἅπαντας ἀγα- 

θοὺς εἶναι, ταῦτα διελθεῖν" καὶ ὥστε μὴ χαταμαλα- 
χισθέντας πρὸς τοὺς πόνους προαποστῆναι τοῦ τέ- 

λους. Καὶ μέντοι, χαὶ εἴ τις ἕτερος ἐοικότα τούτοις 

τὴν ἀρετὴν ὕμνησεν, ὡς εἰς ταὐτὸν ἣμῖν φέροντας 

τοὺς λόγους ἀποδεχώμεθα. 

ὍὯ ΦΙἾ “2. , ΝΜ ἣΝ Ὁ “- 9 ὃς δὲ ἐγώ τινος ἤχουσα δεινοῦ χαταμαθεῖν ἄντ 
αβο ἘΠΕ » " - δρὸς ποιητοῦ δίανοιαν, πᾶσα μὲν ἣ ποίησις τῷ 
«ε 2 ΓῚ τ Ψ ΕΣ Α , Φ ἘΞ σι Ἂν 

Ομήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος, χαὶ πάντα αὐτῷ πρὸς 
- ΄ Π ᾿ , ψὰ 

τοῦτο φέρει ὅ τι μὴ πάρεργον ᾿ οὐχ ἥχιστα δὲ ἐν οἷς 
᾿ τ 

τὸν στρατηγὸν τῶν Κεφαλλήνων πεποίηκε γυμνὸν 

ἐκ τοῦ ναυαγίου πεοισωθέντα, πρῶτον μὲν αἰδέσαι 
ε ῃ ἿΝ , , 3 , Ὁ - 5 , τὴν βασιλίδα φανέντα μόνον " τοσούτου δεῖν αἰσχύ- 
οἵ ὩΥν ΒΘΟΌ ῃ 2 »“, 3 

νην ὀφλῆσαι γυμνὸν " ὀφθέντα μόνον, ἐπειδήπερ αὖ- 

τὸν ἀρετὴ ἀντὶ ἱματίων χεχοσμημένον ἐποίησε " 
“ , ν - - ΓΆΣ ὦ ,ἡ ν»» 

ἔπειτα μέντοι καὶ τοῖς λοιποῖς ΨΡαίαξι τοσούτου ἄξιον 
σθὴ τὸ διέ ) οἷν Ὁ ἐζι νομισθῆναι, ὥστε ἀφέντας τὴν τρυφὴν ἣ συνέζων, 

Ὁ ἀπ ΕΟ ΕΥΣ ΣΤ ππυ ὃ ᾿ ἐχεῖνον ἀποθλέπειν χαὶ ζηλοῦν ἅπαντας, χαὶ μη- 

δένα Φαιάκων ἐν τῷ τότε εἶναι ἄλλο τι ἂν εὔξασθαι 

μᾶλλον, ἢ ̓ Οδυσσέα γενέσθαι, καὶ ταῦτα ἐκ ναυα- 
, Σ Ἐπ το χο ἔλ Ἐς 

γίου περισωθέντα. ᾿Εν τούτοις γὰρ ἔλεγεν ὃ τοῦ 

ποιητοῦ τῆς διανοίας ἐξηγητὴς, μονονουχὶ βοῶντα 

α λέγειν τὸν “Ὅμηρον " ὅτι ἀρετῆς ὑμῖν ἐπιμελητέον, 
ΦΡΌΑΙ ͵ ὦ ἄνθρωποι, ἣ χαὶ ναναγήσαντι συνεχνήχεται, καὶ 

᾿ Ἶ : 
ἐπὶ τῆς χέρσου γένομενον ἅ γυμνὸν τιμιώτερον 

“.} ΕῚ - 3. ἕ ἢ 

ἀποδείξει τῶν εὐδαιμόνων Φαιάχων. Καὶ γὰρ οὕτως 

ἔχει. Τὰ μὲν ἄλλα τῶν χτημάτων, οὐ μᾶλλον τῶν 
3 βαλε ον τος : 
ἐχόντων, ἢ χαὶ οὑτινοσοῦν τῶν ἐπιτυχόντων ἐστὶν, 

ὥσπερ ἐν παιδιᾷ χύδων τῆδε χἀχεῖσε μεταύαλ- 

λόμενα " μόνη δὲ χτημάτων ἣ ἀρετὴ ἀναφαίρετον 
ἔ μόνη 1. Ἢ Ί ᾿ 

» (οᾶοχ ΟἸῖν. οἱ (101}». ἐουιλαβ ὀφθέντα, ἐπειδήπερ" 

ΑΙΝ Μ55. οἱ δα ὀφθέντα μόνον. Πιοσς Οάγβδ. Ζ,. 

ὁ (ο]δουειαὶ ἄπο εἰς ἐκεῖνον. δοσια εἰς ποαας ἴῃ 

τυ]ραῖτῖς ποις ἴπι ἅ}1Π|5 Δῖσα. Πορῖταν, Λα βοπβαπὶ 4υοὰ 

αὐἴϊποῦ, π1}8}} σοῖογε αἴσιιθι ἁἀάαίιν, πθὸ πο. ΕΗ 

Ἰοηρο οαϊιῖο Ῥαυνὶβ. εὔξεσθαι. Αἱ Μίε5, εὔξασθαι. 

ἃ (10. τους γυμνὸν ὀφθέντα. 

ἰ 



ΒΕΈΛΜΟ Ὲ ΤΕῈΘΕΝΌΙΒ ΤΊΒΒΕΙΒ ΘΕΝΤΗΌΝ, 

καὶ ζῶντι χαὶ τελευτήσαντι παραμένουσα. Ὅθεν δὴ 

χαὶ Σόλων μοι δοχεῖ πρὸς τοὺς εὐπόρους εἰπεῖν τὸ, 

- - Ξ 
“Ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμευψόμεθα 

Τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον᾽ ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεὶ, Ὁ 

Χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 

Παραπλήσια δὲ τούτοις καὶ τὰ " Θεόγνιδος, ἐν οἷς 

φησι τὸν Θεὸν, ὅν τινα δὴ χαὶ φησὶ, τοῖς ἀνθρώποις 
: 

τὸ τάλαντον ἐπιῤῥέπειν ἄλλοτε ἄλλως, ἄλλοτε μὲν 

πλουτεῖν, ἄλλοτε δὲ μηδὲν ἔχειν. Καὶ μὴν χαὶ ὃ 
Κεῖός που σοφιστὴς Πρόδιχος τῶν ἑαυτοῦ συγγραυ.- 

ζ5 ψ' “᾿ 5» . Α , » ν 

μάτων, ἀδελφὰ τούτοις εἰς ἀρετὴν χαὶ χαχίαν ἐφι- 

λοσόφησεν᾽ ᾧ δὴ καὶ αὐτῷ τὴν διάνοιαν προσεχτέον" 
᾽ 

οὗ γὰρ ἀπόδλητος ὃ ἀνήρ. "Ἔχει δὲ οὕτω πως ὃ λόγος 
“Μ᾽ Ξα, πο “-Ὁ -» Ν αὐτῷ, ὅσα ἐγὼ τοῦ ἀνδρὸς τῆς διανοίας μέμνημαι, Ε 

ἐπεὶ τά γε δήματα οὐκ ἐπίσταμαι, πλήν γε δὴ ὅτι 
ἁπλῶς οὕτως εἴρηκεν ἄνευ μέτρου. Ὅτι νέῳ ὄντι 

τῷ Ἡραχλεῖ χομιδῇ, χαὶ σχεδὸν ταύτην ἄγοντι τὴν 
ἡλικίαν, ἣν χαὶ ὑμεῖς νῦν, βουλευομένῳ ποτέραν 

τράπηται τῶν ὁδῶν, τὴν διὰ τῶν πόνων ἄγουσαν 
πρὸς ἀρετὴν, ἢ τὴν ῥάστην, προσελθεῖν δύο γυναῖ- 

219 

τπάδ οἱ ϑοόίοπ μϊῃὶ ν᾽ άθίαν πὰ δα ἀἰνὶῖε5 ἀ1- 

ΠΟΙῸΣ: 

ει πιος εἰν ἰἰς τιοτὶ σοπιτταἰῖπιτι5 τις 

Ῥαγίαμει υἱγίπίοτη " παπὶ 56 πηι })67 Πσηαα πιατιο 

“Ἰτυενο πιο ἐἶϊιο ἱπιπιατια ρμεοιίτῖα ἰΓατιδῖξ. 

(οπϑί μη 65 ατιΐθτη ἢἶβ διιπὶ δὲ ΤΠΘΟσ 15 ὙΘΓ5115» 

ἴπ φυΐθιι5 ἀἸοῖε Τλϑιῖπ ( 4υιοπιοιπηαιιθ ἃ πάθπι 116 
Τλδιιπὶ ἴσαι) ΠΟΠΉ  ΠΙΡ115 8110 δὲ 4110 πηοο {π||-- 
πᾶ ἀοργαναν , ἱπίθυ τη 1105 αἰ ν 1115 ΠΡ 

ἱπιογάππι πἴ}}} Βάθογθ. Οὐΐπ δὲ δι. βορ!δία 

Ῥυοάϊουϑ δου] 1Π 5015 ΒΟΥ Ρ 115 α ἢ πὰ Π15 1Π νἹν- 
τας πὶ 86 ὙἹ ΠΤ ΠΟΘΙ ρ51 : Ϊ δὲ 1ρ56 δι θη- 
ἀτι5 αἰΐθπῖο Δ ηΪΠΊῸ δϑζ, οἵ ὙΠ 511 ΠῸὸη οοπηῖο- 

γηποηάιτι5. δος δυΐθπη ἀἸοῖῈ., φαδπέιπι Θ5Ὸ ΥἹΡ 
56 Π ΘΠ ἀ ΠῈ ΤΠ ΘΠΊΟΥ ἃ [6 Π60., 5 4] 46 η} νθυρὰ ᾿ρϑᾶ 
ΠΟῚ ΠΙΘΠΙΪ πὶ, πἰδὶ {πο Πδθο 51 ΠῈρ] 1016} ΡΒ τι6 
ΠΊΘΙΓΟ Θπαγγαν τ. ΝΙμηΐγιιπὶ δ ΠΘΡΟΙ]ΘΠῚ Ππ ΘΏΘΠῚ, 
δὲ [δγθ ϑᾶμη οοἴαἴ 6 Π1, {18 Π| ΠῚΠῸ ΝΟ 5» ΒΘ ΘΗΓΘΗῚ » 
δἵ πϊΓΔΠῚ νἱᾶ πὶ, ΠΆΠΟΠΘ {25 Ρ6Ὶ ἰΆΒΟΓῈ5. δ νἱν- 

ταῖθπι ἀτιοῖε, ἀπ Αἰ τον ἂπῈ {ΠΠ8π| [Δ ΟΠ] πη πὰ σᾶΡΡ6-- 
,, ἘᾺ 5 5 . 

χας, ταύτας δὲ εἶναι ἀρετὴν χαὶ χαχίαν - εὐθὺς μὲν 418 γαῖ, (6 θΘΓΔΏΓΕΠῚ., ΤῊ] 16. 65 ἄἀϊια5 δοοθββίβ56 5 
“- ι τ τ Ἔ ΞΕ’ : 
οὖν χαὶ σιωπώσας ἐμφαίνειν ἀπὸ τοῦ σχήματος τὸ ἃ δὰ5 ΔΠ16ΠῚ 6556 ὙἹΡΕΠΓΘ ΠῚ ἃ ὙΠ ΠῚ, δἱ ᾿ρ585 ἴὰ- 

; Α δ τὰ 

διάφορον. Εἶναι γὰρ τὴν μὲν ὑπὸ χομμωτιχῆς διε-- 
Ψ» , Ὁ -ς “« 

σχευασμένην εἰς χάλλος, χαὶ ὑπὸ τρυφῆς διαῤῥεῖν, 
Ζ ν τὭω - 

χαὶ πάντα ἐσμὸν ἡδονῆς ἐξηρτημένην ἄγειν " ταῦτά 
πήρας 

τε οὖν δειχνύναι,, χαὶ ἔτι πλείω τούτων ὑπισχνου-- 
Ῥ. Ν - τ 

μένην, ἕλχειν ἐπιχειρεῖν τὸν Ἡραχλέα πρὸς ἑαυτήν" 
τὴ ἘΦῚ 4.5 ἢ , τι - ΝῚ ν δ᾽ ἑτέραν. χατεσχληχέναι, χαὶ αὐχμεῖν, χαὶ 

, χ ὶ , - “, ε σύντονον βλέπειν, καὶ λέγειν τοιαῦτα ἕτερα " ὑπι- 
57 σχνεῖσθαι γὰρ οὐδὲν ἀνειμένον, οὐδὲ ἡδὺ, ἀλλ 

ἱδρῶτας μυρίους χαὶ πόνους χαὶ κινδύνους, διὰ πά- 

σῆς ἠπείρου τε χαὶ θαλάσσης. θλον δὲ τούτων 

εἶναι, θεὸν γενέσθαι, ὡς ὅ ἐχείνου λόγος" ἧπερ ἃ δὴ 

χαὶ τελευτῶντα τὸν Ἡ ραχλέα ξυνέπεσθαι. Καὶ σγε- 

δὸν ἅπαντες, ὧν δὴ χαὶ λόγος τίς ἐστιν ἐπὶ σοφία. 

ἢ μικρὸν ἢ μεῖζον, εἰς δύναμιν ἕχαστος ἐν τοῖς 

ἑαυτῶν συγγράμμασιν, ἀρετῆς ἔπαινον διεξῆλθον, 

οἷς πειστέον χαὶ πειρατέον ἐπὶ τοῦ βίου δειχνύναι 

«Ἐὲπ ΡΙαΐατνοιιις. σαοάπς ἴπ Θο]ου ας Ὑ ία [ ο. 81 
ἢιο5 Ὑὑθϑιιβ {τ ε1: Θ᾽] οὶ : 5664 ἰαπηεη ᾿πίον ΓΠοοσπῖ- 

45. βποπηᾶβ γοσϑ 510 Ἰο οὶ, 18πὶ ρυίάοπι ποίαν! Πιι- 
σριβ. ἰ « απ αὐ ΤΠοορσηϊάοὶ ἃ δίοραο, Τίς. 41, 10, 

τοοϊίαιι. » Βοϊδεοπαεϊ. αὐ ἀποπηῖο. ρ, 348.7 Νέεο Τα 

τῆλ] Ῥοβὲ ἴθ (0}}ν. ἔεγεῖο 6 γοβίοπο ψοοὶβ ἔμπεδον 
Ἰορσίταν βέθαιον. ΓΑΒ γαυῖτς. ααΐοπη οπὶ Πᾶπο γοσοπα 

ἴῃ τηᾶτρῖθθ Δ α1610, Ὡ1Π1] ἀΠτι 510] Ῥτγοροβιῖδϑο τἱ- 

ἀοίτιν, πἶδὶ αξ τποπονοί ἔμπεδον ᾿4 6 πὶ νά]εγα {ποί βέ- 

δϑηΐθϑ ἀϊβουίπιθπ φιοα ᾿ἰπίθν 56 ἰπίθγογαῖ, παῖς 

τὰ ἴρθο οοηίοϑειπι ἀθοαγαθβθ. ΠΠπᾶπὶ “υ θπη ἃ 

δουθπαϊ αὐίθ ρα ον πιἀἸπὶ5 σοΠ ραΓ ἃ πἀ88. οδτιδα 

δχουπανῖ, δὲ ἀθ!1οῖ5 ΔἸ Ππιθυθ, οὐμπθάπο νο]ρία- 

εἶ. Ἔχ πΙΘ ἢ. 56 σΟρι δτιπι ἀπισογθ , ἰ51 1880 

οβίθπαογθ, δὲ ρΙπνὰ [ἶ5. Δάμιιο ΡοΠΠσοηίθπι οο- 

πανὶ Ἠδυοι!θπι δα 56 ἴγάΠ ΓΘ : ΔΓ ΡΠ ΨΘ]Ὸ π|ᾶ- 

ογΆπι δὲ 54 τ} 148 π| 6556. δὲ μά ΡΘΡΘ Θομ]ο5 ἴπ- 

ἰϑηΐοβ, οἵ ἰαϊα ἃ] 15. σϑπθυὶς ΡΡΟΓΕΓΡΘ» ῬΟ]11- 

Θουὶ πΐΠ] τϑιηβϑιι πὶ, ΠῚ Πποππάτιπι, 564 ρ6ι- 

1 Π]Π1ὺ5. δι ογο5. ᾿ΔΡΟΥΌ5]π|6., ἂσ Ῥθιοι]α ἰοία 

(δῦ γὰ τηδιΐ τι6 δι] θη ἃ : ῬΥΘΘ ΤΠ ΠῚ ΔΌΓΘΙῚ Βο- 

ΓΠΠῚ 6556, ἄδθιπὶ ἢουὶ ( τὶ φαϊάθηιν 116 Ιοαυῖ- 

τι}; ἀοπίαιιθ. πᾶπο ᾿ρϑᾶπη ἩΘοι] 6 πὶ 56 πε πιπὶ 

6556. ΕῸ ἔδυ ιοίαιοι 5656 9} Βρ᾽ βπε]ᾶπὶ 506- 

δἰαθ1165 αἰ ψαο πιοάο ργαβ [ΘγῈ 5) 5᾽ ΠΡ] ΡΓῸ νἱ- 

τἰθι5., ΔῸΣ ΠΛ πῈ15 ἃ ἈΠΊΡ Ἶτ15., ΙΓ 15. Ἰδιἀθηη 

θαιον. 
ἘΕΨΙΔς Ὑποορηϊά, 157 54. 

Γ ϑις (ΟΡ. βεοιπάᾶιϊ εἰ [ἐγιϊα5. οατὰ Βοσ. ἴεν- 

το. οχ Πρόδικος ἀεοκι ἴπ γα] σαι5, Νοίαι «ιοάαα 

(οπιβεῆσίας, ποπῖθα Πρόδικος ἴπ 5 (4. Μα2. τερε- 

τἰτὶ - 56 οππὶ ταϊῃϊ νοι βί πη1 16 ἤατῃ απο (οαἸδοπὶ τιπτιτὴ 

ΑἸΙ πιο πὶ 6 ΠΟΘ ΤΙΝ. 6556, ἔρϑιιπη ΤΠ ΕΓΆΤΘ πο]μὶ. Το ρο 

Ῥαζασ. [Κεῖος ἀοαϊ ρτὸ Χῖος, οαπῃ ϑίαγΖ. οἴ Ἐτοπιοπ.] 

α ὕπις (0]}. δὴ οὖν χαί. 



00 5: 

ἵπ δι1ῖ5 Βου ρΡΕἰδ γ  Φαθυιιπῖ, 45 οἱ πη ρονὰπ- 
ἄτη Θϑῖ,. ΘΟΡ ΠῚ] 116. ΒΘΡΠΠΟΠΟ5 ἰρϑὰ νἱϊὰ οχρυὶ- 
ΠΙΘΙῸ οοηαηάιι. Νά {αὶ ΡΠ] Οϑορ απ. νυ θῸ 
ἴθ ητι5 ἀρ 1105 ππὰπθηθ ἢ ἰδοίο ΘΟ ΠΑΓῚΣ 

ϑᾷ 11 5011π|5.) ΓΘΙ 1 γ 6: ἀμ νὰ νο]απηι. Ποο- 
48 τϊῃϊὶ ν ἀθειι" 6556. 6] πῃ 41, [ἀ Πη ]τι8}} 5ὶ Ρὶ- 
οἵου Δαν π ππὶ “αϊ ἀαπι.,. μαῖα ΠΟΙ 15. Ρὰ]- 

ΟΥἸΠΙ ἸΠΘ ἢ}, ̓Πλ [αἴι15. 510 : αΪῸ ἀπ θη ̓ ρ56 ἴ}15 ν6- 

16 δχϑίβίαι, {ια!θιὴ 1116 1πὶ τὰ] 11}15 ΘΧ ΡΡ βϑι τ. ΝΆηι 
ΒΔ ΠἸΠ 66 ἴῃ ΡΙΟράςα]ο. ν᾽ [6 πὶ ΘΟ] ἀν, οἱ 

ΟΡ ΔΓΙΟΠ65 ἸΟΠ 5 (6 δὰ Πα ΓΘ, ρυϊν τ νοῦ γο- 
᾿ὰρταῖθμι [θη ρΘυ ἢ [185 ῬΥΙου ΓΘ, δὲ αυιδθϑέμμ [ι- 
5Π{|20 ἈΠίΘρΟΠΟΡΟ., ποὺ ΘθῸ ΕἸ ΧΦ ΠῚ 51}}1}6. 6558 
ΔΟΙΌΡΙι15 ΒΘ ΉΪΟἾ5. ῬΘΙΒΟΠὰ5 (ΔΒ Δ η} διιϑΕϊ πϑηιὶ- 

λϑιι5, 4ὶ ρ] θυ 16 γθῖι: ἡ 65 δὲ ἀν παϑίο ᾿πτῸ- 
«οι πειι", οἴχπὶ ΠΘΉ 116 Γ6Ρ 65 βηΐ, ποτ ἀν παβίς, 
οἱ [Ὅγῖθ οπμπῖμο πὸ ΠΡ υῚ αυϊάειη. ΑΔ Πμδθο πλειδὶ- 
Οἵι5. ΠΟ. 1] 6 Π5 ΤΟ] ΘΑ Ι 510] 6556. ἀἰββοπαηὶ ἰγ- 

ΒΑΒΙΠΙ ΘΕΒΑΝΕΙ 

γᾺ}}  ΠΟΙ΄Ὸ6. ΡΥ θοιτιβ οουὶ σμονιι) 510] αὐϑία- 
"Ὸ 7 41 418} ΠΧ Ὶ 6. ΘΟΠΟΙΠΠιι5. ΠΟῚ 511. ἃ 86 
Ἰβίτυν" ααΐβαιιο ἀἰβϑι ἀ6 1. ̓ρ56, πθο νἰΐαπι ΘΠ γοὺ- 
015 Θοπβοπεϊθη θην ΘΧ ΠῚ ΡΟ ΌΙυ : 564 Πἰποῖια φαϊάοηι 

7αναν τ, πη Π5. γΘΙῸ ἰῃ]ναῖα ὁδί, ἀἴθθι ὁχ Ἐπιὶρὶ- 
ἀ - οἱ νἱἀθγὶ ροιίτϑ ΠΟ πιι5. “τι ΠῚ 6556. δυο ῖι. 

Αἰχαὶ Πἴς 658 ΘΧΊΡΘΙτι5. 1Π {5 {1186 ΤΟΥ ΠΩ Πτι5., 5ὶ 
{πᾷ {π165 Ῥ]αιοηὶ μα] ο ἃ 6δὲ, φαθηνρίαι νἱ ἀεὶ 
7αβειμ, αυϊ ποὰ 51. ΒΘ ΠΊΟΠ 65 Ἰσίτα!" ἀπιῖ ΤΟΥ αὶ 
ΠΟ πο ϑἐα γι ΟΠ] ΘΟ τι τ)" ΡΙΘοθρία, δῖος. υϑοὶ- 

Ρίδμλιβ. ΕῚ φαοπίαμι ΒΟμ 86 Φποάιιο ρυἸβοουιῃ Πο- 
ΠΝ 11} ΔΟΙΪΟΠ65. τι} ΠΙΘΙ ΟΣ 6 5ιισοοβϑίοπο ἃ πῸ5 

ἘΒΈ116 ΘΟ ΒΟΥ ἈΠ "5, ἃτιῖ π᾿ ΡΟΘΙΑΥ ἢ ἀπ Πἰσίο- 

ὙἸΘΟΥ ΠΩ. ΠΟ ΠΙΠΠΊ ΘΠ Εἶ5 Οι5 0 Ππιη Εν. 6 ὉΠΓΠ11Ὰ5 Ζαῖ- 

ἀοιμ, 188 ̓ἴπο παϑοὶ ρο οί, ἀθϑὶς ΠΟ} 15. γον στρὰ- 
τἰὰ, ᾿θῃγ0 «απ οἱ βου ογαΠουβ. σοην  ο 5 Ρουϊ- 

ἴθι σοηβθοία ματα, εἶο τι 6 πὶ ΠΟ αὐτο ηραϊ, οἱ 

ἀἴὸ τοῖα. Ῥθυβα 1 ἀτορατι8., {ΠῸ φαΐ θη ρουπια ἰδ 
ΡῬΡΟΒ 5. ἸΠΟΟβ56 5, ἢΐο ὙΘΛῸ ΠΟΙ ΙΔ ΠΙΔΠῚ ΟἰΙΓΠ5. 
Το 6 γθβρθιὸ δι (λοι, πο υΐβαιιο οθονε5,υὶχ 
ἀἰδοθάθηϊθηι Ῥϑυΐοος Δ ΘῚ ΡΥ ίουθηβ ἀθάιιχῖῖ, πΠΘ 
510] 1ππ1 1115 ΓΟ λοι ὀχ θυοϊτατῖο ρ᾿Π]Οβορ ἶαν. Β ιΓβιις 
«υϊάλιη. ΕΟ ΜΟραγομϑὶ ἰραι5..,. ππουίθπι οἱ 
ἰΓα 5. 651, ἀὸ ἤπνανὶς : Βἷο ν]ο ββὶμὶ 7ανὰ- 
Ε ἔλουπνλ ἢ}. τ 4 ιι6.,. τ διιπὶ Οἱ] ασαγοῖ,, διιηὶ- 
ἀοιμαιθ αυιαιην δ. 510] ἸηΓδβίιιπι βοάαγοῖ. Οὐαὶ 

» ρυβιι5 οδὲ Ἠοπιουὶ Οδυσσ. Κα, 95, 41 βουϊρίι5 
ὁδὶ ἄς ΤΊγοϑῖα ναϊς ΤΠΟΡᾶπο, 

Ὁ ΟΟἹΡ. τογεϊι5. αὐτός τις εἴη. ΜΝοχ ἰάοια (οᾶοχ 
ἐπαινεῖν τήν. 

ὦ Τλυιοδθιις, αὐ Ξοῖοῖ, πιιπο Ἰοοιηι, ἀλλ᾽ ἡ γλῦτ- 
τα οἴο., ἴῃ βιὶς ηοὶϊϊς ἄοοιο οἱ ὀχ ααΐϑῖτο Π]αῖναι. 

ὁ (0]}.. του τς διήρχεσαν, Ρογοιονιπι, ἘΝΔΛΕ οἱ 

ΘΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΑΝΟΙΠΕΡ, 

Ο 

τοὺς λόγους. Ὡς ὅ γε τὴν ἄχρι ῥημάτων παρὰ τοῖς 
ν' ,ὔ Ν »,Ὃ τῳ 

ἄλλοις φιλοσοφίαν ἔργῳ βεδαιῶν. 

» Οἷος πέπνυται τοὶ δὲ, σχιαὶ ἀΐσσουσι. 

΄ - ΕΣ τ "νὝ 

Καί μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτον παραπλήσιον εἶναι, 
-“ , 3 , ψ. . » ὥσπερ ἂν εἰ ζωγράφου θαυμαστόν τι οἷον χάλ- 
λος ἀνθρώπου μιμησαμένου, ὃ δὲ αὐτὸς “ εἴη 

τοιοῦτος ἐπὶ τῆς ἀληθείας, οἷον ἐπὶ τῶν πινάχων 
5 " ΝᾺ Ψ' 3 Ἁ , .- Α ΕῚ 

ἐχεῖνος ἔδειξεν. ᾿Επεὶ τό γε λαμπρῶς μὲν ἐπαι- 
, Ν νέσαι τὴν ἀρετὴν εἰς τὸ μέσον, καὶ μαχροὺς ὑπὲρ 

5», ωὑ ΓῚ , Γ΄ 37 Ν Ἂν Ν Ν -- 

αὐτῆς ἀποτείνειν λόγους, ἰδία δὲ τὸ ἡδὺ πρὸ τῆς 

σωφροσύνης, χαὶ τὸ πλέον ἔχειν πρὸ τοῦ δικαίου 

τιμᾶν, ἐοικέναι φαίην ἂν ἔγωγε τοῖς ἐπὶ σχηνῆς 
ε ΄ ΓΌΝΥ ὌΜΜΑ Ὁ “ νν 
ὑποχρινομενοις τὰ ὁράματα οἱ ὡς βασιλεῖς χαι ὀυ- 

, ͵ » Ψ' εξ ΝΜ Ω ᾽ν “- Ν - 

νάσται πολλάχις εἰσέρχονται, οὔτε βασιλεῖς ὄντες, 

οὔτε δυνάσται, οὐδὲ μὲν οὖν, τυχὸν, ἐλεύθεροι τὸ 
, πον ἣν ᾿ » ΓᾺ ΦΊ ΑΝ, ᾿ῃΡῃ παράπαν. [εἶτα μουσιχὸς μὲν οὐχ ἂν ἑχὼν δέξαιτο 

ἀνάρμοστον αὐτῷ τὴν λύραν εἶναι" καὶ χοροῦ χορυ- 
-" Ν Ν 3). 

φχῖος, μὴ ὅτι μάλιστα συνάδοντα τὸν χορὸν ἔχειν. 

Αὐτὸς δέ τις ἕχαστος διαστασιάσει πρὸς ἑαυτὸν, καὶ 
ἘΠΎΎΜΘΝ ἘΠῚ τ ΤΕ Δ ΡΘΕ Ἢ 

οὐχὶ τοῖς λόγοις ὁμολογοῦντα τὸν βίον παρέξεται 
ὰ 5Ξ ᾽ - λὶ - ᾿ς λῇ αι } -“ ; 

ἀλλ᾽ ἣ γλῶττα μὲν ὁὀμώμοχεν, ἣ δὲ φρὴν ἀνώμο- 
γ 1759 “" ΡΩΣτΣ τ ἂν μος ὅπη ᾿ ᾿ 

τος, χατ᾽ ᾿Σὐριπίδην ἐρεῖ" χαὶ τὸ δοχεῖν ἀγαθὸς πρὸ 
Ὁ ᾿ Φ Ε - 

τοῦ εἶναι διώξεται. Ἀλλ᾽ οὗτός ἐστιν ὃ ἔσχατος τῆς 
ΩΣ φ " , δ 

ἀδιχίας ὅρος, εἴ τι δεῖ Πλάτωνι πείθεσθαι, τὸ δο- 
- κ᾿ ᾿ Ἀ Η ΕΥ̓ - ᾿ χεῖν δίχαιον εἶναι, ἡ ὄντα. Τοὺς μὲν οὖν τῶν λό-- 

ΕΣ ε ς ἂς τὲ - 
γων, οἵ τὰς τῶν χαλῶν ἔχουσιν ὕὑποθήχας, οὕτως ἕ 
εξ - : ΓΆΡ, ἀποδεχώμεθα. ᾿Ἐπειδὴ δὲ χαὶ πράξεις σπουδαῖαι 

,ὕὔ 

νὴ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ἢ μνήμης ἀχολουθίᾳ πρὸς ἡμᾶς 

διασώζονται, ἢ ποιητῶν ἢ συγγραφέων φυλαττόμεναι 

λόγοις, μηδὲ τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας ἀπολειπώμεθα. 

Οἷον, ἐλοιδόρει τὸν Περιχλέα τῶν ἐξ ἀγορᾶς τις 
» , Χ ,.5 σε νάδς οτος 6 ν..2 ἀνθρώπων " ὃ δὲ οὐ προσεῖχε" χαὶ εἰς πᾶσαν “ διήρ- 

χεσε τὴν ἡμέραν, ὃ μὲν ἀφειδῶς πλύνων αὐτὸν τοῖς 
» 
ὀνείδεσιν, ὃ δὲ οὐ μέλων αὐτῷ. Εἶτα, ἑσπέρας ἤδη 

χαὶ σχότους ἀπαλλαττόμενον μόλις ὑπὸ φωτὶ παρέ- 
Ξ τῷ Ἰὰς το Σδὰν 

πεμψε Περικλῆς, ὅπως αὐτῷ μὴ διαφθαρείη τὸ πρὸς 
᾿ , Ἔ 

φιλοσοφίαν γυμνάσιον. Πάλιν τις Εὐχλείδη τῷ Με- 
᾿ ἵπ Δ , 3 ΗΝ δ ον ’ 

γαρόθεν παροξυνθεὶς θάνατον ἠπείλησεν χαὶ ἐπώ- 

μοσεν" [δ δὲ ἀντώμοσεν, ἡ μὴν ἱλεώσασθαι αὐτὸν, 
. , ΙΕ; " ΑΔ ΝᾺΝ Πό 

170 καὶ παυσειν γᾶλεπως προς αὐτὸν ξχοντα. οσου 
ν» -Ὁ ἢ , 3 -- 

ἄξιον τῶν τοιούτων τι παραδειγμάτων εἰσελθεῖν 
λ , ΚΥΜΕς τον 6 νψ - “δι ’, τὴν μνήμην, ἀνδρὸς πὸ δργὴς ἤδη χατεχομένου ; 
τὶ - , 

Τῇ τραγῳδίᾳ γὰρ οὐ πιστευτέον " ἁπλῶς λεγούση, 

11 Μ155. διήρχεσε. δὶ Ἰορδ5. διήρχεσε, Ξιρρ]ομπᾶα οδὲ 
γοὸχ ἑχάτερος, ρεγδεζεξ αἰθυχιιθ. δα πα 6 (}}. βθοιπ- 

ἄτι5 Ῥυΐπια τηδτιι ἀφειδῶς ἐλαύνων. 

ΓΓνῖάς Αἀάεπάα. 
ΤΤς Ἰοοὸ Επνὶρι ας Ἄ]ιος, 8, Φαθπι Ἰνῖο βυιηι 

ἴὰ τἰδτι σΟΏ γ ΟΣ Πα τις, υἱάς, ρυαίεν Ἐγομϊομοιη, 

ΟἸνανάοι Ὁ 1ὰ Ἀοομοῖίο, ἤἸέϊαη τος, τ. 2, Ῥ. 113 54. 

“πα ὐὐπ δ δδαϑβεαδα σα ᾷ σαν τς 



ΒΕΝΜΟ ΠῈ ΠΕΘΕΝΌΙΒ 

ἐπ᾿ ἐχθροὺς θυμὸς ὁπλίζει χεῖρα" ἀλλὰ μάλιστα 

μὲν μηδὲ διανίστασθαι πρὸς θυμὸν τὸ παράπαν. Εἰ 
δὲ μὴ βάδιον τοῦτο, ἀλλ᾽ ὥσπερ χαλινὸν αὐτῷ τὸν 
λογισμὸν ἐμάλλοντας, μὴ ἐᾶν ἐχφέρεσθαι πε- 
ραιτέρω. 

Ἔ , “τς , 5 ᾿ δ τὰ παναγάγωμεν δὲ τὸν λόγον αὖθις πρὸς τὰ τῶν 
σπουδαίων πράξεων παραδείγματα. Ετυπτέ τις τὸν 

Σωφρονίσχου Σωχράτην εἰς αὐτὸ τὸ πρόσωπον ἐμ- 
πεσὼν ἀφειδῶς - ὃ δὲ οὖκ ἀντῆρεν, ἀλλὰ παρεῖχε τῷ 
παροινοῦντι τῆς ὀργῆς ἐμφορεῖσθαι, ὥστε ἐξοιδεῖν 
ΜΙΝ ἐ -} 3. ὦ Ν ἊΨ ε λ “Ὁ 8 

ἤδη καὶ ὕπουλον αὐτῷ τὸ πρόσωπον ὑπὸ τῶν "πλη- 

γῶν εἶναι. Ὥς δ᾽ οὖν ἐπαύσατο τύπτων, ἄλλο μὲν 

οὐδὲν δ᾿ Σωχράτης ποιῆσαι, ἐπιγράψαι δὲ τῷ μετώ- 

πῳ λέγεται, ὥσπερ ἀνδριάντι, τὸν δημιουργὸν, ὃ 

δεῖνα ἐποίει - χαὶ " τοσοῦτον ἀμύνασθαι. 'Γαῦτα 
Χ ΓΙ κΑδαὶ - ͵ ͵7ὔ Ὁ 

σχεδὸν εἰς ταὐτὸν τοῖς ἡμετέροις φέροντα πολλοῦ 
»""» 5" ΄ ν , εὐθα Γι 
ἄξιον εἶναι μιμήσασθαι τοὺς τηλικούτους φημί. 

Ἵουτὶ μὲν γὰρ τὸ τοῦ Σωχρά ἀδελφὸν ἐχείνῳ τῷ υτὶ μὲν γὰρ τὸ τοῦ Σωχράτους ἀδελφὸν ἐχείνῳ τῷ 
-Ψ- 3 -Ὁ , 

παραγγέλματι, ὅτι τῷ τύπτοντι χατὰ τῆς σιαγόνος 

καὶ τὴν ἑτέραν παρέχειν προσῆχε, " 

ἀπαμύνασθαι. Τὸ δὲ τοῦ Περιχλέους ἢ τὸ “ Εὐχλεί- 

τοσούτου δεῖν 

δου, τῷ, τοὺς διούγχοντας ὑπομένειν, καὶ πράως αὖ- 

τῶν τῆς ὀργὴς ἀνέχεσθαι" χαὶ τῷ, τοῖς ἐχθροῖς 

εὔχεσθαι τὰ ἀγαθὰ, ἀλλὰ μὴ ἐπαρᾶσθαι. Ὡς ὅ γε 
5. Υ: Ν ΕῚ Ὑ ὦ μ᾿ 5 ΄, ε ἐν τούτοις προπαιδευθεὶς, οὖχ ἔτ᾽ ἂν ἐχείνοις ὡς 
ΓῚ ΄ ΄ 2 μ᾿ , ᾿ -“ ἀδυνάτοις διαπιστήσειεν. Οὐχ ἂν παρέλθοιμι τὸ τοῦ 
Ἀλεξάνδρου, ὃς τὰς θυγατέρας Δαρείου αἰχμαλώ- 

τοὺς λαθὼν, “θαυμαστόν τι οἷον τὸ κάλλος παρέχειν 
μαρτυρουμένας, οὐδὲ προσιδεῖν ἠξίωσεν " αἰσχρὸν 
τον ,΄ ἀὰ ἃ “ σι" - 
εἰναι χρίνων, “" τὸν ἄνδρας ἑλόντα, γυναικῶν ἥττη- 

θῆναι. Τουτὶ γὰρ εἰς ταὐτὸν ἐχείνῳ φέρει, ὅτι ὃ 
ΕΙ 6λέ δ ἡ Α ν᾿ ἂν δ - “ ἐμδλέψας πρὸς ἡδονὴν γυναικὶ, κἂν μὴ τῷ ἔργῳ 
ἢ " ’ 5 λέι ἀλλὰ σὰ Ἄν 2. , τὴν μοιχείαν ἐπιτελέσῃ, ἀλλὰ τῷ γε τὴν ἐπιθυμίαν 

1 

- ! - μυ ἘῚ ϑψμα δ -» ΄ 

τῇ ψυχῇ παραδέξασθαι, οὐκ ἀφίεται τοῦ ἐγκλήμα- 
τος. Τὸ δὲ τοῦ Κλεινίου, τῶν Πυθαγόρου γνωρίμων 

ἑνὸς, χαλεπὸν πιστεῦσαι ἀπὸ ταὐτομάτου συμβῆναι 

τοῖς ἡμετέροις, ἄλλ᾽ οὐχὶ μιμηησαμένου σπουδῇ. Τί 
Δ 5 Δ 92 , 5. “μὰ 3 ἂν σὰς σ᾽ “- 
δὲ ἦν ὃ ἐποίησεν ἐχεῖνος; ᾿Εξὸν δι᾽ ὕρχου τριῶν τα- 
λάντων ζημίαν ἀποφυγεῖν, ὃ δὲ ἀπέτισε μᾶλλον 
ἢ ὥμωσε, καὶ ταῦτα εὐορκεῖν μέλλων" ἀχούσας, 
ἐμοὶ δοχεῖν, τοῦ προστάγματος, τὸν ὅρχον ἡμῖν ἀπα- 
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ἀῚ|6 Πανὶ τ τἀ] τὴν ΧΟΡ] ΟΥ τιμὰς ἀἰ αἰ ἴῃ πι6- 
ΠΟΥ ΠῚ ὙΘΠΪΓΘ 5» ΟΠ Ὑ] 741 ἃ}0 ἰνὰ ἀἰδεϊποῖαν Ὁ 
Νὰπ ογθάθπάϊιπι ΠῸΠ δϑὶ ἱγασοάϊα ἰθπηθια αἷς 
ΘΘΠΙῚ : τι ποδία ἱγά ἀγηιαΐ πιαπῖπι : 564 Ἰοησα 

5 {{π|5 Π6 ᾿γᾶβοὶ 4 θη ομμπἶπο. Οἰιοὰ 51 14 [Δ ο1}6 
ἴαοια ποη δϑῖ, γα ΠΟ ΠΘ πὶ σα υῖθ γα [ΓΘ Πα ΠῚ 188 

ΟΠ οΙΘπ θ5, ΘΟ ΟῚ Θὰ πὶ Ὁ] ΓΘ. 1115. ΠΘ ΡΘΟΥΝ [Δ Ήλῖι5. 
ὃ. 864 συγϑι15 ΟΡ ΟΠ Θ ΠῚ ΓΘ πσαηλι5 δαὶ δοιῖο-- 

ππιπὶ ῬΟΠϑγιιπὶ ΘΧθιηρ]α. Ῥογοιο θαι αι πὶ 
ΒΟΡἢΡοηΪβοὶ ἢ] πη ΒΟΟΡαίθ πὶ ᾿ρϑᾶπι [ΔΟΙΘΩῚ, 

[οῖο 5  ρ᾽τι5 πη ρθῖα : ἢ10 διιθιη Π11}}} Γοριισ αν, 

56 δἰνὶς θυ ϊοϑιιμὶ {ΠΠπ|π} ᾿ΓᾺΠῚ 5118 Π} ΘΧΘΔΓΔΙΘ., 

516 τιῖ ΤΠΕΠἸΠΊΘΘΟΘΡΟΓ 71 6115 ν Ὁ] 5. ̓γ88 Η]ΔΡ 5, 
6556 4116 ϑαῃίοβιιβ. {Π0Ὶ δαιΐθι 116 ἃ νϑυ ον θιι5 
ἀἰδϑε εἰβϑοί:, βοογαῖθ5. αυϊάθηι Ὠ1}Π1] Αἰ ἰπι ἔδοῖθϑα 
ἀἸοῖεαν, πὴ ΠΡ Ὸ ΠΕ 5ιι85 4115] [δ τι }85 ἸΠ5ΟΥ ρ51556 
ἁποίονοπι, 7 αἰἱς βαοίεύαι, , σεαθθ πος πηοάο νἱη- 
ἄἴοαθθθ. Ηφο ἴδιο οαηὶ ἰοπάδηϊ θοάθη) ἃς ΠΟϑ["ἃ, 

ΟΡΘΓδΘ. ΡΡΘΕΠΙΠ 6558. ΟΘΠ560. ΥὙἱρῸ5. ἰδ ηῖο5. ΠΟΡῚ5 

6556. ᾿πηἰἑα πο5. ΠῚῸ 4 δπὶηὶ ΘΓ Δ Γ15. ΘΟΥΠΠΔΠΠΠῚ 

Π18Ἀ185 ΘΟΕΝΤΙΓΠΙΟΝ. 

6δὲ ριωσορίο 1Π1. πλ ΧΊ ] πὴ. οορθητϊ ΡΥ 26. ἡακι. 5. 

ΟΡΟΓίοΘ. δὲ ἃἰτθυα μὴ. 7). ΠΘάδιιη] τ] 5οα! 1} ΠΟΒ. 39. 

Ῥογὶο 5. απιίθηι (ἀοίιμη., ἀτι ΕΟ 415.,. θοὲ Ππαΐο 

511}}}6. 404] ΡΕΥ ΒΘ ΘΠ [65 51|5{1Π6}}6, Οἵ ᾿ρ5ΟΓΊΠΠῚ 
Ἰρᾶι θη ἔοι ἴοΙ ον Ορουίθαΐ : πιο γι γϑιι5, Παρ 
ΤΠ μἴοἷ5 6 Π6, ΠΟ Π816 ΡΥ ΘΟΔΡῚ 4 θαιηι5. ΟἸγ6 

(5 6π|15 ἴῃ Πῖ5. [ἉΘΡῚΓ ῬΥΪτ15. ΘΡΕΠΓ15... ΡΥ ΟΡ 5 
1115, [ἀπ 4πι8 Δ 4186 Πουὶ πῸΠ Ροϑϑὶπὲ,, ποη ἐ6- 
ΠΟΡΆΒΙ: ἈΠ] 15 Πθπ. ΝΘήτιθ. ψΘΙῸ θγΘΘΓΘΡΊΘ ΠῚ 

ΑἸΘΧΑΠΕΡῚ ἐμοί πη, {π|| Οἴιπὶ {1185 ΤᾺ} σαριϊνὰ5 
Πα ρθε, Φαάγαπ. ἱΠοΓΘ 1}}}}15. Ῥυ ΠΟΥ 10. [{||556 
ΡΙΘαΙοαταν, πθ ἀϑρίοθνο θη αἰ ηαΐι5. 65}: 
ἴπΡ0Ὲ. 6556. 1 ΠἸ 8 5.5 νἸΓΟΥ ΤΠ γ]ο θη. νἱποὶ ἃ 

πλ]ΠΠ1Θυ 115. ἤοο 5ρθοΐαι θοάθπι ἴα 1Ππ4, φορά 
41] ἀΒΡΟΧΘΡΙ τι] ]θρθτὰ. ΠῚ ] ΠΟ56., 48 ΠΩ 11Δ 

ΔΑ ΟΠ ΟΡ απ ΟΡΟΡΟ ΠΟῊ ΘΟΠΊ 51}, {τ|0 Π]ὰ 1} [Δ ΠΊΘΠ 
ΘΟΠΟΙ ΒΟ ΘΠ ΙΔ ΠῚ π΄ ΔΠΙΠΏ1Π) Δ 51... ΟΥ̓ 1 Π6 

ποη ναορὲ. Οἰΐπ δὲ ΠΠι|| ΟἸ 185, 41} τιπτι5 6 ΡΥ-- 

{Ππασονῶ ἀἸβοΙ ρῈ}15 οϑὲ., νὶχ ον" θρῖπὶ οὐ πο- 
[015 [Π5{{{π||15 ΓΟΥ 0 ΘΟΠΒΘΠΕΪΓΘ., ΠΟ ΘΟΠ58|10 

δὰ πη] αν]. ἘΘ( διιΐθ πὶ ουαΐ, πο 41 ἔδοῖς 1}6 ἢ 
ΤΡ] γα πο. οἴιη οἱ ᾿ϊοοσοὶ ἐ] πίονι ἐν πὶ οἴς- 

[σον Πλ]Π ΓΔ ΠῚ 7. 50] γ 6 γ6 πα] 11} «πιὰ πὴ {παν 7 16- 

γορεύοντος. Ἀλλ᾽, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, πάλιν εἰς Ε' 7116 οἴιπι ΠΟῚ 6556: [Ἀ]50. {π|ΡΔ 15, ΡΡΕΘΟΘΡ ΠΏ) 

ἃ (0]}». ἴουγιλι5. πληγῶν ἃς ἔλαδεν. Νοο 1ἴὰ πιιϊίο 

Ῥοβι ἰάοπι (οἄθχ ὥσπερ ἐν ἀνδριάντι. ΝΝοίαπι «πᾶπῃ 

ἴῃ ᾿πιηο Ἰοοιιηι, ὁ δεῖναι ἐποίει, αἰ 411 νἰν οὐ 1{1551- 

1η115 Τσξοι5, ἰορογο ροΐογιηξ οἰιγϊοϑὶ, 

»ὕσδφιο εαἀϊῖο εὐ Βορ. του εἶπι5 τοσούτου. ΔΕ Οο]- 

Ῥον ταὶ ἄτιο οἱ Ἀφρ. Ῥυϊη 5 τοσοῦτον, 
ἢ [βουῖρϑβὲ τοσούτου οἴ Εσομπιΐοπο οἱ νἱρίπι Οοπα, 

ἘΠ εΡαίαν τοσοῦτον.] 

ς Τὴ (01. τογο Ἰδρίίαν Εὐχλείδους : ἂἱ' οἵ 61 οἱ 
1} Ν55. παροπὶ Εὐχλείδου. Ηαπά Ἰοπρα οαπο πἰτα- 

4ις, πος 6δΐ, Ῥαγὶβ, εἰ Β451}. εὔχεσθαι τούτοις ἀγαθά. 

ΤΑΡτὶ νεΐογοβ εὔχεσθαι τὰ ἀγαθά. 

ἃ Τὰ ΠΙΡῚῚ ἀπιῖααὶ, Ὑοοι]α τι πὶ Θ 115 ἀοδιονγαΐα τ, 

ἐλ (Θουῖρϑὶ τὸν ὑγὸ τοὺς οὶ Οο4. 410 εἰ Ετοπηοηο,1 

Μαιι. 5. 

44. 

Δαιελι. 



ΔΙΊαια]. 
32. 

5. 
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4 ποΡυϊβ [5] γα πάππὶ ᾿πιθυ οἴ ταῖν, τὶ 1] υἱ- 
ἄδειαν, δάοςίιϑ5. 564 δὰ τος ἰάθι αιοά ἱπίεῖο ἀϊοο- 

Πα ΠῚ, ΤἼΙΓΘΌ5 ΓΘΥΘΥΓΔΠΙΝΙ : ΠῸΠ ΟΠιπΐὰ ΘΧχ ΟΡ ἶπ6, 
56 βοἱτιπὶ ἡτι8θ αΠΠ1ὰ διιηῖ., ϑαβοϊρίθπάα ποθ 5 

6856. ΤαγΡΘ ΠΑΠΊΖΙ8. ἐπιθεὶς γϑ]σθτθ ΠῸ5. ΟἷθῸ5 
δα οβοβ., αἰβοὶρ!!πᾶνιιηὶ γΘΡῸ {1128 ἈΠ ΠΠΔ ΠῚ ΠΟ- 

ϑγαπι παϊγίιηξ, γα ΠΟ πο. Πα]]αῖη ΠάΡΘΓῈ, 564 

ΤοΥΓ ἢ Εἶ5 ἴῃ ππογθ Φυ ἀ αι! ον τππὶ οϑὲ γα ῃθη- 
ἴδ5., 1ὰά ἴῃ ἀπίπνιηι γοοοπάθνθ. ἘῈ φυϊάθιη 4πο- 

πιοάο γαϊοπὶ σΟΠΒΘΠ Δ ΠΘΙΙΠῚ Θϑῖ 9 τιῦ ΠδπΟΪ ΓΙ 5 

ΠΟΙ [6 ΠΊΘΓῸ 56. ΨΘΠΕΪ5. ΡΥ Γαΐ, 56 δὰ ΡΟΥ 
ἀἰγῖσας βαρ να πὶ, 58 ΒῚ ΓΑΙ 5116. 1ῃ 5οοριι ἴπ- 
τοπέας,, οἵ [αθθι ἔδυγαγ 5. ἀπ ΠΟ ΠαΡΙ5. ἢ Π6ΠῚ 

ΔΡῚ5 ἀρρείαΐ : 
Ῥιι5. δ] πιβπη οἱ, οΠὶ ΟΡ 6 ΓῈ5. Ποϑβίγας 1Π 16} ΠΥ 6 
Ῥοβϑαηγιβ9ῦ Πα Π6 ἀΓΕ οι π ΟΡΘΥῚ ᾿πϑυὶς Πηἰβ 4115- 
Ῥίαπι., ΠτΠΊ Δ Π85. ὙΕΓῸ ΥἸϊ28. 5ΟΟΡῸ5. Πα}]1|5. δϑί, 

οὐ] π5. ̓πταϊτ. ΟΠ ηἶὰ ἔλοθυθ ἀο ἀἴσογο ὁρογίθαξ, 
Θιηι 9 πὶ ει Ε15. ἈΠῚ ΠῚ 1} 115 ΟΠΊΏΪΠῸ 51Π}}}1}5 6556 
ΠΟΙ 3 ΑἸΣ 5ϊς. τΘ πη 6 ᾿Π5ἴαν. ΠΑΨΊΘΙΟΓΕΙ ΠῚ ΠΟΠ 
ΒΔ ΕΙΓΓΔΙΟΙΊΠΙ., ΠΙΘΠΘ ποβίγα ἃ Δ ηΪπηθ5 σα ΡῈ Ὶ- 
Ποιὰ ποπ βθάθηϊθ,, 511Γ511ΠῚ ἃς ἀθΟυ 511} ΡΘΙ" 

ΥἸτα πη ΟἸΤΟΙΓΏ ΓΟΡΓΘ ΠΊ1Π) ; 564 ΠιθιΠΔἀπ]Οτιη] ἴῃ 
δΎΤΉτΪ οἶδ. ΠΟΥ Δ ΠΙΪΠΙΒΡΙ5.,. ἸΠ 16. ΠΊλΙΒοἷβ., δὶ ἰτὰ 
ΟΪδσθῖ, δου τι ΠῚ ΠΟΥ ΑΠΉΪΠῚΠΠῚ ΠΙΙΟΥ ΠῚ ΘΟΓΌΠ 5 ὈΓῸ 
ῬοΟΠαΠταΓ, ΘΧΘΙΟΙ ΔΙ ΠΟΠ65 ἤπιπΐ, πΠθς Φυ]5αιδη δά Β 
Ἰποῖα ΠῚ ΘΧΘΙΌΘΠ5 56. ἃπὲ δ ρα πονδἔτιη1, 5 θ᾽ πη 6 

Οἰτπαγὰ ἀατ ἘΠ} 01ὰ σάπογο πιά ϊταῖαν. Νοη Ῥοὶν ἀὰ- 

Πηὴὰ5. σουΐθ, 864 116 ἃπῖθ σϑυταπηθη ἴῃ ΟἸ Πρ Ϊ5 

ΘΌΡῚΙ5 ἀσιταϊοβ ΓΘ ΠΕ Ρας., δὲ πὲ 6 νἱγθ5 0 ΤΡ 
Ἰπτοπάθθαϊ. ΔΠ1]Ὸ ΦαοαιΘ ἃ βοιίο ΠΠΠτὸ πὸπ ἀϊ- 

τον δ θαΐι", 5641 ἸΠηρι]5115 Γοβίβιθ θαΐ, ΠῸΠ ΠΙΪΠτι5 

4 Δ ηῚ 5ἴατιοθ Θρ5 {τι ΘΟ] Π1}00 σΟΠ σα η τι. ΕΞ απὸ 
ΕΟ, ΘΧΘΙΟΙ ΠΟ Π 6. ῬΡΕΘΡΑΓΑ ρα πεν αἱ οογία- 
τϊπα. Οτοά 5]. ῬΌΪν ΘΓ ἃς ΘΎΠΊΠΆ5115 ΓΟ Ιο 5, δα 
50Π05 Ἰηράοβιθ Δίανθυ ἀὰξ ΟἸγ πρὶ ΡΠΓΥ στα ΠῚ 
ΟἸἸΟϑἰτ5. αὐ θη ἰβϑθπε, Ππιπ δίας πη [πσϑθηΐ οο- 

ΤΟΠᾺ5. ἃ σ]ΟΥ Δ ΠῚ ΒΘ ΖΊ , ἃ σαν Ἰ5βθ πη ΠῸ ἴῃ 

ΘΟΓΡΟΡΟ Το} νυν ἀθγθητιν ἢ Οοηΐγα., ΤΙ Πθι5 

οαπῖι αἰ πηἶ550., 1ῃ ΡΠ] αρϑι τς πΠοη ἄθσθραῖ. Νοῆι8 
ΘΏΪΠῚ ᾿ΐὰ ΟΠ ΠῚ ΠΡ115 πηι οα ῬΓΦΘΒΕ 556... οαϊ 5 Πἰοθὲ 

ἴαηῖα ἴποϑδθὶ ἈΡΕΪσ ΡΘυ εἶα 9. τιζ ΘΕ ΔΠΙΠημ ΠῚ ΡῸΡ 
ΘΟΠοΙαϊὰ ΠῚ 5 [ΘΓ ἈΠΊ]Ὲ16. ΠΑΓΙΠΟΠίΔ ἢ] δι ᾿γαπὶ δχ-- 

6 ΠΙ τι ὁ Ῥυίξοις. ΠΡυῖβ ἁἀτζιπ 6βι. Ἐρένς 

Ῥοβὲ ψιαΐπονγ πὰ φαΐϊπαιια Νξα, παντάπασι προσεοιχέ- 

γαι, ὅοχ ῥυῖου ἴῃ νυ σαῖς ἀδεγαΐ. 

4 ἘΔ στέφανοι, καὶ οὐδείς. Α΄ Μες, {γὸ5 στέφανοι 

πρῦχε ὲ νται, χαὶ οὐδείς. Θαρῖπαςε τπὰς Νί5. ἰσχὺν ἐχρα- 
τύνετο. 

» Ὅπις Νίς, τὰ Μαρσίου. ἘΔ εἴ 4} Μ155. τὰ Μαρ- 
σύου. 

5... ΒΑΘΡΙΤῚΙ ΟΥ̓ΒΑΠΕΣ ΘΑΡΡΑΒΟΟ. 

ΠΟ5 ὙΘΙῸ ἢ ΓΟ] ΟΣ 65. 51 Πηπ|5. ΟΡΙΠοΙ- νϑ πέρας τῆς 

ΑΒΟΘΠΙΕΡ. 

ΦΕΙΝ 3 ᾿ ΠῚ ΄ , 
ταῦτον ἐπανίωμεν “οὐ παντὰα ἕ-ῆς παραδεχτέον 

ἥμῖν, ἀλλ᾽ ὅσα χρήσιμα. Καὶ γὰρ αἰσχρὸν τῶν μὲν 

σιτίων τὰ βλαδερὰ διαίθετε δαΐη τῶν δὲ μαθημάτων; 
ΠΣ εν ΠΩ: δος δ. Ξ ἃ τὴν ψυχὴν. ἡμῶν τρέφει, μηδένα λόγον ἔχειν, 

αν τὸ προσ- 

τυχὸν ἐμδάλλεσθαι. Καίτοι τίνα ἔχει λόγον, χυδερ- 

ἢ 
“ὦ ΕΞ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ χειμάῤδουν παρασύροντας ἅπ' 

, ᾿ Μ᾿ πλρόςς ὁ - , ὰ 

νήτην μὲν οὐχ εἰχὴ τοῖς πνεύμασιν ἐφιέναι, ἀλλ. 
Ν [} 55. Ἅ. , Α ; Ὁ ς Χ 

πρὸς ὅρμους εὐθύνειν τὸ σχάφος" καὶ τοξότην χατ 
"-Ὁ- »" Ἁ Ἂ , ν 

σχοποῦ βαλλειν- χαὶ μὲν δὴ χαὶ χαλχευτιχόν τινα 
" - ᾿ 

ἢ τεχτονιχὸν ὄντα τοῦ χατὰ τὴν τέχνην ἐφίεσθαι 
- Α - “- 

τέλους " ἀφ δὲ χαὶ τῶν τοιούτων δημιουργῶν ἀπο- 

ς γὲ τὸ σονορῖν δύνασθα!: 
" ᾿ ρ δὴ τῶν μὲν χειρωναχτῶν ἐστί ὰ 

ργασίας, τοῦ δὲ ἀνθρωπίνου ίου σχο- 

ἔστι, προς ὃν ἀφορῶντα πάντα ποιεῖν χαὶ λέ- 

γειν χρὴ τόν γε μὴ τοῖς ἀλόγοις παντάπασι προσεοι- 

χέναι μέλλοντα ; Ἢ οὕτως ἂν εἴημεν ἀτεχνῶς κατὰ 
τῶν πλοίων τὰ ἀνερμάτιστα, οὐδενὸς ἥμῖν νοῦ ἐπὶ 

τῶν τῆς ψυχῆς οἰάχων χαθεζομένου, εἰχῇ κατὰ τὸν 

βίον ἄνω χαὶ χάτω περιφερόμενοι " ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

τοῖς Πραν και ΒγῶσοΣ εἰ δὲ βούλει, τῆς μουσιχῇς» 
᾿ “2 ΄ 

ἐχείνων εἰσὶ τῶν ἜΎΟΣΟν αι μ. μελέται »ὦνπερ οἵ ἃστέ- 

28 ἘΕΥΓΜΩΝ " ὅν Το ὑον 
φανοι πρόχεινται, χαὶ οὐδείς γε πάλην ἀσχῶν ἢ 

λ ᾿ - ᾿» 
παγχράτιον, εἶτα χιθαρίζειν ἢ α 

ουν ὃ Πολυδάμας γε, ἀλλ᾽ ἐχεῖνος 

λεῖν μελετᾷ. Οὔχ- 

πρὸ τοῦ ἀγῶνος 

τοῦ Ὀλυμπιάσι τὰ ἅρματα ἵστη τρέχοντα, χαὶ διὰ 
τούτων τὴν ἰσχὺν ἐχράτυνε. Καὶ ὅ γε Μίλων ἀπὸ 

τῆς ἀληλειμμένης ἀσπίδος οὐχ ἐξωθεῖτο, ἀλλ᾽ ἄν- 

τεῖχεν ὠθούμενος οὐχ ἧττον, ἢ οἱ ἀνδριάντες οἵ τῷ 

μολύδδῳ συνδεδεμένοι. Καὶ ἁπαξαπλῶς αἱ μελέται 

αὐτοῖς παρασχευσὶ τῶν ἄθλων ἦσαν. Εἰ δὲ τὰ τον 

σύου ἢ τὰ ᾿Ολύμπου τῶν Φρ ρυγῶν τερ δεν ῥγαζοντο 

ὰ μνάσια, 

“ταχὺ Υ᾽ ἂν στεφάνων ἢ δόξης ἔτυχον, ἢ διέφυγον 

τὸ μὴ χαταν ἌΘΕΝΝΣ εἶναι χατὰ τὸ σῶμα: Ἀλλ οὗ 

μέντοι οὐδὲ ὃ Τιμόθεος 

πος Σρθηεται χαταλιπόντες τὴν χόνιν χα 

τὴν μελῳδίαν ἀφεὶς; ἐν 
ταῖς το σης ἌΠΤΘΣ Οὐ γὰρ ἂν τοσοῦτον ὕπῇρ- 

ξεν αὐτῷ διενεγχεῖν ἁπάντων τῇ μουσικῇ, ᾧ 5: 
σοῦτον περιῆν τῆς τέχνης, ὥστε χαὶ θυμὸν ἐγείρειν 

Ξ , ἘΞ 
διὰ τῆς συντόνου χαὶ αὐστηρᾶς ἁρμονίας, καὶ μέν- 

ΡΣ Σ ἀ αλάττε » ΓᾺ ΦΈΤΟΦΎ- 
τοι χαὶ χαλᾶν χαὶ “μαλάττειν πάλιν διὰ τῆς ἄνει- 

μέν ΔΌΣ ὁπότε βούλοιτο. Ταύτῃ τοι χαὶ Ἀλεξάνδρῳ 

τὸ Φρύγιον ἐπαυλήσαντα, ἐ Ξ ΓᾺΡ ἐξαναστῇ σαι αὐτὸν 

ς (ομηθεξϑιος ἀπθῖτας πΐτατη Ἰοσοπάμπι κἰξ ταχὺ, 
Ὧπὶ τάχα : 5εα 51 παβοαΐαν σϑέῖο ψεΐθτιιπι ΠΡΓΟΓΊΠ,, 
ἀυθίαπη πὸ δὲ Ζυΐπ Ἰεσὶ οροτίεαξ ταχὺ, οαπὶ ἴΐὰ 
ΞουΙρἕυμ 510 ἴῃ ΟΠ Ἶθιι5, ἸΝοῖΐαπι ᾿πίουτοσαιοπῖς ἐσ 

εὐϊίοπο ΒΑΚ] πϑὶ ἀρροβιίπιιβ ροξὲ σόσοπὶ σῶμα. 

ἃ ΟἹ}. τογιϊας. χαὶ ἐχμαλάττειν. Δοχ ἴάοπν οδεχ 
ταῦτά τοι χαὶ τὸ ἐναγώνιον ἀλεξάνδρῳ. ΑἹ βἀϊε εἰ αἰτὶ 

ἐγῈ5 Νῖξς. αὐ ἴῃ σοπίοχίι. 



ΒΕΛΜΟῸ δῈ ΤΕΘΕΝΌΙΒ ΤΙΒΕΙΒ. ΘΕΝΤΙΠΙΌΜ. 

ἐπὶ τὰ ὅπλα λέγεται μεταξὺ δειπνοῦντα, χαὶ ἐπα- 
«ναγαγεῖν πάλιν πρὸς τοὺς συμπότας, τὴν ἁρμονίαν 

χαλάσαντα. Τοσαύτην ἰσχὺν ἔν τε μουσικῇ χαὶ τοῖς 
γυμνικοῖς ἀγῶσι πρὸς τὴν τοῦ τέλους χτῆσιν ἣ με- 

λέτη παρέχεται. 

ΓΕ - 5 ᾿Επεὶ δὲ στεφάνων καὶ ἀθλητῶν ἐμνήσθην, ἐχεῖ- 
νοι μυρία παθόντες ἐπὶ μυρίοις, χαὶ πολλαχόθεν 

τὴν ῥώμην ἑαυτοῖς συναυξήσαντες, πολλὰ μὲν γυ- 

μναστιχοῖς ἐνιδρώσαντες πόνοις, πολλὰς δὲ πληγὰς 
5 βὺ 3, ,΄ Ὁ’ Ν᾿ » ᾿ «᾿ 

ἐν παιδοτρίδου λαθόντες, δίαιταν δὲ οὐ τὴν ἡδίστην, 
λ᾿ , - - ἀλλὰ τὴν παρὰ τῶν γυμναστῶν αἱρούμενοι, καὶ 

[ δι᾿. ΄ “ 
τἄλλα, ἵνα μὴ διατρίδω λέγων, οὕτω διάγοντες, 
« ᾿ ᾿ “- 3 , , ΞῸΞ Ἢ -» 
ὡς τὸν πρὸ τῆς ἀγωνίας βίον μελέτην εἶναι τῆς 

᾿ ΡᾺ τ 
ἀγωνίας, τηνικαῦτα ἀποδύονται πρὸς τὸ στάδιον, 

χαὶ πάντα πονοῦσι χαὶ χινδυνεύουσιν, ὥστε χοτί- 

νου λαδεῖν στέφανον, ἢ σελίνου, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν 

τοιούτων, καὶ νιχῶντες ἀναῤῥηθῆναι παρὰ τοῦ χή- 
« - ᾿ ΦῈ τ “,Ἱ , “ 

ρυχος. Ἡμῖν δὲ, οἷς ἀθλα τοῦ βίου πρόχειται οὕτω 
} θαυμαστὰ πλήθει τε χαὶ μεγέθει, ὥστε ἀδύνατα 

ΒΡ -“ϑις ὰ 
εἶνάι ῥηθῆναι λόγῳ, ἐπ᾿ ἄμφω χαθεύδοηυσι, χαὶ 

χατὰ πολλὴν διαιτωμένοις ἄδειαν, τῇ ἑτέρα λαθεῖν Ε 

τῶν χειρῶν ὑπάρξει; Πολλοῦ μέντ᾽ ἂν ἄξιον ἦν ἡ ῥα- 
ἜΣ δι 

θυμίαᾳ τῷ βίῳ, χαὶ ὅ γε “ Σαρδανάπαλος τὰ πρῶτα 
,΄ ΕῚ 22 ,ὔ τ ’, Α 7 

πάντων εἰς εὐδαιμονίαν ἐφέρετο, ἢ χαὶ ὃ Μαργί- 
3 ΄ ηδ -- -- 

της; εἶ βούλει, ὃν οὔτ᾽ ἀροτῆρα, οὔτε σκαπτῆρα, 
ἊΨ - Η͂ ᾿ , τὰ 

οὔτε ἄλλο τι τῶν κατὰ τὸν βίον 
σ͵ - ε -- 

Ὅμηρος ἔφησεν, εἰ δὴ Ὃμήρου ταῦτα. Ἀλλὰ μὴ 
ἀληθὴς μᾶλλον ὃ τοῦ Πιτταχοῦ λόγος, ὃς ̓  χαλεπὸν 181 

Α 

Ά Η͂ΡΣ 
ἐπιτηδείων εἶναι 

Υ͂͵ - - 

ἔφησεν ἐσθλὸν ἔμμεναι; Διὰ πολλῶν γὰρ δὴ τῷ ὄν- 
᾿ - μι “ ΕΣ “- ΕῚ ἢ 

τι πόνων διεξελθοῦσι μόλις ἂν τῶν ἀγαθῶν ἐχείνων 

τυχεῖν ἡμῖν περιγένοιτο, ὧν ἐν τοῖς ἄνω λόγοις οὐ- 
Ν - - 

δὲν εἶναι παράδειγμα τῶν ἀνθρωπίνων ἐλέγομεν. Οὐ 
Α μεν - - - 

δὴ οὖν ῥαθυμητέον ἣμῖν, οὐδὲ τῆς ἐν βραχεῖ ῥᾳ- 

στών εἐγάλας ἐλπίδας ἀνταλλαχτέ, ἴ ᾿ ἧς μεγάλας ς ἀνταλλαχτέον, εἴπερ μὴ 
,"» - 

μέλλοιμεν ὀνείδη τε ἕξειν χαὶ τιμωρίας ὑφέξειν, οὔ 

τι παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐνθάδε ( χαίτοι χαὶ τοῦτο οὐ 

μικρὸν τῷ γε νοῦν ἔχοντι), ἀλλ᾽ ἐν τοῖς, εἴτε ὑπὸ 

γῆν, εἴτε καὶ ὅπου δὴ τοῦ παντὸς ὄντα τυγχάνει, 
» . « -Ὁ Ν - 

"διχαιωτηρίοις. “Ὡς τῷ μὲν ἀχουσίως τοῦ προσήχον- 
-- , μ᾿ ,ὔ Ε "- τος ἁμαρτόντι χἂν συγγνώμη τις ἴσως παρὰ τοῦ 
- ᾽ὔ “- ᾿ 

Θεοῦ γένοιτο - τῷ δὲ ἐξεπίτηδες τὰ χείρω προελο-- 
΄ » ΄ , - 

μένῳ οὐδεμία παραίτησις τὸ μὴ οὐχὶ πολλαπλασίω Β 
᾿ ΤΑ, ας ἢ - ΄ τὴν χόλασιν ὑποσχεῖν. 'Γί οὖν ποιῶμεν ; φαίη τίς ἄν. 

εἴπυς Με. Σαρδανάπαλλος. Νίοχ ἴπ (ΟΙΡ. [ογτϊο 
Ῥτο Μαργί ἰς Ἰορίζατ Μαργαρίτης. [146 ποίατη 4ο- 
οὔἰβδίτηαπν ἘΤομ]οηΐ5, 1 
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Οἰϊαγδε, δἵ ΤᾺ 5115. ΘΠ. }]ΟδΡοὶ 6 ΠΟ] ΓΟ  Ζι16. ρει 
ΓΘΙΠΠΪ558}}., ΟΠην ν6}16ὲ. δος ᾿ΐθπι ἀΥΘ., οὐιτὴ 8}1-- 

4ιιάπο ΡΠ ῖοβ. ποο5 ΑἸΘχ πὸ ἱποϊπεϊσδεῖ, 

ποῖ [α556 διιπὴ (Ἰο ἔπι ἀ Ἀγ πη ᾿ΠΙο σα ΠΆΠΑ ΠΠῚ : 
οἵ ΤΌΡϑι5 ΓΘ πιχῖβϑθ αἱ σομγῖναβ, ΘΔ Πι ΓΘΠΊΪ550. 

Ὑἱπη 460 πιαθηδπιὶ δὲ ἴῃ πιιβὶοα, δὲ 1Π σΎΠΉΠΙΟἷ5 
ΘΘΥΤΑ ΠΟ ΠΙθι15 ἃ ἢπθ πὰ σΟΠβο ΘΠ πιπ Θχθγοϊ απο 
ΡΓΘΡοι. 

Θ. Οἰιοπὶ δ ΠῚ νΘΙῸ ΘΟΙΌΠΑΙΕΙΠ ΠΙΘ ΠΗ] εἰ οἵ 41}]6- 

[ΑΥ1 ΠῚ 5. 111 ἸΔΟΎ 115 5ΘΧΟΘΠΏΓ5. ΒῈΡΘΙ 5ΘΧΟΘηἴΟ5 
ΘΧΑΠΙΪΑ 5... εἴ τη ἀδοιΠη 116 τοῖο 510] ΤΌΡΟΓΘ, 

Ῥοβιίθδηιια πὴ ΠΉΜ] τὰ ΠῚ Ὁ ΠῚ ΠΙΟΪ5 Δ ΟΥΊθτι5 ἀθϑιιάα- 
ΓΌΠΕ 5, ΡΙα σά 5 16. ΠηΛΠ1ὰ5 πὶ ΘΧΘΙΌΙΠΟΓ ΕΠ Ιοοὺ δο- 

ΘΘΡΘΓΘ, δὲ ψ]οῖα πὶ ΠΟ {πΠΟῸΠα Ἰϑϑι πηι}, 56 ἃ 

ΠΊΔΕΊΒΓΓ5 ΘΧΘΓΡΟΙ ΓΙΟΥ ΠῚ ΡΥ ΘΘΘΟΓῚ Ρ ΓΠΠΠῚ 5156 ΓΘ, οἵ 
Π6 ἰοπϑιιῃι [οΙ ΠῚ 5 τ] 1Π ΓΘΙ 115 1ἴὰ νἸχθυιηΐ, 

τ ἸΡΒΟΡΕΠῚ γιὰ ἀΠἴῖ6 σΘΓ ΓΔ ΠΠΘ ΠῚ ΟΘΡ ΔΠΊΪ 18. ΘΧοΓ-- 

οἰΐαῖῖο δἱὲ, τἀπὸ Θχαππηξ 56 δα ϑἰδάϊηπι. . Ὠπ]}π πὰ 

ΠΟΙ ἰὩΡΟΓΘΙῚ 5, Π]] ΠῚ ΠῸΠ ῬΘΥΙΟα] πὶ ἃ θιιη 65, 

τ ΟἸ ΑΒΕ 5 ΔῈ ΔΡῚΪ, Δ ΔΙ ΓΘΡΙ115. ΟὔΠ]} 5015. ΓΘὶ 

5111}15 ἀσοΙ ρα Πΐ ΘΟΙΌΠΑΠΙ,, δὲ ψ]ΟΙΌΓΟ5. ΡΘῚ Ρι8- 

ΘΟΠΘΠῚ ΓΟΠΙΙΠ ΘΠ τι". ΝΟΒῚ5 ἀπ [6 ΠῚ, ΠΌ θι15 ΡΓῸ - 
Ροβιία ϑιηξ υἱΐδθ Ρυϑθ Πα 7, ΘΔ 4116 ἴἅπ οἴ Ὁ π}8]-- 

τα ΔἸ ΠΘ πὰ δὲ Ὁ τη ρ ΠἸ ΠΠ ἀἸ Π6 πὶ την Π4ἃ., τι γοι- 
Βὲ5 ΘΧρ] σαν! ΠῸΠ ροϑϑιμΐ , δῖ ἴπ πΕΡΔΠΊΠ 116. ΔΙΙΓΘΠῚ 
ἀοΥ πη πητ5, δὲ γα] άθ ᾿Ἰσθπίθι" νἱν 1 ΠΊ115., ἀ δ ϊζαν- 

ΠΘ ᾿ξδο Ῥ ΘΟ ΠηΪὰ ΠΠΔ ΠῚ Δ] ΓΟΡΓᾺ ἈΓΓΙΡΘΓΟ ἢ Τὰ Θηΐμὴ δὲ 
Ἰαιιάαπαα ϑβϑϑὶ 6565 νἱΐα, δὲ ϑ να πάρα] 1116 Πμὰ- 
Ῥογθίπιν ΟΠΊ ΠἾ 111} [6] 10 ]551 ΠΉ115.7) Δ} ΘΕ πὶ ΜΙΆΓΟΊ 65 

116, 51 Ἰαθθεὲ, 4ιιθπη ΗΟΙΊΘΙ 5. αἰΐ ΠΟ] Π6. ἃΓΆ556, 

ΠΟΙ [Ὁ ἴ556, ΠΟ 116 4] Πα υ!ἀτια πη ΘΟΓΊΠΗῚ ({π|8 
ἴῃ νἱΐδθ σοπηπιοάτιπι σδάπιπξ, ρΟΡ ΟΡ Ί556 5 5ῖ [ἅ ΠΊ6Π 
Ἡοπηοεὶ Πδο 5ἰπί. ΝΌΠΠΘ ΡΟΙ 5 ὙΘΙῚ5 δϑὲ ΡΙΔοὶ 
56ΓΠ10., 4υὶ αἰ 0116 6556 αἾἸχτς ΒΟΠτιπὶ 6556 9 ΕῸ- 

Θηΐπὶ ΠΟΡΪ5 γοῖρϑα ΠΊΆ] 05 ἸΔΡΟΓῈ5. ΡΟ ϑϑὶβ Υἱχ 
τὰ πάθπι ᾿ἰσθθῖὲ θοπὰ 1118 ἀββθάτιῖ , ΦΌΟΡΠῚ αἀπίθα 
ἀἸσοθαπη πα] ] ἢ ΘΧΘΠΊΡ τα ΠῚ 1π Π ΠῚ Δ ΠΪ5 ΓΘΡΘΥΪῚ. 
Νοπ ἰσίεαν ᾿ποιΓΊΟ56 γ᾽ ν ΘΠ 11πῈ ΠΟΪ5 εϑῖ, ΠΘά 6 

5Ρ65 ΠΙΆ δ ΟἿΠΟ ὈΓΘΥΪ ΘΟΠΊ ΠΗ. ἈΠ 4185, Πἰϑὶ ψε]ῖ- 
ΠῚ115 ΡΙΌΡΓα 50|51ΠΠ8}6., ῬΟΞΠΑΘΠΠ16 510 106.) ΠΟῸΠ 

Β1ο φαϊάεμη ἀριιὰ Ποιλΐη65 ( ψπδηη]ᾶπιὶ δὲ πος 

Ῥᾶννιπι ΠΟῊ 651 δ] θιὴ ρυἀθ πὶ ἃο οογἤατο), 564 
1π 7610} ἸΟοἱδ5., ϑῖνθ 51} ἔθυγὰ 5 ϑῖνθ ἘΠῚ 15 Θ0Π- 

βαταΐα βἰηῖ. ἘΠΙΠΊΨΘΓΟ ἃ ΓΘΟῖΟ ἀδοογοάι6 ΡΥ ΘΙ 
ΔΏΪΠΗΪ 56 Πίθ ΕΔ ΠῚ 41 ΑΘΡΓΑΡΙΓ,, [ΟΡ 6. ΘΠ] Δ ΠῚ 

ΔΙ Ζυα πὶ ΟΕ ΠΟΙ ἃ Τθο : «πὶ νϑρὸ {θυ οοη-- 
5.110 τηᾶ]ὰ ΔΠΊΡΙΘΧτ5. ἱπιρ] Δ α ὈΠ]ΠΠ 6 Βα ΡΡ] οἷα 

Γ(ΟΙΡ. ἐεγεαβ5 ὃς χαλεπὸν φησιν. 
ἃ ἙδΙο αἀἴταχας δικαστηρίοις, Υ᾽ εἴοτοβ5 φιΐπαιιο ]]-- 

Βεὶ διχαιωτηρίοις. 



5. 

Ἰοπθο ᾿ηαϊονα ρονίονοι, Οὐ Ἰρίτυιν ΓΔοοπλι5 ἡ 

ἴσοι αἰϊαιιῖ5. Οὐ] ἃ αἰτυι,, ΠΙδὶ πὲ ἃ ΠῚ ΠΊ180 ΟἹ Ά ΠῚ 

ΘΘΡΑΠΊΙΒ.» Ἀ]} ΟΠ ΠΙΡιι5. 1115 Ὑδολ Πί65 9 

τ. Νοη ἰσί ταν σον ΡΟΥΪ ᾿πβορν θη πΠῈ, Πἰδὶ Οι- 

ὨἶπΟ ΠΘΟΟ556 511: 564 δὰ “185 ῬΟΠΟΓὰ διιηΐ., δηϊ- 

πηὸϑ ϑαπΐ {Ἰ}ιι6 η4α., ᾿τὰ τι ᾿Ρ5 Δ} ΘΧ Θἃ (118 }Π} ΟἸΠΠῚ 

ΘΟΡΡΟΥ5. [ΓΟ ΟΠ λτ15. μα] 6. ΟΠ ΠΟ Π6... ἴδη-- 

«{ᾶπ| ΟΧ σαΡΟ ΘῈ. Ρ6Ρ ῬΠΙ]ΟΘΟΡΠΪαπι ΘΧἸ ΠἸ ΔΙΊ ; 
5: πη] }4τ6 δια πὶ. ΘΟΥΡι5. ν 115. ἀἴχαθ ΠΠἸ ἀἸΠΊθτι5 

γϑάάαπηιιβ ἱποχριισ πα 6. Ὑ περὶ «αΙθ πὶ πη] ηἷ-- 
5[Γπ6 ἃ 51Π| ΠΘΟΘΘΘαΡ Ια 5, ΠΟῚ (1188 51Π| ᾿ΘΡ Δ ΠῚ 

Τποιπάα,, νας 1ἰ «πὶ αιιοβ απ ΠῈΘ ΗΒ. 5{Π1|- 
οἴογοα σο ιοϑήιθ. ΘΧ αι, ΤΟΙ ΠΤ 1116 ΤΘΥΡᾺΠῚ 
ἃς ΠΔΤῸ νοβιϊσαηιὶ,, θα ἸὩΟΓΌΘῸ. ΠΟΡῸ {ἸΡυτὰ 

Ῥοπάθηϊοβ., ἀἰσηὶ μἸϑθυ τη 6 ΟΡ 6] αϑπηοάϊ οσοιι- 
Ῥδυοποι,, παι ὙΘη ἰβϑἰτι5 αιιὰ πὶ απ πὶ ἸΠΙΌΥ ΠΟ 
ψΘΥβα Πα", ΘΧΟΡ οἰ αΕὶ 5 ΟΪαπο ἀἸβϑθοαπίθθ ἸΡΠΘΠῚ , 

ΟΥἾΡνῸ [ὉΡΘ ἢ [65 ἈΠΖΙΙΔῊῚ 5, ΘΓ ἴῃ ῬΘΡΓιβιιπὶ (Ο] τι 

᾿π{ὰ πα θπτθ5., ἰὰ θοσιιὰ. πϑιὰ πα] }Ππιὴὶ Πα ΡΟ Πίο5. 

Οὐπὰ5. διιΐθιη ἃ νϑϑυϊπιθη τα Ρ] 015. 58 115. ΟΡ, 

δαϊ, τ αἷς ΠΙοσοπο5., δάνουβα [ΟΥΓα πὰ πΓΘ Π ΕΠ 

651, ἀπ} ἸΠ]π5Γου τι}. Ὁ Ὁ ΟἸ ΠΟΙ ΠΠ ται ΠῚ 6586. οἱ 

ΔΡΡΘΙΙανῚ 5 Θαπ6 ἔπῦ}06. σοπϑθηάιιμ εἶσο, αἴαιιθ 
5ΟΟΥΑΡΪ , ΔῈ ἈΠ 165. ΠῚ Ε115. ᾿Π5᾽ 414]. Οὐ ΘηΪηῚ 

6]05 4πὶ τπθητθ Ῥ ΘἼπ|5 δὲ 1ΠΙΟΘϑ Ὁ, παϊνιι ὴ ἴ6-- 
πὶ ἃ δα ρίιποϑα γϑϑίθ ἱπαιιαταν, ἀη ΡΠ πη Ὑ116 

δοϑίθε, τηοάο οἱ γισουἹ δὲ ΘΆ]ΟΥῚ ἀΡοθπ 0 5815 
5113 ἘλπῪ δα Ἰνππο τούτη γ {τὰ αοάτι6. αἰνὰ 

πιδοσϑϑιαῖοι ΠΟῸΠ 5ι1ηΐ Θχοοϊοπα., πθὸ ΘΟΥΡΟΙῚ5 

πα θοη ἃ ο5ὲ Π]8]0 ν᾽ οἰ ὰ 5. 118} “Δ Π ΠῚ ΔΠῚΠῚ85 
ῬΓΟΚΙΕ. ΝΑ ΠῚ ΘΟΠῚΡ ΠῚ 6556 ΘΓ ΘΟΥΡΟΥ5 ἈΠΙΔΓΟΓΕΠῚ, 
ψὶρο μᾶο 118 ἀρρδ]] τόπο νϑυὸ ἀἴσπο ΠῸΠ ΠΗ Πιι5 
ῬτΟΡοϑῖιπὶ ἔπι υ Ὁ, ἀαιαμ ΑΙ ΓΘΡῚ ΟΠ ν15. ν 10 ἰσπα- 
γ6 ΟἸΠΟΧ τη 6556. ΝΠ ΟΠἼΠ6 5 πά παπὴ πτιο Θ0Π- 
ἴδυγ πὶ ΘΟΓΡι5. Πππὰπὶ ΟΡ 6. 56. παϊρθαϊ, ΠῸΠ 
ΠΟ ἰδ. Θϑὲ 56 ΠΊΘΕ σΟρ ΠΟΒΟΘΠ 5, ποάπιο ᾿Π16}]1-- 
ΘΘΠ 5. Θὰ ρ᾽ ΘΠ θη 1ΠΠατὴ Δ ΠΟ ΠἸ ἸΟΠΘ ἢ... ἢπα 4ο- 
ΘΘ 1)", Φαρα 51} ἀβρδοῖι πη σα, τὰ ΠοιηϊΠ θη 
ΠΟΙ 6556, 5664] ΤΟΖΕΙΡῚ 5 ΡΙΘ ΠΕ ΠῚ (τι πη ἀπ Ργ86-- 
[Δ ΠΠΟΡΘ ἢ, πιὰ 4 Ἰ5 116 ΠΟ 11} 56 Ι ρ5ι1 ΠῚ} 411Ὰ}}5 
τὰπθ δι: ἀρηοβοαῖ. ΠῸς ἁὐΐθιυ. ΕἸ [ΠΟΙ] τι. οϑὶ 

ΠΙΘ ΉΤΟ ΠῚ ΠΟῚ γα Πα ΘΠ ΕἸ] 115, ιια πὶ Πρ ἴθ πε 

5016 ΠῈ ἀϑρίοθιθ. Εδι διιΐθη. Δ ΠῚ Πλ85 ΡυιΓσα 0, τ 

"ΑΒΗ ΖαΙ ἄτιο ΠΙΡυῚ ἄγοντες. 

6. (0}}». τουεῖ5 πρὸς τὸ σῶμα χοινωνίας. Νεο ἴζα 

γα] το μοὶ Ἀθρὶϊ Ῥυϊπιιβ οἱ βθοιητι5 οὰπὶ (]}. ἴοτ- 
ἰἰο ἥδιστα προσῆχεν. Ψοχ υτίτηα ἀδοθὲ ἴῃ Α]115 Μ95. 
αἴσχιιο ἴπ γα] σα τ5. 

ἃ Ἐδτ οὐ (00}}ν. τογεϊιι5. εἰς τετριμμένον, ἐγ «Ἰοἴζιτῃ 

υἱεαοίπι. Αι Ἀοριῖ βθοιμά τι οἱ [ον εῖα5 εἰς τετουμένον, 

ὧν «οἶα ρδν μδιῖτηι - ἀυιᾶ τι ΒΟΥ ἸΡ Πα γ ὙΟΓΆΠῚ 6550 

ΒΑΘΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΙΣΤ σΑΡΡΑΘΒΟΟΘ. ἈΒΟΗΠΙΕΡ. 

. ΕΟ ΡῈ » 
Τί ἄλλο γε, ἢ τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν ἔχειν, πᾶσαν 

σχολὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων "ἢ ἄγοντας ; 

Οὐ δὴ οὖν τῷ σώματι δουλευτέον, ὅτι μὴ πᾶσα 
ΣΈ ΕΜ ΤΗ͂Ν τονε δὲ 
ἀνάγχη ἀλλὰ τῇ ψυχὴ τὰ βέλτιστα ποριστέον, 

ὥσπερ ἐχ δεσμωτηρίου, τῆς “ πρὸς τὰ τοῦ σώματος 

πάθη χοινωνίας αὐτὴν διὰ φιλοσοφίας λύοντας, ἅμα 

δὲ καὶ τὸ σῶμα τῶν παθῶν χρεῖττον ἀπεργαζομέ-- 

νους. Γαστρὶ μέν γε τὰ ἀναγκαῖα ὑπηρετοῦντας, 

οὐχὶ τὰ ἥδιστα προσῆχεν, ὡς οἵ γε τραπεζοποιούς 
τινας καὶ μαγείρους περινοοῦντες, χαὶ πᾶσαν διε-- 

ρευνώμενοι γῆν τε χαὶ θάλασσαν, οἷόν τινι χαλεπῷ 

δεσπότη φόρους ἀπάγοντες, ἐλεεινοὶ τῆς ἀσχολίας, 
τῶν ἐν ἅδου χολαζομένων οὐδὲν πάσχοντες ἀνεχτό- 

τερον, ἀτεχνῶς εἰς πῦρ ξαίνοντες, χαὶ χοσχίνῳ φέ- 
ΞΕΕΤΑΝ ὙΤΕ π Ήτ ΗΕ τ πλοῦ (0 ροντες ὕδωρ, καὶ εἰς “ τετρημένον ἀντλοῦντες πίθον, 

“Ὧι , - , " 3 ᾿ ἌΝ . 

οὐδὲν πέρας τῶν πόνων ἔχοντες. Κουρὰς δὲ καὶ ἀμ- 

πεχόνας ἔξω τῶν ἀναγχαίων περιεργάζεσθαι, ἢ δυσ- 
Υ , Ξ- ἣν δὶ δ , ’ , ΠῚ 

τυχούντων ἐστὶ, χατὰ τὸν Διογένους λόγον, ἢ ἀδι- 

χούντων. Ὥστε χαλλωπιστὴν εἶναι χαὶ ὀνομάζε- 
ΠΕΞΗ δ Ὰ ς ἘΡΕΑΡΑΙ ς 

σθαι, διιοίως αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι φημὶ δεῖν τοὺς τοιού-- 

τους, ὡς τὸ ἑταιρεῖν ἢ ἀλλοτρίοις γάμοις ἐπιδου- 

λεύειν. Τί γὰρ ἂν διαφέροι τῷ τε νοῦν ἔχοντι, ξυ- 

στίδα ἀναδεδλίσθαι, ἢ τι τῶν φαύλων ἱμάτιον φέρειν, 

ἕως “ ἂν μηδὲν ἐνδέη τοῦ πρὸς χειμῶνά τε εἶναι 
Σ : Ε 

καὶ θάλπος ἀλεξητήριον ; Καὶ τἄλλα δὴ τὸν αὐτὸν 

τρόπον μὴ περιττότερον τῆς χρείας χατεσχευάσθαι, 
τ : ς νῆνιτ πνοαὶ ΚΟ ΟΜΝ; ἘΞ 

μηδὲ περιέπειν τὸ σῶμα πλέον, ἢ ὡς ἄμεινον τῇ 

ψυχῇ. Οὐχ ἧττον γὰρ ὄνειδος ἀνδρὶ, τῷ γε ὡς ἀλη- 

θῶς τῆς προσηγορίας ταύτης ἀξίῳ, χαλλωπιστὴν 

χαὶ φιλοσώματον εἶναι, ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν παθῶν 

ἀγεννῶς διαχεῖσθαι. Τὸ γὰρ τὴν πᾶσαν σπουδὴν 

εἰσφέρεσθαι, ὅπως ὡς χάλλιστα ̓  αὐτῷ τὸ σῶμα 
τ» “ἃ , ’ τ Ἁ . ΡΥ ͵᾿ 

ἕξοι, οὗ διαγινώσχοντός ἐστιν ἑαυτὸν, οὐδὲ συνιέν- 
τὸ ΜΆ ᾿ ξεῖν τ 

τος τοῦ σοφοῦ παραγγέλματος " ὅτι οὗ τὸ δρώύμενόν 
- ’, 

ἐστιν ὁ ἄνθρωπος; ἀλλά τινος δεῖται περιττοτέρας 
ἊΝ Ὁ ᾿ - 

σοφίας, δι’ ἧς ἕκαστος ἡμῶν, ὅστις ποτέ ἔστιν, 
ὑν ς , πεν μαν 9. 3 Ε 

ἑαυτὸν ἐπιγνώσεται. Τοῦτο δὲ μὴ καθηραμένοις τὸν 

νοῦν ἀδυνατώτερον, ἢ λημῶντι πρὸς τὸν ἥλιον ἄνα- 
- , -" 

δλέψαι. Κάθαρσις δὲ ψυχῆς, ὡς ἀθρόως τε εἰπεῖν καὶ 

ὑμῖν ἱκανῶς, τὰς διὰ τῶν αἰσθήσεων ἥδονὰς ἀτι- 
δ. 5} Ν φ "» 5 ,᾿ -Ὁ- 

μάζειν " μὴ ὀφθαλμοὺς ἑστιᾶν ταῖς ἀτόποις τῶν 
.« ’, Ὁ θαυματοποιῶν ἐπιδείξεσιν, ἢ σωμάτων θέαις ἡδονῆς 

εἴ βοπυΐπαπι «αοι ἀϊαπις Ἰοιο πα πὰς Ῥυορας. ΑἸ1- 

«ασπῖο ροβὲ (01}ν. τ γ τι φημὶ δεῖν τοὺς τηλικούτους. 

ὁ Ψοοιΐα ἂν αἀάϊία ὁ ὃχ (ΟἹ. τετίῖο. Τ᾽ οπὶ 
αι ἐνδέει. Αἱ Μ55. ἐνδέῃ. Νεο ἴζα πιιῖτο ἱπῆτα θα 
τῷ γε ἀληθῶς, ΓΑΡτῚ γϑίοτοβ τῷ γε ὡς ἀληθῶς. 

ΓΡαυΪο αἰϊξον Ἰοσίξαν ἴῃ ΟἹ. ἴογεῖο, θῆρα ἰὸς 

πιοᾶο : αὐτοῦ τὸ σῶμα.... γινώσκοντος. Ηαυα Ἰοηβε 
δαϊεὶ ἀλλά τινος δεῖ. Αἱ Πδρ. τουεϊας δὲ τον δεῖται. 



ΒΕΒΝΟ ΚΣ ΤΕΘΕΈΝΡΌΙΒ 
ῶ-""- 

ΓΙΒΆῚ5. ΟΕΝΤΙΠ 0), Ζ90 

κέντρον ἐναφιέντων, μὴ διὰ τῶν ὥτων διεφθαρμέ- τ 5616], οἱ ΖΔ ητ1} γῸ}0}5 5815 511). ἀἰοαπ., γὸ- 
νὴν μελῳδίαν τῶν “ψυχῶν χαταχεῖν. ᾿Ανελευθερίας 

γὰρ δὴ καὶ ταπεινότητος ἔχγονα πάθη ἐχ τοῦ τοιού- 

τουδὲ τῆς μουσιχῆς εἴδους ἐγγίνεσθαι πέφυχεν. Ἀλλὰ 

τὴν ἑτέραν μεταδιωχτέον ἡμῖν, τὴν ἀμείνω τε χαὶ 

εἰς ἄμεινον φέρουσαν, ἦ χαὶ Δαδὶδ χρώμενος, ὃ 
ποιητὴς τῶν ἱερῶν ἀσμάτων, ἐχ τῆς μανίας, ὥς 

φᾶσι, τὸν βασιλέα χαθίστη. Λέγεται δὲ καὶ Πυθα- 
γόραν, χωμασταῖς περιτυχόντα μεθύουσι, χελεῦσαι 

τὸν αὐλητὴν τὸν τοῦ κώμου χατάρχοντα, μεταῦα- 
λόντα τὴν ἁρμονίαν, ἐπαυλῆσαί σφισι τὸ Δώριον" 

τοὺς δὲ οὕτως ἀναφρονῆσαι ὑπὸ τοῦ μέλους, ὥστε 

τοὺς στεφάνους ῥίψαντας, αἰσχυνομένους ἐπανελθεῖν. 

“Ἕτεροι δὲ πρὸς αὐλὸν χορυδαντιῶσι καὶ ἐχόαχ- 
χεύονται. Τοσοῦτόν ἐστι τὸ διάφορον ὑγιοῦς ἢ μο- 
θηρᾶς μελῳδίας " ἀναπλησθῆναι. Ὥστε τῆς νῦν δὴ 

χρατούσης ταύτης ἧττον ὑμῖν μεθεχτέον, ἢ οὗτινοσ- 

οὖν τῶν αἰσχίστων. ᾿Ατμούς γε μὴν παντοδαποὺς 

ἡδονὴν ὀσφρήσει φέροντας τῷ ἀέρι χαταμιγνύναι, ἢ 

μύροις ἑαυτοὺς ἀναχρώννυσθαι, χαὶ ἀπαγορεύειν 
αἰσχύνομαι. Τί δ᾽ ἄν τις εἴποι περὶ τοῦ μὴ χρῆναι 

τὰς ἐν ἁφὴ καὶ γεύσει διώχειν ἡδονὰς, ἢ ὅτι χατα- 

ναγχάζουσιν αὗται τοὺς περὶ τὴν ἑαυτῶν θήραν 

ἐσχολαχότας, ὥσπερ τὰ θρέμματα, πρὸς τὴν γα- 

στέρα χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν "ἢ συννενευχότας ζῆν, “Ἑνὶ δὲ 
λόγῳ, παντὸς ὑπεροπτέον τοῦ σώματος τῷ μὴ ὡς 
ἐν βορδόρῳ ταῖς ἡδοναῖς αὐτοῦ χατορωρύχθαι μέλ- 

λοντι, ἢ τοσοῦτον ἀνθεχτέον αὐτοῦ, ὅσον, φησὶ 

Πλάτων, ὑπηρεσίαν “ φιλοσοφίᾳ κτωμένου, ἐοικότα 

που λέγων τῷ Παύλῳ, ὃς παραινεῖ μηδεμίαν χρῆναι 
τοῦ σώματος πρόνοιαν ἔχειν εἰς ἐπιθυμιῶν ἀφορμήν. 

Ἢ τί διαφέρουσιν οἱ τοῦ μὲν σώματος ὡς ἂν χάλ- 
λιστα ἔχοι, φροντίζουσι, τὴν δὲ χρησομένην αὐτῷ 
Ψυχὴν ὡς οὐδενὸς ἀξίαν περιορῶσι, τῶν περὶ τὰ 

ὄργανα σπουδαζόντων, τῆς δὲ δι᾿ αὐτῶν ἐνεργού- ' 
ζ΄ δ, κῃ 

σῆς τέχνης χαταμελούντων ; Πᾶν μὲν οὖν τοὖναν - 
ΥᾺ ΄ ΓΨΕΟΥ , [4 ἐξ }} 

τίον χολάζειν αὐτὸ καὶ χατέχειν, ὥσπερ θηοίου τὰς 

δρμὰς, προσῆκε, καὶ τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ θορύδους ἐγγι- 

νομένους τῇ ψυχῇ οἱονεὶ μάστιγι τῷ λογισμῷ χαθι- 
χνουμένους χοιμίζειν, ἀλλὰ μὴ πάντα χαλινὸν ἧδο- 

νῆς ἀνέντας περιορδΐν τὸν νοῦν, ὥσπερ ἡνίοχον, ὑπὸ 

δυσηνίων ἵππων ὕόρει φερομένων παρασυρόμενον 
Μ Ἢ ἃ Α "Ὁ Π' Ἢ ὔ τ -Ὁ 

ἄγεσθαι" “καὶ τοῦ Πυθαγόρου μεμνῆσθαι, ὃς τῶν 

συνόντων τινὰ χαταμαθὼν γυμνασίοις τε χαὶ σιτίοις 

Ῥγο ἀναπλησθῆναι Ἰορίτατ ἴῃ (]Ρ. ουῖο ἀναπλη- 

ρῶσαι. Μοχ ἴάεπι ΜίΞ5. τῶν προδήλως αἰσχίστων. 
»ΑπΕΖαϊ {π85 ΠΡΥὶ συννενευχότα, ΠΟΙῚρ6 θρέμματα. 

ΑἸΗ ἄπο Μί85. εἴ δα! συννενευχύτας. 

“ ἘΔ4ΠῚ εἴ Μί55. ποῖ ῥραιιοὶ φιλοσοφία, οἱ 516 «ποις 
Ῥυϊπαθση βουϊρβοναὶ ΠΡγαγίτ5 ἴῃς (0]}, Ξοσαπᾶο, 5οὰ 

ἴρβο τὰ οπιοη αν, αἰ πππο Ἰοραῖαν φιλοσοφίας. [0 ]- 

᾿Παρίδιοθ ΡῈ 56 Π5115 1 ΘΡΟΠΙΟ5. ἈΘΡΘΙ ΠΑΡ 7), ΠΟῚ 

ΟΟῖ]05. ῬάΒΟΘΥΘ ᾿Π5111515 ΡΡΘΘ5 ΕΠ ΡΊ ΔΓ ΟΥ 1 Οϑίθηα-- 
ΓΟΠῚ 115... Δ11 ΘΟΥΡΟΥ ΠῚ 5 ἘΠ. ]π|Π} ν ΟΠ  ρ Δ {15 1η1- 

ΓΕΘ ΕΠ} ἈΒΡΘΟΙαΙ ,, ΠΟΠ ΡΘΙ Δ1Π}65. ΠΑ ΠΟ ΠΪ ΔΙ} 

ΘΟΡρίδηη,1Π Δ ΠΙΠ]Δ ΠῚ ἱΠ πάνθ. ὙἼΠ ἃ ΘΠΪΠῚ {τι80 
ΠΡ 1158. ἀΘ]θοῦτιθ ἃ ΠΙπηϊ ἔδετιθ ϑηΐ., ὁΧ Πος 
ἨΔ ΠΙ51 086. ΘΘΠΟΡῈ 50] 6ηξ ΟΥἿΤ]. 564 τηιιϑῖοα ἀἰθν ἃ 
{186 οἵ ΠΠ6]10} ΘΧϑιβι., δὲς δ π]6]1π|58 ρουάπιοιε, 

δοπϑθοίδ πα πο 15. δϑὲ : {τὰ τιδι5 Πᾶν], 580 1Ὸ- 

ΤᾺ] ΘΔ ΠΣ Π1ΠῚ Διο", {ΠΡΟΓΘΠῚ ΓΟρ 5. ἃίατιθ ἴπ- 
ΒΔ ΠΙΔΠῚ ,. τι ἀἰπιη!, 5θά αν. Βογηΐ δια Ῥυ Πὰ- 

ΘΟΥΔΠΩ 5. ΟΠ ἱπ ΘΟΙΠΘΘβϑ ΓΟ 65 ἰθη]ΘηἴΟ5 πο} 415-- 

56, 711551556 {Π |Ο] ΠΘ ΠῚ ΟΟΠ 558 ΠΟ Πὶ ΡΡΦοϑ 4 [6 1, 

τηϊαΐα ΠαΙ ΠΙΟΠΙαὰ., ΠΟΙ] σῸ5. πηοάοβ οἷ8 σΆΠΟΙΟ: 

0505 δπιῖθπι ᾿ΐὰ ΠΟΟ σαπίϊι ΓΕΒ ρτ11556 5 τ.) Δ}]6- 
οἵἶ5. ΘΟΙΌΠΠ15, ΡΠ ΟΓΟ 51{{π|51] ἀουλτι ἢ γον θυ η- 
{πν. ΑἸΠ νου πον ΟΟΥυ θαηίιπι αἱ {Πα πὶ 1π- 
ϑαπῖπηξ δο ἀθραοοπαπηίαν. τὰ πος αἰ ον, θα Π15 

ἃ1Ὲ ΡΓΆν 15. ΘΔ ΠΘΠΪ5. ΔΠ1Γ65. ᾿Π] 016]. ΟἸᾶ 6. ΘΔ ΠῚ 

4116. πιιη Υ]σΘῖ ΠΉΠΙ5ΙΟΔ ΠῚ} ΠΉΪΠῚ15. 4118 Π| “ιν 15 
Γ}  ἰ55 1 Πητ1ΠῚ ΘΧΡΘΙΙῚ ἀ6 ΠΡ 6115. Ῥιιάθι πη6. ΘΔ ΠῈ 
Ἰπίθυ Ἰ ΘΓ 5 ΠΘ 51{Π|π|8 ΠῚ Π15 ΘΘΠΘΙῚ5 5» {π|| ΟἸ [ἃ - 

οἵα] ψο]ρίαἴθηη [θυ ΠῈ 7). Δ Π]5ΟΘ ἢ 11} ΔΘΙῚ, οἵ 

ΠΘ ὈΠΡΊΙΘΠΙ5. γῸ5 ἴρ805 [ΠΠοΙαι5. Ομ] δπίθιη 
415. ἀϊχουῖς 46 ποῖ ΡΟΡ ΓΘ ἢ 15 ἰδοίτι5. ρτιϑίτι5- 
406. νο]αρι δε ι15., πὶδὶ «πο οοραηΐ 605 4] Π5 

σαρ απ 15 ναοαηΐ, δ νϑηίγοηι οἱ δα δὰ {τι88 8} 
γΘΠΓΓΘ ϑι1ηΐ 7, ῬΘΟΟΡΉ ΠῚ ΠΊΟΙΘ 5 ΡΙΌΠΟΝ. 86 ΡιῸ- 
ῬΘΠ505 νίνουο ὃ {7πὸ σψϑυῦο , [οί ΘΟΡΡιι5. Π0Π- 
[ΘΠ ΠΘ Πα τιπ) οϑὲ οἱ , 4π| πὶ ἰρϑίτι5. νοι ρ δ Π ιι5 
«πᾶϑὶ [πὶ οοθΠ0. ΠΟΙῚῚ ψ ΠΥ] 5. ἃ τα π απ. οἱ 1Πη-- 
ἀυ! ρθη τη) 658, [ἢ ΠΙΆ ΠΙΠΠῚ 5, ᾿Π 411 Ρ]αῖο, Ρμ1- 
Ἰοβορῃΐδο Ἰπβουν]ῦ ,. ΠΟῚ ΙΟΠ56 ΔΠ116Γ Το τἔτι5 ας 
«πὸ Ῥαυι5., πὶ το 68 Πα] }} ΘΟΥΡΟΡΙ5. Πα η- 
ἄδην οὐν ΠῚ ἃ οἰ ἀἸ Γαΐ Πηα ιν πη. ΕἼΘΠΙΠῚ 
48ὶ φογρου 5, τ 56 ορτϊπηθ Πα θαΐ, οἰ ΡᾺ ΠῚ ΟΡ, 
ΔΠΙΠΙΔΠῚ Δι 6 ΠῚ 1110 τ511Ὑ 8 Π} ΠῚΠΠ11|5 ῬΓΘΙΠΙ ρᾶννῖ- 
Ροπάμπιπι., φαϊά αἰ δριιης ἃ]0 115 {1 ΠΕΡ ΘΗ 115 
ἀρίαπ 15 ἀαπὶ ΟρΡΘΡᾺΠῚ 5, ἈΓΓΘΠῚ ΨΘΙῸ Ρ6Ι 80 Ορο- 
γαπίθηι πο] σι!" ΟΠ ΡΓΟΡΙον γΑΙ]0Π6 Ρ]ᾶ πὸ σοη- 
{παν ῖα ΘΟΥΡιι5. οαϑισαπάτϊπι δὶ δὲ ΘΟ] θη πιπι., 

παι σθοῦθ ἃ0 ἱπηρθἴτι5. Θα] 5618 Π| [6] Ππ|85 ; ἀἴατιθ 

Δ ταπηα! 5. 4αϊ 810 ᾿ρ50 ἴπ ἃπίτηὰ ΘΧΟΙ ΓΔ ΠᾺΡ, γὰ- 

ἄεπι οαϊιῖο Ῥανίβ. χτωμένου. ἘΔ ῖο Β451}}, εἰ Ἀορι 
ἄπο Ν55. ᾿ϊοπυχιιο 111 ἄπο (ΟἹ ΡΟ 1] κτωμένους. 

ἃ Ἐπ ιἴο 4αοχις (1. τογεϊιι5. ἃ το] ας Μ55, 

ἀἰϑοίάοι. [τὰ Ἰρίταν πὶ πος νϑίον ἰργὸ Ἰορῖσαν, οὐχ 

ἀγεννὲς χαὶ τοῦ Πυθαγόρου μεμνῆσθαι. Μίοχ πἴγδαιιο 
εὐϊεῖο οὐ παύσει. ΓΑΡΥυὶ γοίενοβ παύσῃ. 

τ. Κδρ. 16. 
23. 

οπι. 13. 
τή. 
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τἴοπϑ νϑ} τὶ ἥδοντο ΟΠ ρΟβοΘΠαΪ βιιηῦ., ΠΟΙ Δ 6 ΠῚ 
ΒΡ πὶβ νο]ρίαι! οπιπῖπο ἰαχαῖθ πο] σθπάα 
ΠΊ6η5 δϑῖ, ἃδθο τι “πιᾶϑὶ δαγῖσα ἀπ] ἃ} εαιι5. εἴ- Ε 
[νθηΐβ. υἱο]δπίθυτι6 ἀρ ΓΑ Ἐ5. ἀΡΓΘΡ 5 511, ἀποαᾶ- 
ἀν. Νδο 05 γ8 δυὶξ Ῥυ Ππασογο ΠΙΘΙΪ ΠΙ556., {1 
οππὶ αἰ Ἰοῖσβοε ΔΙ] ιΘ πὴ δχ [πα ΠἸαγθι}5. 5656. δὲ 
ΘΧΘΡΟΙ Δ ΟΠ θαι5. δὲ δϑοὶβ ναϊάθ δἀπηοάιϊιπι 5λδ]- 
ΠΔΙΘ., δὲ σΑΡΠΟΒΙΠῚ γί άθγ : 516.. ἸΠ ΖΕ, ΠΘἢ 

ἀεβίπθϑ σγανίουθηι {01 Π} 6 ΠΡ51 σΔΙΌΘΓΘ ΠῚ ΘΧΒΕΘ- 
τὸ 9 Τπάδ ἀϊεαηξ δὲ Ρ]αἰοηθ πὴ ργΟν ΘΙ ΘΠ 5 ἃ ΘΟΓ- 
ῬΟΓῈ ποχδθ ῬΓΩΘΒΟΙ ΠῚ, ᾿π5Ά } ΓΘ πῇ ΑΤτΙος ἸοΟιι πὶ 
Ασαάεμίαπι ἐδ ἱπαιιϑιγία δἰ θοῖβϑθ, τι πἰμη5 ΡΟ- 

ΠιὰΠῚ ΘΟΡΡΟΥ 5 5ἴα τ πη “ᾶϑὶ 5 ροΡ ἢ πὰ πὶ Πιια πη ἀΔΠῈ 
νἱτ5. Γογαοϊ τατθ πὰ ἀπηραΐαγθῖ. ΕπῸ ἁπθη ΠΟΓΡΟΓῚ5 
ΠΑ ἰ τὰ ἰ πθ ϑιιμητη8. ΡΟΠΆΠῚ Θἰϊα πὴ ΡΘΡΙΟ]Οϑᾶτη 
6556 ἃ Πη6 4]ο]5 διι ἶν]. 

8. Οἴτηι ἰσίταν πἰπλῖα 118 ΘΟΡρΡΟΥ 5 οπγὰ εἴ σου - 
Ρουΐ ᾿ρϑὶ ᾿π 115. 518, εἰ πὶ πηε Οἰ Ποῖα, οἱ 58}- 
ΜΠ ΓΘ ΓΘ 56. δὲ οβθ 48] πηδηϊοβία ἔπθυὶς Ἰηβδηΐα, 
564 οἱ πος σοῃίθιμηποῖδ 5] πη π5.. νἷχ ἁἰπὰ 

ἀαυϊάαιαπι Πιι πὰ ΠῸ ΠῚ 6556 8 ΠΟΡΪ5. Δ ΠΗ ΓΔΙΙΟΠΪ. 155 

Οὐἱά δηΐπι Ἰὰπὶ ΠΟ ἷ5.. δὶ σουρουὶβ νου ρίαίεβ [ὰ- ἃ 
5 ΙΑ Πλι5., ΟΡτ5. δὐὶς αἰν 15 Ὁ Εθο φυϊάθηι πῸη 

ψἱά6ο.. πιβὶ, αὖ ἴῃ [ἀΡῈ}}15 Θϑὲ ἀν ἀσοπιμη, [ΠΟ Π- 

ἄπ δἱὲ δὲ σγδίαπι {ποϑαιγὶβ ἀδἴοϑϑὶβ Τ᾿ ν ἸΘΊ]αΓ. 
ΔΙ] αὶ ἀατθη ΡΓαΘυϊΕ., αξ αὶ ΠΠΡΘΡΆ το ἴῃ 
τΑΠ 0 τι5 Πα 6 586 ἀἸἀἸοθυῖε, ἀπαιιαπὶ Πιιπ}}}6 α1- 
Ῥίδπι δὲ ἴπγρα ἔαοιο ἀπὸ ἀϊοῖο 5:0᾽1] ργοροπαῖ. 
Οὐϊάχαϊα δηΐπὶ βαρ θυΠυτι πὶ δϑῖ., εἰ πθοθϑϑιίαιῖβ 

τηοάππ δχοθάϊε, βῖνα Τιγἀϊα ἀγὸπὰ 511. δῖνθ ἴου- 

ΤΩΪΟΑΥ ΠῚ ΔΓΙ[ΘΓΑΤΕΙΠῚ ΟΡῚΙ5., ἴα πο ΠΙΔΘῚ5. ἈΒΡΘΡ- 
ΠΑ ταν, 4ιια πο ΠΉΪΠῚ15 Πα ΚΘ ΌΙ : ΦΌΪΡΡΘ τΒ11ΠῚ 
Ἰρϑιιπη ΠΘΟΟΒΒ [4 [115 ΠΑ ΤΠ ΓῸ8 τηδτϊθίπι, ποθὴ νὸς 

Ἰαριδιθι5. Νὰπι “τὶ ΠΘΟΘΘβα ΟΝ. [θυ ΠΙΪΠῸ5. ΘΧ- Β 
ΟΘΘ5ΘΙ6 5. ΟἿ] 78 510] 5 ΤΟΣ 6 ΘΟΓΙ πὴ {{| ἴῃ 466}1- 

γθ ἔδυιπίαν, πἰ}}} Πγπητπὶ βαρρεῖας, δὰ «παρὰ 
56 ΓΘΟΙρία πε, ΠΝ ΙΙΔ ΠῚ τ] ΤΟΥ 115. ἀὈΥῚΡΙῚ ᾿Ἱπῖθγ πη - 
τὰπὶ : βθ 400 μ᾽ υνα ΟΠ ραΓαΡΠΐ , 60 ΤΠ σὶ5 
ΟΡτ5. ΒαΡεΡαπε ρα θιι5.. ἀπ δῖα πὶ ἀπ ΠΟΥ 15 
84. συριάϊταϊοη. δχρίθηάδην., βθοιπάιπι ἔχθοο- 
511185 ΠΙΠαπὶ ΒΟ] ΟΠ, 4 αὶ αἱξ : 

Η 

Τὶνιεϊὶς παζίπιπι οἰ ατιιτιὶ πιοτεαἰϊα ἢτιοπι 

Ρέοϊοτγα. 

π᾿ Πεὶβ. εἰἴαπι ΤΠθοσηὶἀθ πηδοιβίγο τἰϑπάϊιιη δϑῖ 
41 ἀϊοῖξ - 

“ Ἑαϊπο Ῥαγῖβ. περιχύπτη. ΑἹ Νίςς. 
ΓΤ Οοάϊοο5 ἔτεβ μελετήσαιμεν. ἘΠῚ μελετήσαμεν, 

5. ἘΔ γινόμενοι. ΑπΈΖαὶ ἔτος ΠΡτὶ γενόμενοι. ΝΟ 

τα ταυ]το ροβῖ απὸ Οοάοχ Οοιηθοῖ, προσπεοιλάδωνται, 

περιχόττοι. 

ΒΑΒΙΠΠ ΘΟΕΈΒΑΒΕῚ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

ΑΙΙ ἵτὲς 55. τ 
λωνται. Ηος ἴρϑο ἴπ Ἰδεο (ΙΒ. τογεϊιβ τοσούτου δέον- 

ται. ΑἸ Μϑς, εἱ φάτ τοῦ ἴσου δέονται. Πιεδε Θασδαπι. 

ΛΆΘΗΙΕΡ, 

ἑαυτὸν εὖ μάλα χατασαρχοῦντα ; οὕτως ἔφη οὗ 

παύσῃ χαλεπώτερον σεαυτῷ χατασχευάζων τὸ δε- 

σμωτήριον: Διὸ δὴ καὶ Πλά τωνά φασι τὴν ἐχ σώ- 
Φ ΔΓ ρει δα δον τὰν Η Ξι τ 

ματος βλάδην προειδόμενον, τὸ νοσῶδες ς χω ίον τῆς 
᾽ - δ...) ᾿ , Ξ 
Αττιχῆς τὴν ᾿Αχαδημίαν χαταλαύεῖν εξ κειξ εις 
“ Ἀγ ὸ ὧν , » “αὐ΄. ᾧ 3 
ἵνα τὴν αγὰν εὐπάθειαν τοῦ σωματος οἷον ἀυπέ ου 
τὴν εἰς τὰ περιττὰ φορὰν “περιχόπτοι. Ἐγὼ δὲ χαὶ 

σφαλερὰν εἶναι τὴν ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξίαν ἰατρῶν 

ἤχουσα 

Ὅτε τοίνυν ἡ ἄγαν αὕτη τοῦ σώματος ἐπιμέλεια 
ΠΕ ΩΚΕΕ λυ πτελὴς τῷ σώμᾶτι,, καὶ πρὸς τὴν Ψῦν 

α τῷ τξΞ αλυσιτελης τῷ Ὁ τιν ἐπρος τ ὙὉ 

᾿ τό γε ὑποπεπτωχέναι τούτῳ 
᾿ 3. ἃ ᾿ ᾿ ΕῚ ’ 

μανία σαφής. ᾿Αλλὰ μὴν εἰ τούτου 

Υ Γμελετήσαιμεν, σχολῇ γ᾽ ἄλλο τι τῶν 

ἀνθρωπίνων θαυμάσαιμεν. Τί γὰρ ἔτι χρησόμεθα 
Ἐλαξοι ἡ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἜοτΙος ἀτιμάζοντες; 

᾿Εγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ, πλὴν εἰ μὴ, κατὰ τοὺς ἐν τοῖς 

μύθοις δράχον: ας, ἥδονήν τινα φέροι θησαῦροις, χα- 

τον τα ἐπαγρυπνεῖν. Ὅ γεῚ αἱὴν ἐλευθερίως 

ς τὰ τοιαῦτα διαχεῖσθαι πεπαιδευμένος, πον τΣ 

νόν τι χαὶ αἰσχρὸν ἔργῳ ἢ λόγῳ πο 

πρρελ σῦρε Τὸ γὰρ τῆς χρείας περιττότερον, χἂν 

Λύδιον ἢ ψῆγμα, κἂν τῶν μυρμήκων ἜΠΕΣ τῶν 

χρυποψόρωνε: τοσούτῳ πλέον 

ἧττον προσ 

ἀτιμάσει, ὅσῳπερ ἂν 

ΕΣ Ἁ . ͵ ᾿ ’ - 

δέηται " αὐτὴν! δὲ δήπου τὴν χρείαν τοῖς 

τῆς φύσεως ἀναγχαίοις, ἀλλ᾽ οὐ ταῖς δοναῖς δριεῖ- 
« " - 9 , “ ἘῚ , 

ται. Ὥς οἵ γε τῶν ἀναγχαίων ὅρων ἔξω " γενόμενοι, 
Ξ τ τ Ὲ 

παραπλησίως τοῖς χατὰ “τοῦ πρανοῦς φερομένοις 

πρὸς οὐδὲν στάσιμον ἔχοντες ἀποδῆναι, οὐδαμοῦ τῆς 
- σ μὰ 

εἰς τὸ πρ' ὅσω φορᾶς ἵστανται" ἀλλ᾽ ὅσῳπερ ἂν 
᾿ ΚΥ Ἁ 

πλείω προσπεριθάλωνται, τοῦ ἴσου δέονται ἢ χαὶ 
᾿ ᾿ Ἂ -«ῤ» , 5» ΄ δι 

πλείονος πρὸς τὴν τῆς ἐπιθυμίας ἐκπλήρωσιν, χατὰ 

τὸν ᾿Εξηχεστίδου Σόλωνα, ὅς φησι" 

Πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι χεῖται. 

Τῷ δὲ Θεόγνιδι πρὸς ταῦτα διδασχάλῳ χρηστέον, 

λέγοντι" 

πος 
. 
οσπεριδάλωνται. ἘΘΤὶ προσπεριαλΞ. 



ΘΕΚΜΟ ΕΚ 

Οὐχ ἔραμαι πλουτεῖν, οὔτ᾽ εὔχομαι, ἀλλά μοι εἴη 6 ᾿ ἤ4 2 τ αστο ποτε ; 
Ζῆν ἀπὸ τῶν ὀλίγων, μηδὲν ἔχοντι χαχόν. 

᾿Εγὼ δὲ χαὶ Διογένους ἄγαμαι τὴν πάντων διμοῦ 
τος --} ΄, « , “ τ λΩ 

τῶν ἀνθρωπίνων ὑπεροψίαν, ὅς γε χαὶ βασιλέως 

τοῦ "μεγάλου ἑαυτὸν ἀπέφηνε πλουσιώτερον, τῷ 
Η ΄ τ ὐάς 2. ἈΠ ἂν " τς 
ἐλαττόνων, ἢ ἐχεῖνος, χατὰ τὸν βίον 'τροσδεῖσθαι. 

ἄρα εἰ μὴ τὰ Πυθίου τοῦ Μυσοῦ προσείη 
" ΒΕ, Ἐς ἀν ΠΕ Εκ ι 

τάλαντα, χαὶ πλέθρα γῆς τόσα χαὶ τόσα, καὶ βο- 
Ἡμῖν δὲ 

, ΕῚ ᾿Ὶ , “ἃ ΕῚ -- 5᾿ ο» 

σχημάτων ἐσμοὶ πλείους ἢ ἀριθμῆσαι,, οὐδὲν ἐξαρ- 
- ᾿ τ' 

χέσει. ᾿Αλλ᾽, οἶμαι, “προσήχει ἀπόντα τε μὴ ποθεῖν 
τὸν πλοῦτον, χαὶ παρόντος, μὴ τῷ χεχτῆσθαι 

μᾶλλον φρονεῖν, ἢ τῷ εἰδέναι αὐτὸν διατίθεσθαι. 
Τὸ ὰ - Ψ “Ὁ ἕν ΄ - 

ο ἢ "} του Σωκράτους εὖ ξχε: ὃς μεγα φροόνουν- 

τος πλουσίου ἀνδρὸς ἐπὶ τοῖς χρήμασιν, οὐ πρότερον 
πο κι ΄ ΓΔ ν ἘΩ͂ ᾿ . “ αὐτὸν θαυμάσειν ἔφη, πρὶν ἂν χαὶ ὅτι χεχρῆσθαι 

, » , Ὁ “4 δ Ὰ Ἁ Ἁ πούτοις ἐπίσταται πειραθῆναι. Ἢ Φειδίας μὲν καὶ 
ΧΕ, πο ν οτο ΠΡ, ΣΈ 

Πολύκλειτος. γ εἰ τῷ χρυσίῳ μέγα ἐφρόνουν χαὶ τῷ 
, Ἄπδες ἢ 

ἐλέφαντι, ὧν ὃ μὲν Ἠλείοις τὸν Δία, ὃ δὲ τὴν 
σ 9, 
Ἤραν Ἀργείοις ἐποιησάτην, καταγελάστω ἂν ἤστην 

, , 

ἀλλοτρίῳ πλούτῳ χαλλωπιζόμενοι, ἀφέντες τὴν 
΄͵ ΠΥΒΕΣ τὰ ν᾿ Ὁ χ ., . , 

τέχνην 2 ὃφ᾽ ἧς χαὶ ὃ χρυσὸς ἥδίων χαὶ τιμιώτερος 

ἀπεδείχθη" ἡμεῖς δὲ τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν οὐχ 

“ἐξαρκεῖν ἑαυτῇ πρὸς χόσμον ὑπολαμθάνοντες, 

ἐλάττονος αἰσχύνης ἄξια ποιεῖν οἰόμεθα: ᾿Αλλὰ δῇ- 
; . - 

τὰ πλούτου μὲν ὑπεροψόμεθα, χαὶ τὰς διὰ τῶν 
3 [4 8 " 

αἰσθήσεων ἡδονὰς ἀτιμάσομεν,, χολαχείας δὲ καὶ 
, , - - 

θωπείας διωξόμεθα, χαὶ τῆς Ἀρχιλόχου ἀλώπεκος 
Ἂν: - 

τὸ χερδαλέον τε χαὶ ποικίλον ζηλῴσομεν ; Ἀλλ᾽ οὐχ 
2353. ἸᾺ χ᾿ ἀνα Ὁ τς - εἰ τως 
ἔρτα ὃ μᾶλλον φευχτέον τῷ σωφρονοῦντι, τοῦ πρὸς 

Ἂν δ Ἐν ἀλεν πὸ 
δόξαν ζῆν, καὶ τὰ τοῖς πολλοῖς δοκοῦντα προσχο- 

Ἀν Ὅν ι ᾿ : τὰ 
πεῖν, χαὶ μὴ τὸν ὀρθὸν λόγον ἡγεμόνα ποιεῖσθαι τοῦ 

, «“ μ᾿ - 

βίου, ὥστε χἂν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀντιλέγειν, κἂν 
25. - Α , Ὁ - 

ἀδοξεῖν χαὶ κινδυνεύειν ὑπὲρ τοῦ χαλοῦ δέη, μηδὲν 

αἱρεῖσθαι τῶν ὀρθῶς ἐγνωσμένων παραχινεῖν. Ἢ 
. Φ Υ. -- - τὸν μὴ οὕτως ἔχοντα τί τοῦ Αἰγυπτίου σοφιστοῦ 
’ ᾿ 

φήσομεν ἀπολείπειν, ὃς φυτὸν ἐγίγνετο καὶ θηρίον, 
᾿ - 

ὅπότε βούλοιτο, χαὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πάντα χρή- 
Ε τ ᾿ 

ματα; Εἴπερ δὴ χαὶ αὐτὸς νῦν μὲν τὸ δίχαιον ἐπαι- 
΄ - -Ὁ- - Ὡ ᾿ 

νέσεται παρὰ τοῖς τοῦτο τιμῶσι" νῦν δὲ τοὺς ἐναν - 
, ον Ζ ᾿ [2 ἢ ».»Ν Ῥ) Ν τ 

τίους ἀφήσει λόγους, ὅταν τὴν ἀδικίαν εὐδοκιμοῦσαν 
Ἴ Ξ Ξῇ αἰσθηται, ὅπερ "δίκης ἐστὶ χολάχων. Καὶ ὥσπερ 

ΔΛ 

ῬΉοος ἰοθο, τπ|ὲ ΠΡ] βεορβ, υἱζοίαν ἄδ βιο ΑἸχυϊα 
«ἀάιάϊθοκε ΠΙΡγασίιις, 411 (ΟΙΡογϊπιιπι ἐοσεϊμισα (οαϊ- 
Οαπὶ Θχϑουῖρϑιξ. [τὰ επῖπη ἴῃ πος Ἰεσίεαν, βασιλέως 
τοῦ μεγάλου τῶν Περσῶν. ΝΝοΐαμῃ εδὲ Μασπαμη 1 Ππιτὰ 
Ἀεροπε, οὐ]τς Εἷς ΠΕ τηθηιῖο, ῬΘΥΞΑΓΌΤη ΤΈΡΘ ΠῚ {πἶϑϑο. 

ς ἘΠΕῚ εἴ ππιὶς ΝΙς, προσύχει. ΑΠῚ ἴτο5 Ν9ς. προσή- 
χεῖν. Μὸχ εαϊιῖο Ῥαγὶς, εὖ διατίθεσθαι. Υ οοι]α Ξ ἴῃ 
ΤΟΝ 5 56 χ Νῖσς, ἄροοῖ, 

ἃ Βα το Βα5}], ἐξαρχεῖν ἑαυτήν, ἘΔττο Πανὶ. χαθ᾽ 
ΤΟΣ. 1Πν 
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Δοπ ἀπὸ εἰϊνιιας., τιοπὶ ορίο : αἱ οἱνογθ ἐαη τιν 

Εσίριιο ἰἰοοαξ, πὶϊ κοἱὲ μὲ ἱπάθ πιαϊί. 

Εξο ἁπίθηι ἴθ ΠΙΟσΘΠΘ. ΘΕᾺ Π] ΟΠΊΠΪΠΠ 51Π}1} 
ΠῚ ΔΑΓ ΕΠ ΓΘΡῚΠῚ ΔΕ ΠΉΪΓΟΥ ΟΠ ΘΠ ΠῚ, ααΐ 
ῬΓΟΠιΙΠΠ αν 56 γθ5 6. Τ]ᾶσΠῸὸ ΕἸ ΠΟΡΘΠῚ,, “ποά ἰπ 
Ὑἰτα ραποϊον τ15. “πα πὶ 116 οσουθὶ. ΝΟ5. διιἔθυ; 

πἰβὶ ῬυΓΠΙ ΜΙγϑὶ ἀϑιπε Τὰ] 6 ηἴα, Πἰἶδὶ δ᾽ πὲ ἴθ 85 
το δὲ τοῦ 7πσϑ γα, Πἰϑὶ ῬΘΟΟΓΕΠῚ σΊΘσ 65 ̓ΠΠΠΠΏΘΥ]ν 

5 {Ποῖθὲ αἰ 11}. 56 ἃ ΤΠ] 6Π 5, ΟρΡΊ ΠΟΥ, μὰν 6δὲ 41- 

γἱα5. ἀΡΒοη 5. ΠῸΠ ΘΧρδίουθ, Πθὸ ἀθϑιἠθγαγο: 
51 Ψ6]Ὸ δάβιπί, ΠΟ ΠηΔσΙ5. Ο ᾿ρϑδ}1Π} ΡΟ5565- 
50 ΠΘΠῚ ᾿δοία 6 56 {1|8Π| Ο 5016 ΠΕ} ΠῈ ΙΒ ΘΠΒΆ ΠῚ 
δαβάθμμ. Νὰπι ργοθο γι πὶ δϑὲ {}Ππ|4 ΘΘΟΓ 15, {τ 

ἀἸνιῖθην {ΘΠ} 48 ΠῚ ὙἸΓΙῚΠῚ ΤΠ ΠΟΡΘΙ 46 ΡΘΟ 115 
5 ΡΟΡΙΘΠθ ΠῚ ΠΟῚ ὈΥΠ5. Δα ΠΉΪΓΑ ΠΡΠῚ 56. ΕἸΧῚΣ, 

4 π|ᾶπὲ ᾿ρ58 γδὶ θα ρθυιθπίϊα 1] οἸββθὲ θαι ΠῚ 115. ὉΠῊ 

ΠΟ556. ΝΌΠΠΘ 51 ΟὉ διιγιη} δὲ ΘΡαν να] 46 56 οχ- - 
τα] ]5θοπὲ ῬΠ Ἰὰ5. οὐ ῬΟ]γοΙθίιι5., 4 ΟΥ̓ ΠῚ Δ]16Γ 
ἘΠεῖ5 Τονθηι,, 4116 ΑὙσὶν 15 ΠΙΠΟΠΘΠῚ ἴδοι, θϑϑθηὲ 

ἀθεῖϑαϊ.,, φυοά γο]ϊοΐα ἀΡῈΘ ΡῈ. ΠπΔ ΠῚ ̓Ρ5ῈΠῚ δ Δ ἢ. 
δυσὶ Πποππ άπ. ργο Ἰοϑιπιβαπθ οἰ Γδοῖιι τὰ δϑῖν 
Β]ουα τη 6χ ορίθρει5. 4] 16 Π185 οαρ[αββθ πη : ΠΟ5 δι 6 ΠῚ 

41] νἱρεα θ πὴ ΠῚ ΠᾺ ΠῚ ΘΧ 86. ΠΟῚ 51Π 606 δὰ 
ΟΥ̓ ΑΓ ΠῚ Ῥ ΔΠΊ15... ΓΘΏΊΠΘ ὙΘΓΘΟΙΠΪὰ ΠΠΪ ΠΟΙ 
ἀἴσπαμν ἴδον ν᾽ Δ μην ἢ Δπ' ἀϊν! 85. 4] θην 
ἀἰδϑρ οἰ θηηι5 5» δὲ Πα θη 65. ΡΘΡ 56 ῃη5115 γοἰτρ δ ο5 
ΠΡΟ ιμητ5. ἀδϑρίσαῖα , 556 ΙΔ ΠΟΠΘΗ ΨΒΙῸ οἵ 

Δα] ΟΠ 6 ΠῚ ΡΥ ΒΘ ΠΙΘ Πα" 57 Θὲ Αγ Β ΠΟΘ Π] νπ]ρο- 

οαΪα ἀϑίι ὰτὰ γΘΥΘ ΠΑ ΠῚ 116. δ]  πητιν ἢ Απ 

41 πἰΠ}} οδὲ νῖγο Ῥγιιάθη! ἐδ θη τι} ΠΙΔΡΊ5 5) 

4πᾶπὶ δὰ β]ονίαπι νίν 7, θᾶ 116 4185. νΌ]θῸ ἃ 
μα τα ἀϊπὶ ρυΟ θα Πα, ΒΡΘΟΙΆΓΘ., δὲ γθοΐδπ γἃ-- 

τἰοπϑῖη νἱϊο ἀπιοθιη πΠΟη ϑἰαίιθυθ., ἴα τὶ Πἰσθὲ 

γ5η ΠΟΙ  ΠΙθ5. ΟΠ ΠΙΡῈ5. ΘΟΠΙΡΔ ΙσΘΓΘ., δὲ Ἰσποηηῖ- 

πίαπη ἃς ΡΘΡΙοα] τι πὶ 51} 1.6. ΠΟ ΠΟϑεὶ σατιδὰ ΟΡΟΙ- 

ἰδαΐ, ἴάπιθ πἰΒ1] θογιιπὶ {186 γθοῖα ἸπἀἸοαα βιιη , 

ἱπνουίθυα γοἰϊπηι5. ΑΠ ΘΠ {πὶ ποη ἴΐᾳ αἰθοία5 

δϑῖ, ἃ ΠΈργριιο 1Π|0 βορ δία ΔΙ ΙΖαϊὰ αἰ Πἴουνα 

ἀἴδθπιιβ, αὶ, οἴαπὴ ψ Ποῖ, ρ᾽δηῖα ἤθραΐ δὲ Βοϑιϊα, 

δὲ ἰρῃὶβ δὲ ἅ]ια,, δὲ γῈ5. ΟἸἼΠ65 ἢ Νὰπι εἴ ἴρ56 

πιοᾶο «υϊάοπι {πι501π|4πὶ ΙΔπἀαΡ 1. ἀρὰ 605 αὶ 

ἑαυτήν. ΓΑΡτῚ ἀπεῖψαϊ οππποβ ἑαυτῇ, οἰνὶ ποι 5ι{71-- 

666. 

ἃ Ἐδιο Ῥατιὶβ, ὅπερ δίκη. ἙΔΙπο Βα51}1. οἱ Βος, 

ἔτος Δῖβθ. οἵπα ἀπὸ (Ο]Ρ. ὅπερ δίχης. (015. [ογίλιβ 

ἥπεο δίκη. [τὰ διποπάαίιβ εοῦ (001}». βοθιμάιιβ., τπιξ 
᾽ - 

πὰπο Παροαΐ ὅπερ δίκης : 564 δῆ οπηοπαϊϊοποιι Πα- 

Ρεραΐ ἥπερ δίκη. Οὐόζαο πιο αι Ιόσϑξ, ὀγγαία- 

σαπὶ πὸ Ριΐο. ΑἸϊαα πο Ῥοϑ᾿ Μ55. ἄτιο μεταθάλλε-- 

ται. ἘΔ εὐ (ο1}. τογίτις μεταδαλεῖται, 
11 



ἜΧΩ) 5. ΒΑΘΙΠΜῚ ΟΈΒΑΠΕΙ ΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

Θλη οοἴαηι ; πιο 0 νονῸ Ἰοατιθει ρυιρ πάη Πα, αὶ 
1} πϑτἰἀπὰ Ρ ΥΌΡΑΡῚ ἀ ΠῚ ΠΠ Δ νΘΡ θυ]: αιιο βοϊοπὶ 
Δαπ]αίογοϑ οἰοονο, ἘΠ Φαθηδ τη πὴ ρον ροά θη) 
αἰππὲ ΘΟΙΟΥΘΠῚ διυ1η} 1Π 51] 6 οἵα ἔδυ. σΟΪΟΓ ΘΙ 
Ὠλ ΤᾺ}, 510 116 δι) 56 ΓΘ ΠΕ] ΘΧ ΘΟΝ 1} {1|]-- 
Μιιδοῖιπ νουϑαῦτ σθηΐϊο τη}, Ἡδθο αι θη 
οἰϑὶ ρουίδοιιιβ ἴῃς ΠΟϑ 5. Π|0}15. ΘΟ ΠἸΒΟΘΉΊΙ5., ἃ 

οορῖθ αδητιπι Δα απ 80. πιιηο νἰ ΠῚ 58 {15 
651, ἰπτ} ΘΧχ “οι [15 ΘΧΊΘΡΠΙ8. Τὰ 1π|5. εἰ6- 

ΤΠ Θθιτι5. Οὐ θηΐμὴ ἀρ ΘηἴΟΡ ΟΧ αυιδου (116 ΚῸ 
αι ΠῚ τα θα ΘΟΠ ΠσιὩ:, 115. 451 Τα σἢ5. {πη} Π1}0115 
5016 η1 πη 4 Θοι μη 116 ΠΥΡῚ ἀΟΟΘΘΒΙΟΠ 65 Πλ1{25. ΝᾺ ΠῚ 
«ποκα ἀϊοίιη. οδι., Ῥανν πη ρᾶγνο Δ} πο ητη 

6556, 14 ἃ ροθία πο ΠΑΡ 5 (ἰδ ἀυσΘἢ ΠῚ ΔΙΙΒΊ ΘΗ -- 
τ0 4ιὰπὶ ἰδ ι Π || 6. 5οἰθπ τα γθοῖθ ἐἸοιαι πὴ ἔιι1556 
ΟΧΙβΕ δ η ἄτι 65:. Β᾽α5. ᾿ρίταν ΠΠο Δ Τυσγρεϊοβ 
ΔΘ Π 5, οἱ ρουοοπ δ ΠΕ 4! ἀπαπὶ ἃσθπο "61 οἱ 
ΘΡΔΓΙΒϑΙ ΠΠΔ Π) ἔἀοΙ αν τ15. 6556 1, ὙἸΔΠΟΙΠ1., ᾿ΠΉ1 

51 Ῥᾶν αν 5. 0] ἃ ΘΟ ΠΘο [6 η} ; νἸΡ Πα θη νἰαιῖ- 

Οὐ ἈΡΡΘΙΙΔ ΗΒ, ΘΧΊΘΊΠ5 ΘΔΠῚ [ΟΡ }Π15. ΟἸΓΟΙΙ ΠΊΒΟΡῚ- 
Ῥδη5., ι]ρ06. 4αὶ 6]1|5. τΠ]1ταΐθη Πυιπα πα νἱ τὰ 
ἀοπηίονῖε, Τῆρο ἀιι[θ 9, ΘΕ] δὶ ααἸβο δηλ ργοίο- 

νὰ π᾿ τηοάϊιπι ϑθηθοίδηι ΤΊ ΠΟΙ, δῖνθ Αὐραη- 

{Π0Π11, δῖνθ ΜΑΙ ιβα!α 1ΠΠπ|., 4πἰ ΟΠ ΡΟ 5511}185 

ἈΡριι ΠῸ5 ν 85 {Ὁ|||7 41] ἃ Π ΠῸ5. Π21}16 ᾿λΐπτι5 {Ἰ ]η- 
[ἃ ΥἸΧΊ556. (ΠΟΙ Γι" 7 ΘΕ] ΠΊ51 τΟΥτ ΠῚ οχ τι Ποηιΐ- 

Π65 ΘΟΠΑ ΠῚ ϑ1η1 (Θιρι15 αἰ πη ἰατιι", γ᾽ τε} ρῖιο- 

ΤΊ]Θι 5θηςθ αἴ} τ] 6100 τπ}.5. οαπὶ Δ ᾿ΡΟΙ ΙΧ τιμη 

1Πυιὰ δὲ πα}}}} 56 Π]Ὸ ΟἹ ποχίτιπι βεθοα πὶ γοϑρὶ- 
ΟἸΔ ΠῚ 5 Οἰλ} 15 ΠΟῚ Θδὲ ἤπθπὰ. Ἡ]]τΠ} ΠΊΘηἴ6 ἈΡΡ]Ὸ - 
Πιοπμάθυθ, ΠῸΠ ΤηΔρῖ5. ΠΠ4ῸΘ “πα ηι. ἱπι]οΥ 8} 15 

ἈΠΙΠΙδ8 ἸΏ ΘΡ τι} ἀϑϑίσ πᾶρο. Δα απο νι ρο5- 
5: 4Θπάτιπι νἸδιϊοιι πὶ τι ΘΟΠΊ ΑΓ ΟΙΪ5., ΠΟΡΙΟΡ νῸ5, 
ἸΔρ᾽ θη} ΟΠΊΠ ΘΠ}, αἱ 65. ἴῃ ρΡΌν υΌΪΟ, πον θη ῖο8, 

τη 16 ΔΙΓ4τιὰ ν ΟΠ Ἶδ. ΕΠ} 115. ἃ μος ἀββθη θη τη] 
ΔΟρΟϑϑα τὰ δ{, ΝΘΊτ6 νουῸ “ποηΐαμι αἰ [ΠΟ]]Ἰὰ βυιπὶ 
Ἰιδθο » ΘΓ ἸΔΟΥΘΙ ΡΘΩ λα, ΒΘ 65. ἃο ρἱρυὶ οἱ- 
Ποϊαμλτιν : 5061. ΠΠΘΠΊΟΥ 5. 6}15. «αὶ δἀιποπι νἱ- 
ἴδ ΟΡ ΙΔ τη. ἃ] ἀποχιοαιι6. 56] 156 πη 6556, 
80 ϑρθ δ 6. Θὰ ἢ] ΘΟΠϑιθί πο Πποιι πάη γϑ ε1-- 

»ΈΛΠΙ οὐ Βδρ. τονεῖαβ. περιγραψόμεθα. ΑἸ {το 
Μβ85. περιγραψώμεθα, Νεο ἴξὰ πια]το ροβὲ οατιῖο Ρὰ- 
τβ, τῶν ποταμῶν, κατὰ τὸν Ἡσίοδον, πολλαί. ἸΝοβί τὶ 56 Χ 

Μβ5. τῶν ποταμῶν πολλαί. ΠΙα ἀὐΐοπι, χατὰ τὸν ἡ σίο- 

δὸν, Ῥαϊο ποὴ ἃ Βα Πἴο ΒΟΡΙρ πη εῖ556, βοα ἃ] ἃ]1- 
41ὸ ὁγιτο Πομπηῖπο, 411 πηόποῖο γ6}1}6ὲ Θχ ΡΠ πὶ 
λα ΠΟΥ ἹΠΟ σῖτα Πιιπΐπτι πὶ, «αΐθιιδ ππ 4 ΠΡ 61 ἀο- 
οοϑϑίομθβ πη] ἤπηΐ, οχ Ἠοϑῖοάο Γἔργ. 859 54. 
811ΠῚ{11Π} 6586, 

ς Ἑάατο αἰνάσας ἐπ᾽ αὐτῆς. Αὐ ἈορῚ ἄϊιο οἱ (61. 
ἰονεῖτι5. ἀπ᾿ αὐτῆς. Θαθίπ δ τππ5 ΝΙ85. ῬΡῸ λέγῃ ἸΠα]νοῖ 

φασὶ τὸν πολύποδα τὴν χρόαν πρὸς τὴν ὑποχειμέ- 

νὴν γῆν; οὕτως αὐτὸς τὴν διάνοιαν πρὸς τὰς τῶν 

συνόντων γνώμας μεταθαλεῖται. ᾿Αλλὰ ταῦτα μέν 

που χἀν τοῖς ἡμετέροις λόγοις τελειότερον μαθη- 

σόμεθα" ὅσον δὲ σχιαγραφίαν τινὰ τῆς ἀρετῆς; τό 

γε νῦν εἶναι, ἐχ τῶν ἔξωθεν παιδευμάτων" περι- 

γραψώμεθα. Τοῖς γὰρ ἐπιμελῶς ἐξ ἑχάστου τὴν 

ὠφέλειαν ἀθροίζουσιν, ὥσπερ τοῖς μεγάλοις τῶν 

ποταμῶν, πολλαὶ γίνεσθαι πολλαχόθεν αἵ προσθῆ- 

και πεφύκασι. Τὸ γὰρ καὶ σμιχρὸν ἐπὶ σμικρῷ 

χατατίθεσθαι, οὐ μᾶλλον εἰς ἀργυρίου προσθήχην, 

ἢ χαὶ εἰς ἡντιναοῦν ἐπιστήμην ὀρθῶς ἡγεῖσθαι 

ἔχειν τῷ ποιητῇ προσῆχεν. Ὃ μὲν οὖν Βίας, τῷ 

υἱεῖ πρὸς Αἰγυπτίους ἀπαίροντι, χαὶ πυνθανοιλένῳ 

τί ἂν ποιῶν αὐτῷ μάλιστα χεχαρισμένα πράττο!; 

ἐφόδιον, ἔφη, πρὸς γῆρας χτησάμενος" τὴν ἀρετὴν 
Ὁ δ Ξ δ Ἔ δὴ τὸ ἐφόδιον λέγων, μικροῖς ὅροις αὐτὴν περι- 

γράφων, ὅς γε ἀνθρωπίνῳ βίῳ τὴν “ἀπ᾽ αὐτῆς 

ὠφέλειαν ὡρίζετο. ᾿Εγὼ δὲ χἂν τὸ Τιθωνοῦ τις γῆ- 

ρας, χἂν τὸ Ἀργανθωνίου λέγη, χἂν τὸ τοῦ μακρο- 

διωτάτου παρ᾽ ἡμῖν Μαθουσάλα, ὃς χίλια ἔτη, 

τριἄχοντα δεόντων, βιῶναι λέγεται" χἂν σύμπαντα 

τὸν ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι χρόνον ἀναμετρῇ» 
ὡς ἐπὶ παίδων διανοίας γελάσομαι, εἰς τὸν μακρὸν 

ἀποσχοπῶν χαὶ ἀγήρω αἰῶνα, οὗ πέρας οὐδέν ἐστι 

τὴ ἐπινοίᾳ λαθεῖν, οὐ μᾶλλόν γε, ἢ τελευτὴν ἃ ὑπο- 

θέσθαι τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Πρὸς ὅνπερ χτᾶσθαι 

παραινέσαιμ᾽ ἂν τὰ ἐφόδια, πάντα λίθον, χατὰ τὴν 

παροιμίαν, χινοῦντας, ὅθεν ἂν μέλλη τις ὑμῖν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ὠφέλεια γενήσεσθαι. ἩΓηδ᾽ ὅτι χαλεπὰ ταῦτα 

χαὶ πόνου δεόμενα, διὰ τοῦτ᾽ ἀποχνήσωμεν᾽ ἀλλ᾽ 
“ ἀναμνησθέντας τοῦ παραινέσαντος, ὅτι δέοι βίον 

μὲν ἄριστον αὐτὸν ἕκαστον προαιρεῖσθαι, ἡδὺν δὲ 
προσδοχᾶν τῇ συνηθείᾳ γενήσεσθαι, ἐγχειρεῖν τοῖς 

βελτίστοις. Αἰσχρὸν γὰρ τὸν παρόντα χαιρὸν προ- 
ἐμένους, ὕστερόν ποτ᾽ ἀνακαλεῖσθαι τὸ παρελθὸν, 

ἤν τὸ 
Ὑ ὅτε οὐδὲν ἔσται πλέον ἀνιωμένοις. ᾿γὼ μὲν οὖν; 
Ἂ , τῇ , . " - ΠῚ ὰ δὲ 
ἃ χράτιστα εἶναι χρίνω, τὰ μὲν νῦν εἰρηχα, τὰ δὲ 

- ΞΥ Ις ΚΥΝ Τὶ 
παρὰ [πάντα τὸν βίον ὑμῖν ξυμδουλεύσω᾽ ὑμεῖς δὲ, 

- - " 

τριῶν ἀῤῥωστημάτων ὄντων, μὴ τῷ ἀνιάτῳ προσ- 

λέγοι. Ηαπά Ἰοηρσο Βορ. [ουεϊα5 οἱ αἰτον παρ᾽ ἡμῖν. 
ἘΔ παρ᾽ ἡμῶν. Νεο 1ξὰ σταθ]έο μοϑβὲ (ΟΡ. τογιῖας 

παίδων διανοία. 

ἃ (]}}». ἰογίλιις ὑπερθέσθαι τῆς. 
ὁ Απεχαὶ ἄϊπιο ΠΡ τὶ ἀναμνησθέντες. διαῖττα οαππὶ αὐὖ- 

τῶν ἕχαστον. Νοκιτὶ 5εὲχ Νίξ5. αὐτὸν ἕχαστον. ἴμε5ς ιι- 

ἴθι πη. 

Τ γιάς Αἀάεπάα. 
Γ όσοι πάνταοχ ΠΡτῖς νοϊουῖριις αἀἀἰάϊπηις. Μοκ 

οατεῖο Ῥαγῖβ. ἀῤῥωστημάτων ὄντων. 564 νοὸχ ὄντων ποάπα 

ἴῃ οἀπίομο ΒΆ51}. ποθι. ἵπ ποϑιγὶς. Νῖσ5, τηγοηϊξιν. 
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,ὔ ᾿ ᾿ κω ’ , 

εοιχέναι δόξητε, μηδὲ τὴν τῆς γνώμης νόσον παρα- 

πλησίαν τῇ τῶν εἰς τὰ σώματα δυστυχησάντων 

δείξητε. Οἱ μὲν γὰρ τὰ μικρὰ τῶν παθῶν κάμνον - 
τες, αὐτοὶ παρὰ τοὺς ἰατροὺς ἔρχονται" οἵ δὲ ὑπὸ 

μειζόνων καταληφθέντες ἀῤῥωστημάτων, ἐφ᾽ ἕαυ- 188 

τοὺς καλοῦσι τοὺς "θεραπεύσοντας᾽ οἱ δὲ εἰς ἀνή- 

χεστον παντελῶς μελαγχολίας παρενεχθέντες » οὐδὲ 
προσιόντας προσίενται. Ὃ μὴ πάθητε νῦν ὑμεῖς, 

τοὺς ὀρθῶς ἔχοντας τῶν λογισμῶν ἀποφεύγοντες. 

ἃ (ὐοάϊοο5 ἄτι θεραπεύοντας. Ηαια Ἰοη πο ππτι5 Οο- 

4οχ πάθοιτε. ϑυθῖπάς ἅϊιο ΝΙ55. τὸν λογισμόν. ΑΠ1 ἄτιο 

{πΠῈ ἰγὶ , Ορεπηὰ ἈσσΓΘαΪ ρδν δῖ. Τιμ}Ρ6 ϑϑὶ θῃϊπη 
[ΘΠΊΡιι5. Ῥ ΆΘ56Π5 ΔΠΉΪΓ[ΘΓΘ., δὲ θα ρβιιπὶ ροϑίθα γ6- 

γοσδ ΓΘ, οἵαπὶ ΠΕΠ] ΠῚ ΔΗ 1τι5 44 τὰν ἀΟ] ΘΠ ΠΡι5. 

Ἐρο φυϊάθμι {πὲ ΟρεΪπιὰ 6556. ΘΘΠ860., ΡΑΡΙΠΠῚ 
απιπὸ αἰχὶ, Ῥανεπ νΟ 5. Ρ6Ὶ ΟἸΠΠΘ ΠῚ ΥἰΓᾺ ΠῚ δῖα 
ἄθθο : νοὸβ ὑ6γῸ οἵ πὶ {γ1ἃ δ᾽ πὶ ον πα] ΠπΠὶ 56- 
πο, οἱ φιιοα ᾿πϑ8 ΠΆ}}}}6 6ϑὲ 51Π}1165 πὸ ν᾿ θα] 1» 
ΠΘΩτι6 οϑίθπδεῖ5 ἃ ηΐπηϊ ΤΠΟΥΡτιπὶ ΤΠ 00. ΘΟΡΙΙΠῚ 
481 ΘοΡΡΟΥΘ φργοΐαπε σΟΠ5Ι ΠΉ]]6 πὶ. ἘΠ Θ᾿ ΐμπη ̓πν4]6- 
τὰ πο μάννα αὶ ἸΔροναπε, ᾿ρϑὶ δοοθάιϊιηϊ δα πιθ- 
ἀϊοοβ : 4] νθυῸ πη  Ὀ]5 τη] υ θτι5 σΟΡΡΘΡΕΪ [ΘΓ » 
πηράϊσοβ δοοθυϑαηΐ δά 56: 41 δπιΐομη ἴπ ΔΙ ΌΘΠῚ 
ὔνᾶ5 ὈΠΠ15 ΠΟΥ Ραιη ΡΥΟΥΘι15 ἐπ] 6 ἀἸοα Ὀ]] 6 πὶ ἰαρϑὶ 
51 η, Π6 δοροάθηϊεβ ΄υϊάθπι δαἀπηϊταπι : χαρά 
οαγοῖθ πΠ6 ψοθὶβ ππιης Δοοϊάαϊ,, δῖ 605 41] πιθηΐο 

80 ΚΑΙΟΠΘ ῬΥΘ ΠῚ βιιηΐ, [ἀρδη15, 

Μϑ5. εἴ εἀ 1 τῶν λογισμῶν. 

ΟΜΙΛΙΔ ΚΓ΄. 

Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Μάμαντα. 

Οὐχ ἀγνοῶ τὸ μέγεθος τῶν ὑπὸ τὴς πανηγύρεως 
ἐγχωμίων - ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῦτο ἐπίσταμαι, οὕτω χαὶ Β 
τῆς ἀσθενείας τῆς ἐμαυτοῦ ἐπαισθάνομαι. Ἢ μὲν 
γὰρ ὑπόθεσις ἀπαιτεῖ ἄξιόν τι ῥηθῆναι τῶν συνελ- 

θόντων, καὶ τῆς ἐλπίδος ἧς ἔχουσιν ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ 
“ Ξ ἕ, 3 Ἅ) ἀπο ν Ὁ , “- 

τῆς ὑποθέσεως. ᾿Επειδὴ γὰρ ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν 
μαρτύρων ἄγομεν τὴν μνήμην σήμερον, ὀρθὴ πᾶσα 
διάνοια καὶ ἐμπαράσχευος ἀχοὴ, εἰπεῖν τι ἄξιον τοῦ 

Ἄ, Ν -- ͵ --᾿ Α ΝΣ 

μάρτυρος προσδοχῶσα, χαὶ πόθῳ τῷ περὶ αὐτὸν 
Ξ ὃ 5 

τὴν ἐχχλησίαν ἐπάγει. Καὶ γὰρ εὐγνώμονες παῖδες 

μεγάλα ἀπαιτοῦσι τὰ τῶν πατέρων ἐγκώμια, καὶ 

οὖκ ἂν καταδέξαιντο ἐν μικρότητι τοῦ λέγοντος χιν- 

δυνεύειν τῶν ἐγχωμιαζομένων τὸ μέγεθος. “Ὥστε 

ὅσῳ μείζων ἣ προθυμία, τοσούτῳ μέγας ὃ κίνδυνος. αὶ 

Τί οὖν ποιήσομεν; Πῶς δὲ χαὶ τὰς ὑμετέρας ἐπι- 

θυμίας ἀποπληρώσομεν, χαὶ αὐτοὶ μὴ ἀπέλθωμεν 
ἀσυντελεῖς τῶν παρόντων ; Παραχαλέσομεν ἑκάστην 
ψυχὴν, ἃ ἔχουσα ἦλθεν ἐν τῇ μνήμη, ταῦτα ἀνα- 

χαινήσασαν τῇ διανοίᾳ, οἴχοθεν ἐπισιτισαμένην, 
τοῖς οἰχείοις ἐφοδίοις ἑαυτὴν εὐφράνασαν ἀπελθεῖν. 

ΜΜινήσθητέ μοι τοῦ μάρτυρος, ὅσοι δι᾽ ὀνείρων αὐτοῦ 

ἀπηλαύσατε " ὅσοι περιτυχόντες τῷ τόπῳ τούτῳ, 
ἐσχήκεσαν αὐτὸν συνεργὸν εἷς προσευχήν " ὅσοις, 

ὀνόνατι χληθεὶς, ἐπὶ τῶν ἔργων παρέστη " ὅσους 

ἨἩΟΜΊΠΙΑ ΧΧΙΠΙ. 

1π Ξαποίιπι πιαγί γγοπι ἢ͵απιατιίοπι. 

τ. Ηαια Ἰβποῦὸ ΡΔΠΟΘΎΙΟΟΥ ΠῚ ΘΟΥΙΠῚ 41] ἴῃ 
ΡΟΡΊΙοο οοπνθπῖι τιηι, αἰ [ΠΟ] τα το πη ἃ 6 Ροπάιιϑ: 

δοὰ πι]Ί ποὺ οἷο, ἴα οἱ ἀθ ] Π] αῖο πὶ ̓πμθᾶμ ἴρ56 

Ρουβοπῖῖο. (λτιδα ΠΑΠΊΖι6 ᾿ρ5ᾶ Ῥοϑίυαι τί αἸῖ- 
4υ14 ἀϊσαῖαν ἀἰρπιιπι 115 4] ΘΟ νΘΠΘΙΘ, δὲ 506 

4ὰὰπὶ ἀ6. πο ῖθ σοποῖρίπιπί, οἱ ΘΙ ἀΡσηΘ Πἴο. 

Οὐοπίδπι οπὶπὶ ἴῃ τηαχί πηὰ οΘ]ρταῖ ΠΟ ΐθ το- 

[υἱ Πητι5 ΤΠ ΕΥ̓ΤΊΠΠ ΠΠΘΠΊΟΥ 8 Π),), ΠΊΘΠ5 ΟἸΠ 5 60 - 

οἵα εϑ, δὲ διιυῖβ ρανγαῖα, θχυϑρθοίδῃϑ τ. αἰ σΉιη 

ΔἸ φαΐ τᾶν 110 ἀἴοδιπιν, ἃ 1ρ50. {ΠΠ|ιι8 ([651- 

ἀουῖο σοποίοηθηι οορῖς. Ναπὶ ΠΠΡουὶ σγαιὶ τηδρηϊ- 

βιοα ραδίγιιμη, ῃγθοοηϊα ΘΧΙΘΠ ,) ΠΟ ῬΙΘΥΘΏ ΓΙ 

δουιπὶ 086. απ ἀλη 4ἃ δϑδθπὶ πη ΡΠ ΔἸ ΠΟ) ΘΧ 

ἀϊοθμτῖὶβ τοπαϊταῖθ ΡΘΡ]ΟΠ αν]. Θπαργορίθι' 410 

τηΔ]ο ν᾽ δδὲ γϑϑίνα ἃΙδου 85, 60. ῬΘυου] ΠῚ 18 7118. 

Οὐἱά ἰρίταν. ϑιιηιι5. ΓΔοιανὶ ἢ Οπομηο 0. ΥἸι}5115 

ΧΡ Θἰθϊπιι5 ἀοϑιἀθυῖα γοβενα, οἱ ἱρϑδὶ πὸπ ἈΡ}}1- 

τητι5 τὸ 46 418 πιπο ἀρίταν ἱπίθοια ἢ Α ἀπο α0]- 

ΠΉΛ ἈΠἰ ΠΉΙ ΠῚ ἘΠΠΠῚ ΠΙΘΠΊΖ116, τ 4τι88 1π ΤηΘηη0- 

γἱα παραϊ: οππὶ πὰς δοοθϑϑὶῖ, δὰ 560 .1ΠῚ [πὶ ΤΠ] Πίθ 

τοίγιοοι, ἀρβοβάδίαιιθ ἀουηθϑιῖοῖ5. ΔΙῚ Π] 6 ΠΕ15. Θητι-- 

εὐἰτι5, οἵ 5810 ᾿ρϑίιι5 νἱαῖοο θα ]] γαῖτι5. Μθιηΐη6- 

υἱ 5. νϑ!ῖ πὶ ΜΙΑΥΕγΥἶ5, σποίχαοί 60 ἴῃ ΒΟΠΊη]15 [ΓΕ 

οϑι5. Μη ηουῖϊπε ομηπ68, 4υἰὶ ποὺ πῃ ἰοςο σοη-- 
ΠΣ 



Οὐδ εἰπιὶ 
Ματίντα πὶ 
νϑτὰ Ργςο- 
πΐα, 

ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 200 8. 

δυϊεατὶ, ᾿ρδῖῖπι δ ατονθηι αι ργθοαπάτιηι Πα λιθΡο : 

4αΐθιι5. οἴη ΟρΟΓΑΡΘΠ ΠΡ Οθϑίο ἔπι], 511] πῈ ἢ) στησεν ὅσοις παῖδας ἀπέδωχεν ἤδη τ 

ΠΟΙΙΪΠ6 νοοδίτι5 δϑῖν {π|Ὸ5 ΘΧ ῬΘΡΘΟΡΊΠΆΓΠῸΠΘ Τ6- 
ἀὐιχὶτ, αιιο5. ὃχ ἱπΠνμη!ταῖθ ΡΟ Χ τ, 4] 15. Π]- 

Ῥδγο5. 7απὶ νἱϊα [ἀποῖο5. ΡΘΕ 11, ιΠτ5. ῬΡῸὸ- 
γόσανὴ ΡΥ τα νἸτα ΤΘΠΊρΙΙ5. ΟΟἸ] δια. οΠ1- 

μΐθιι5, ΦΧ ΘΟΠΙΠΙΠΪ ΘΎΏΊΡΟ]Ο ΡγΘΟΟμἾ πὶ ΘΟ 1- 

Ῥομΐτθ. ΟΟμηπιιπσαΐθ ἱπίθι νῸ5, 4 4υίδητιο 

ΠΟΥΪΕ ἱπηρθυ Στ σπου ΠΕ, τι. Ἰβπογαΐ,, ἃὉ 

δάοοιϊο ἀροϊρίαι. Αἴάιιθ ΡῚ 55 Θχ ΠηλίιιΟ 5010 - 

ῬΟ]Ὸ 4115. αἰτι πὴ βάν θυ 15, 1] 6 ΟΠ ΠΠτἀ 11 ΠΟΘ Γ86 

Ἰβποβοῖθ. 
“. Πα οηΐπὶ ΜΡ ἰδ σι: Ῥγθοοηΐα, αἰἸν {126 

ΘΡ᾿Ρ Πα Πα ἀοπου απ). ΝΟ ΠΟΒΘΙΠΠ,15. 1ΠΠπ|Π} 6 Χ 

ῬΓΟΙΆ ΠΟΥ ῬγΦΟΟΠ ΟΣ τι Πὶ [656 ΘΟ ΠΟ ποδία : ΠῸΠ 

Ῥοβϑιιλι5. ραγΘηἴο5. οἵ ῬγΟᾶγ ΟΝ. {ΠΠπ|5{065 1π Π16- 

ἀτπιπλ ργοίουνθ. Τιιγρο εδὲ Θηϊπ) ΘΠ Ὸ οὐ Παίιι Εὶ 

ἀδοονανὶ διιηὶ 4αἱ 5ὰ ἰρϑῖτι5 ὙἹ τα  Ππ|51 015 6δ. 

Νὰπη δΧχ σοπϑαθιιἸηἷβ. ᾿Θσῖθιι5 ἴ4}Π1ὰ ἴῃ Ρᾶποσυ- 

ΤίοΙ5. τπιβιιυραπῖ. ΑΠΟΖαΪ γϑυ 415. ΙΘχ ῬΡΟΡΓΙὰ5 
οααβάιιθ ἰατ θο. Ἔχ ρόβοῖτ. ΝΘάιιΘ. ΘΠΪ ΠῚ). ΘΙ ΠΠῚ 
ΘΟΙθρο πὰ ΓΘ 410 6] 15. 4αὶ σϑπυΐτ ἴῃ Οτῦδιι Ρ γος 
δίαηιϊα : ποάπ6. οδηἶ5 ΙΔ ἀα1]0 651) ΟΧχ ψο] οἶϑϑὶ - 

115. ῬΓΟΘ Παῖα ΠῚ 6556. 564. «θη πη άτιπὶ. τα] ]-- 

«πουιιπὴ ἀΠΙΠΠἉΠ πη ὙἸρέι5. 1π ππο τ 116 ΘΟΠΒΪ- 

ἀογαίαν : ἴτα 6 ΥἸΓῚ ΡΡΟΡΥΙα [ατι5 Θϑὲ, {2 ΟΧχ ργὸ- 
ΡΓῚ5. ᾿ρϑῖτιβ γθοῖθ [Δ0 115. τοβε πη μαι η μὰ ]νοὲ. Ουϊά 
Δα ΠΠτυιπ γ»4 115 οαυι ὁ 5165. Δαν νυ 116 σρ θη- 156 "ά 

ἀογθηι πὸπ αἰπιπθ τηπτὰτιι5. δὲ : 566] ᾿ρ56 Ρ6} ἃ 

ΨἹτο5 γα ΟΠ ΘῚ ΟΠ: [απηςο ἔοι] απ ἀοσοηά 1. Α 

Μδμιδηῖο γο {π|, Πποη ἃ} 1115 ΔΙ πιὰ5 ΠΟΙ Ἰτατι., 
ἘΠῚ: ἀεὶ 410 δὸ ῥἱδίατθηι ΘΟ] 5ιιπὲ, 1Π ἰρ50. 8510- 
γἰθηταν. ΤρΡ56 Θηΐῃ) ΘΧ 56. ἴρ50. νἱρια θη π] 6 ν Ε1 πὰ 
Ῥτνοίαη τι. ΝΌΠ. “ιαϑὶ του θη 5. ἈΙ [15 σΟηΠτθπίθ 
ΠΊΘΠῸ 5] ου αι" : 564 [ὉΠ5 65ΐ, 41 ΘΧχ 51115. 1ρϑ51115 

5. Πῖθι15. ἀθοογθη οἰ απ Έ. ΔΑ ΠΡ ΘΠ. ὙἸΓΙΙΠῚ 
ΠῸΠ ἃἰΐθπο οὐηδίι σοοπδϑίαϊιπ, ϑϑὰ 1Π]Ππ|ϑγὰ- 

ἔπι 580. ὙἱἋ65 οἴατοθ. ΘΠ ον ΠῚ ΠΕΡΙ ΓΟ 65} νἱ- 

465. αἴθὰ δουιηὶ ᾿ποπιπηθηΐα, Φιοιηοο Ἰὰρ᾽ 65 

δἰηῖ, πὸ ΠορΊθοι ὃ ΜΡ ΥῚ5. ὙΘΙῸ Τηθη] λα, οἱ Β 
ΟΠΊΠΪ5 ΤΟΌΪΟ ΟΠ ποῖα δβῖ, δἰ οἰν 5. τοῖα {ΡᾺΠ5- 

{ΠῚ 56. αἱ σο] θυ ταΐθηι. Νὰ αἰντταμ 4υ] θη οο- 

σηατὶ ΘΧΘΌΡΡα πὶ ἃ] ΠΠΔ]ΟΡ ΠῚ ΒΙΟΙΊΙΗ ΒΘρα]οΓὰ : 

56 Θππθ5 δὰ μἱθίαεῖβ. Ἰοοιιπὶ ἀοσθάππι. ῬΑίγΘ ΠῚ 

πη ἀποθηι νου τα {|5, ΠΟΠ ἁτιῖθ Π Ρα 5 οοῦρο- 

ΌΤΙ ἁιιοο 5. ἀρρε πὶ. Ὑ1465. ααθιμδἀπηοάτιη 

Ὁ 8ῖ. οδαϊῖο Βα51]. οἱ τΕ 5045 : ΌῚ τὸχ 

τῆς ἀληθείας (νόμος). ἙαΙο 

. Βεά ποὴ ναϊάς δὔμπιο- 

Δα ἀττππι 51 ἢ} ᾿ρϑὶς 

Ξ νόμος 5 ρΡΙ ὁπ α. οβ, δε, τῇ 

Ῥανὶς, ὅ γε τῆς ἀλὶ 

ἄσπι ἀϊθῖτο, «αϊῃ τυ 

ΘΑΡΡΑΒΟΟ. ΑἈΒΚΟΙΠΕΡ, 

ὁδοιπόρους ἐπανήγαγεν: ὅσους ἐξ ἀῤῥωστίας ἀνέ- 

τελευτηχό- 

τας" ὅσοις προθεσμιί ίας βίου μακροτέρας ἐποίησεν. 

Πάντα μοι συναγαγόντες, ἐγχώμιον ἐχ χοινοῦ ἐρά- 
, 3ᾳ 5.7 Δ ΡαΝ ἊἋ δ ϑ εν - 

νου πονήσατε. Ἀλλήλοις διάδοτε, ἃ οἶδεν ἕχαστος, 
τῷ ΝᾺ, Δ ἴδε δι ΘΣΖΟΣ ν “ 
ᾧ μὴ εἰδότι" ἃ μὴ οἶδεν, λαμιδανέτω παρὰ τοῦ 

; Ξ ἐν σατο τ 
εἰδότος, χαὶ οὕτως ἐχ συνεισφορᾶς ἀλλήλους συνε- 

, . - ἜΟΥ Ὁ ͵ 

στιάσαντες, ἡμῶν τῇ ἀσθενείᾳ σύγγνωτε. 

Ταῦτα γὰρ ἐγκώμια μάρτυρος, ὃ πλοῦτος τῶν 

πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ γὰρ ἔχομεν αὐτὸν 
χατὰ τὸν νόμον τῶν ἔξωθεν ἐγχωμίων ἀποσεμνύνειν" 

οὐχ ἔχομεν λέγειν πατέρας χαὶ προγόνους περιφα- 

νεῖς. Αἰσχρὸν γὰρ, ἀλλοτρίοις χόσμοις χοσμεῖσθαι 

τὸν τῇ οἰκεία ἀρετῇ διαφανῆ. Συνηθείας γὰρ νόμοις 

παραλαμῥανουσιν: 3 
ἐν τοιαῦτα 

ὴἡν ὃ 
πει 

ν τὰ τοῖς ἐγκωμίοις 

ὅ γε τῆς ἀληθείας, ἴ ἴδια ἑχάστου ἀπαιτεῖ τὰ 

περ Οὔτε γὰρ ἵππον ταχὺν ποιεῖ ἣ τοῦ πατρὸς 

περὶ τὸν δρόμον εὐμοιρία, οὔτε χυνὸς ἐγκώμιον τὸ ἐκ 

ταχυτάτων φῦναι. Ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄλλων ζώων ἣ ἀρε- 
Ἀπ κω ΙΝ ἐ Ξ τ ν᾿ οἷν εννΝ 

τὴ ἐν αὐτῷ θεωρεῖται ἑχάστῳ, οὕτω χαὶ ἀνδρὸς ἴδιος 
ΕΣ " τὰ 

ἔπαινος, ὃ ἐχ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ χατορθωμάτων 
Ε ἡ 5: Ἔ ᾽ 

μαρτυρούμενος. Τί πρὸς τὸν παῖδα ἣ τοῦ πατρὸς πε- 
[, “ 5» ΝᾺ φ' Ῥ Ἁ Α 

ριφάνεια; Οὕτως οὐχ ἔλαδεν ἑτέρωθεν τὸ περιφᾶνες ὃ 
, 5. 5. ““.: γ᾿ εν ες “ - , 
ρτυς" ἀλλ αὐτὸς τῷ ἐφεξῆς βίῳ λαμπτῆρα εὐχλείας 

»" ὦ Ν “ ξ Α " - ΦΑΘΕυΡ, 

ἀνῆψεν. Ἀπὸ Μάμαντος οἱ λοιποὶ, οὐχ ἀφ᾽ ἑτέρων 

Νάμας. Παῖδες οἵ παρὰ τούτου τὴν εὐσέδειαν δι- 
Ν ᾿ , , ἣ᾿ ἘΝ εἰ Ὗ 

δαγθέντες, τούτῳ σεμνυνέσθωσαν. Αὐτὸς γὰρ οἴχο- 
εἶ , εἰ 

θεν βρύει τὴν ἀρετήν. Οὐχ ἔστιν ὥσπερ χείμαῤῥος 
δ ἌΡ 

ἀλλοτρίᾳ συῤῥοία σεμνυνόμενος, ἀλλὰ πηγή ἐστιν 
αν δ ᾿ 

ἀπὸ τῶν οἰχείων λαγόνων προχέουσα τὸ χάλλος. 
, Αἱ Ψ ᾿ το [2 ᾿ 

Θαυμάσωμεν τὸν ἄνδρα μὴ ἀλλοτρίῳ χόσμῳ χο- 
, 2.ἋΛΝ “-ῳ 58 9. ᾿ “ - 

σμούμενον, ἀλλὰ τῷ ἰδίῳ ἀποσεμνυνόμενον. “Ορᾶς 
᾿ Ἂ -" - 

τοὺς λαμπροὺς ἱπποτρόφους: δρᾷς τὰ λευχὰ αὐτῶν 
5 ἀ δα ον, Ψπὰ καὶ ἘΣ 

μνήματα; πῶς λίθοι εἰσὶ παρατρεχόμενοι : Ινήμη 
Α - ’ ΄ - 

ὃ μάρτυρος χαὶ πᾶσα μὲν χώρα χεχίνηται, πᾶσα 
᾿, 3 [4 τ ΄ "ΧΑ [ 

ὃ πόλις πρὸς ἑορτὴν μεταπεποίηται. Οὐδὲ οἵ συγ- 
ΟΥ, ὭΣ; τ ; 

γενεῖς τῶν πρὸς τοὺς τῶν πατέρων ἀποτρέχουσι τά- 

φους, ἀλλὰ πάντες ἐπὶ τὸν τόπον τῆς εὐσεδείας. Πα- 
ἄρα και ΚΣ ΠΟΙ ΤΌ ἘΣΣΙ ΘΛ Ε 

τέρα τοῦτον τὸν ἀρχηγὸν τῆς ἀληθείας, ὐχὶ 
- ΄' « - 

πατέρας χαὶ σωμάτων ἀρχηγοὺς ὀνομάζουσιν .Ορᾶς 

πῶς ἀρετὴ τιμᾶται, χαὶ Οὐ πλοῦτος; Οὕτως ἣ 

᾿Ἐχχλησία, δι᾿ ὧν τιμᾷ τοὺς ερϑλώρόνεοξι προ- 

ΤΥΡορυαρῖς, χαὶ φαοα γαϊατοπὲ ΔΙΊ φαϊᾷ Ροβὲ γοοῦπε 

ἀληθείας ἄδοξβο, πϑὸ ἀπί πηι νουΐοσοπὲ γόσοπὶ νόμος 

ὃχ Ργαο ἀπ θιι5 ΒΡ Ρ]οσὶ ἄθρονο, ἄς 5ιιο εὐϊάδογαπὶ 

ἴϊα αὐ ποίαν ηιι5. 



ἨΟΜΠΙΠΙΠΑ ΙΝ ΜΑΜΑΝΤΕΝ ΜΛΑΈΤΥΠΕΜ. 

᾿ Ν , 7 δὴ ᾽ν» 

τρέπεται τοὺς παρόντας. ΜΙ] ἡ μοι, φησὶ, σπούδαζε 

περὶ πλοῦτον “ μὴ περὶ σοφίαν τοῦ κόσμου τὴν χα- 

ταργουμένην " μὴ περὶ δόξαν τὴν ἀπαθοῦσαν " ταῦτα 
ΕΣ ᾿ ΕἾ  ὐρ ρον ἐνον ας ΤΡΣΌ ΤΣ 

τῷ βίῳ συναφανίζεται" ἀλλ᾽ εὐσεδείας ἐργάτης ἔσο. 

Αὕτη γὰρ καὶ εἰς οὐρανόν σε ἀνοίσει, αὕτη καὶ ἀθά- 
ἐ ΄ Ἂ πὰς Ὁ δι ν 

νατόν σου τὴν μνήμην χαὶ διαρκὴ τὴν εὔχλειαν πα- Ο 

ρὰ ἀνθρώποις παρασχευάσει. 

“Ὥστε εἴ τις μέμνηται τοῦ ποιμένος, μὴ θαυμα- 
;ε- Ἀ "Ὁ ψ " Ξ) ,ὔ τι 

ζέτω τὸν πλοῦτον. Συνήλθομεν γὰρ ἐπαινέσαι οὐχὶ 

πλούσιον ὄντα᾽ μὴ ἀπέλθης πλούσιον θαυμάζων, 

ἀλλὰ πενίαν μετ᾽ εὐσεθείας. Ποιμὴν οὐδὲν μέγα, 
οὐδὲ σοφὸν ἐπιτήδευμα. Οὐκ ἂν ὀργισθεὶς, ἀντὶ 

ὀνείδους, εἶπες τῷ παροξύναντί σε" ποιμὴν εἶ ; 

ΤΙσιμὴν; οὐδὲν Ελ ον τῆς πθηρεσου τροφῆς κεκτημέ᾽ 

νος, πήραν ἀνημμένος, χαὶ χορύνην φέρων, χαὶ 

τὰ πρὸς ἡμέραν ἐφόδια, οὐδεμίαν μέριμναν περὶ 
΄ὄ ν“ » , ,ὕ “, 

τῆς αὔριον ἔχων. Θηρίοις πολέμιος , ἡμερωτάτων 
᾿ “ 

ζώων σύννομος, φεύγων ἀγορὰν, φεύγων διχα- 

στήρια, οὗ γνωρίζων συχοφάντας, οὐ γνωρίζων 

ἐμπορίαν, οὐκ εἰδὼς πλοῦτον, οὐκ ἔχων ἰδίαν 
δ᾽ “Ὁ 

σχέπην, ὑπὸ τὴν χοινὴν τοῦ χόσμου διαιτώμενος, Ρ 

ἐν νυχτὶ πρὸς οὐρανὸν ἀναδλέπων, χαὶ διὰ τῶν 

ἀστέρων ἀναγινώσχων τὸ θαῦμα τοῦ πεποιηχότος. 

Ἰοιμήν. Μὴ ἐπαισχυνώμεθα τὴν ἀλήθειαν. Μὴ τοὺς 

ἔξωθεν μυθοποιοὺς μιμώμεθα, μὴ περιστέλλωμεν 

τὴν ἀλήθειαν εὐπρεπείᾳ ῥημάτων. Γυμνὴ ἡ ἀλή- 

θεια, ἃ ἀσυνηγόρητος, αὐτὴ ἑαυτὴν δειχνῦσα. Πλείο- 

νι λόγῳ τὸ ταπεινόν" ἀλλὰ μᾶλλον θαυμάσεις τῷ 
ἐγχωμίῳ. Ποιμὴν καὶ πένης, ταῦτα τῷ Χριστιανῷ 

τὰ σεμνολογήματα. ᾽Εὰν τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ διδα- 

σχαλείου τοῦ χατ᾽ εὐσέδειαν ζητήσης, ὁλιεῖς τε καὶ Ε 
“- ΩΣ Χ , ΄ 

τελῶναι ἐὰν τοὺς μαθητὰς, σχυτοτόμοι πένητες. 

» Οὐδεὶς πλούσιος, οὐδαμοῦ περιφάνεια. 'Γαῦτα πάν- 

τα μετὰ τοῦ χόσμου χατήργηται. Ἰδοὺ τοίνυν τίνος 
“ἡμέραν ἑορτάζομεν,, ἐπὶ τίνι φαιδροὶ πάντες ἐσμὲν, 
“Ὁ Ἃ , ,ὔ Ψ;: 3 Ν (6. ᾿ 

ἐπὶ τίνι βίος μεταπεποίηται. ᾿Επειδὴ ὑπεμνήσθημεν 

4 ἘΔΙ το πἴνασχιιο ἀσυνήγορος. Ἀδρ. βοσαπαιβ. εἴ ἃ]-- 
ἴεν δρ. «υοάις ἀσυνηγύρητος. ΠΡ οπὰ ο το Ῥατίς. 

καὶ πλείονι.  οσι]α καὶ ἴπ 115 408 πιοίο αἰχὶ (οα1- 

ἴθι ἄθοβὲ. ΑἸτον 116 δρ. Ῥγὸ θαυμάσεις παρε θαυ-- 

νάσῃς. ΒΑΒΊ] 5 ἀπιπη Ὀγον ται βέαδαΐε, ΟΡβοιΓι5. ἔα-- 
οὗτι5 65. ΠΠὰ ὙΘΡΓΟΓΑΓ Ὑοίτ5 ἱπίογργοβ, Πιεϊίιαίεπι 

ἐδΠἴιις πιαῖτο σου πιοπθ, ἔπιο τπαϑὶς δπιοοπιῖο οεἴεννα- 

δὲς : Ζυδτη ᾿πτουρ γι 1 οι θῖπ οἴιμ ποτὶ ῬΓΟΡΑΓοῖ, (οτη- 

ῬοΠ5ῖτι5, 1[α ἴρϑο ᾿πιογργοίαζιιβ οϑῦ : 7έα 56 ἔρϑαπε εἶε-- 

οἴαγαπο, μερὶ διιδχιθ ψιοεῖ ἐἾιις Πιιιπυῖΐο δεῖ; ψιιο τα- 

πιθῦι ποπεῖπο ρμἱιδήιιαπιν ἐποοπεῖο κεἰτηΐ "αν ονο. (γα 

ἀὐτοπι 5101 τὰ πὰ διὰ ἱπΓουρυθίατοπο ῬΙοποτυῖξ, ἴπ- 

ἀἴοαι ἴρ56. Πῖ5 4{|ὲ5 5] απ σῖς νου 5, Πίος, ᾿π4π|}, 

201 

σ ρ5. ΠΟ ΠΟΓΘῖι, ΠΟ εἰν} ἴς 9 1τὰ Ἐσοϊθϑία οὐηὰ 

605 4}} ᾿ ΆΡΟΘ55616, ΠΟποῦαΓ, 605. {1 ΡΥ ΦσΘΘΠίο5 
51Ππ|, ΘΟΠΟν τιν. ΝῸ μ}1Π], ᾿πητξ, δι 6ὰ5 ἀἶνὶ- 

ΕΠ|8, ΠΘ Βα ρ᾽ ΘΠ Ε185. πη Π4] Χο βρη, Π6 5]Ου 85 

ΠΡ ΘΒΟΘΗ : ΘΥΑΠΘΘΟΙΠΓ Πδρο τΠὰ ΟἸΠῚ Υ]ΐα : 

564 ΟἸΠ ΟΡ 515 μ᾽ δία ῖθ. Προ Θηϊπὶ δὲ δα οϑ τι πη 

16 ϑυθῆθί, πὸ δὲ ἱπηηηογία 6} ΤΩΘΙΠΟΥ Δ ΠῚ ἃς 

ῬΟΓΘΠπθπι ἃρι Ποηλΐπος. Οἰαυ Γΐθυη. 0] οοηι- 

ῬάγΑΡΙΕ, 

5. Οἴλάγα 5] {1115 Ῥαβίουϊβ πη θη} 1}, αἰ ν 5. ΠΘ 
Δα μη νδῖιν, (ΟΠ ΘΠ  Πλι15 Θηΐπὶ ΠΟΠ τι ἀἸν! 6} 

Ἰαυιθηηι5:; οανθ ἈΡΙΘΥ5. ἃ πηγὰπ5. αἰ ν!θη, 56 

Ῥοιίτι5. Ραιιρογίαἴθηι. οπὶ Ρἱοίαθ ΟΠ] ΠΟΙΆ ΠῚ, 
Ῥαβίου. ΠΙΠῚ] ΤηᾶρπτιΠΊ, ΠΘήϊι6 ΘΧΠ 5. [πὶ ν᾽ [80 
ΒΘΠΤΙ5 ΡΓ8 568 [Ὁ τ. ΝΌΠΠΘ ᾿γα 15. 1ΥΥ ΠΤ ΠΙῚ [6 ΡΓῸ- 

Ῥυὶ Ἰοοο ἀϊσειοβ : Ῥαϑίοι: 657 Ῥαϑίοι: πὶ} 1} ἃιη- 

Ῥ᾽π5 φαοιἴαπο νἱοξι ροβϑδί θὲ, μα} }6 8 ΡΘΓα ΠῚ ἃΡ- 
ῬΘηϑΔ ΠῚ, ΟἸανα ΠῚ σοβϑίαι δὲ ἀρ ητιη} ν]διϊοιιη,, 

ὨΪΠ1] οΡ ΑΒΕ Πα τη οἵιγαῖ, 6 5}115 ἰη [65{π|5., ΠῚ Π]8]10 15 

ΤῊ Δ ΠΒ116 Εἰ551}}15. ΘΟΠ ΠΟΥ ΠᾺ 15, [ὈσΊΘΠ5. [ὉΥῚ1ΠῚ, 

ἀθο!παπδ5 ΕἸ ΠΑ ]Π1ὰ, ΠΟῚ ἈΘΠΟΒΟΘΠ5. 5 ΟΟΡ] Ια Π- 
τὰ5, ΠΊΘΓΟΔ 186 ἸΠῚ ΘΙ Γτι5., αἰ ν 1185 ἸσΠ ΟΥ̓Δ Π 55) ὈΓΟ- 
Ῥυΐαπὶ ἴδοῖιιπὶ πῸη ΠΑ 65, 564 πλιπάϊ ἰθοίο 

σομ μη ηἰ ἀθ5 6 Π5, ΠΟΟΙῚΙ 515} 1016 Π5 [ἢ ΘΈΘ]1ΠῈ, δὲ 

ΘΧ 5[6115. τηϊγδο] αη ΟΠ ΓΟΡ5 ΘΟρ ΠΟ506η5. Ῥὰ- 
δου" δϑί. γϑυ ΓαΕἰ5. Π6 ΠῸ5. μεθα. πα] ΔΓ 65 
ῬΥΓΟΪΆΠΟΒ. ΠΘ {Π]][Θ111}}7. Π6 ΘΟΠ ΘΘΆΠΊ15. ψΘυΓα- 

τ πὶ ογηδῖα συγ, Νιιάα 658 γϑυ 5, ἀ 516 

Ῥαϊγοοϊηἶο ᾿ρ5ἃ 56 ΠΊΘΕ. οϑίθηαϊε. ΡῬ] τινὰ οἱ ἤἸοὰ5, 

ἀορνῖπιῖ5. Μασ β Θὰ ΠῚ Δ} ΓΆΠ 6 Θ Ρ 61" Ρ ΘΒ ΟΟΠ τ. 
Ῥαβίου δὲ ρᾷιρον, Περὸ διιηΐ (ΠΡ Ἰϑι απὸ ΟΥΠΑΠ6Π- 

1. ΟὙτηπΑ511, ἴῃ 480 μ᾽ οἴαϑ ἐγ 18 δϑῖ, ρυθ δοίος 

ἱ ᾿παυ]5᾽ θυ 5, Ὀἰβοίουθ5 ἸΠγ Θηἶᾶ5 δὲ ΡῈ] Δ Π05 : 
5ἱ ἀϊβοῖρα]οβ, ΘΟΥΡΪΡῚ διηϊ θάτρογο5. ὈΪν 65. ΠῈ}- 
Τὰ1ι5.,. πιισάιαπι. ΟἸαν τᾺ40... ΤΠ ΓΘΓΙΘΙΘ. ᾿Πὰ ΟἸΠΠῚ 

τπππάο ᾿ς οπιπία. 146. Ἰστταν οὐ]τι5. ἀπ ο616- 
ῬΡΘΠλτι5, ΟὈ}π|5. σΡαΓ ἃ. ΟΠ 65. ΠΛ Θ5. 5. ΠΠ115.7. Ὁ} 

4αθιὰ ἱπημητιαἴα οἰ ν 1ὰ5. 511. ΟἸΟΠΪ Δ) ῥΑϑίου 5 

σοηδιις Βασι, χιια οἷο σοποῖδο αὐ οἶδ ατιΐθ}" ἰο τεζίτιν", 

Βοή,, πἰδὶ οαοα το, ποῖ 5.5 Ἐ 81, 5641 αὐιχτξ ἸΠ οι]τὰ- 

ἴδηι. Ῥυΐπηιπι δπΐπι {ΓΈ Ραταν 4α14 ΒΑΒΙ]τι5. 5101 

τ ]]1δὲ - πη δυιΐοπι ΤΊΓϑιι5. {αροῦὶ ροίοϑὲ, 414 5101 

σοῖς (οιαθοῆπίι5. Ηος παϊμϊ νἱἀθίαν Βαβη 15 ἀἴσοτθ: 

51 ᾽ν θαι5. γογ 5 ἀξονῖβ αα Ἰαυσαπάδτη. σογιξαίοηι, 

81 50] πὶ ̓ ρϑᾶπι ποιηΐπ65, ἰδι- 

Μαριβ. ᾿βίται τη ἸΓᾺ ΠΏΙ 
ὙἸ]ΠἸογοπὶ δᾶπιὶ τθ 4415 : 

ἄας 5115, παρ βαιιο. ΠΙΡΑΓΊ5. 

γογιϊαΐοια ργαοοπῖο, πο δδῖ, δῖ δᾶ πι 50] 1πὴ ποιηϊηᾶ- 

Τλτ15 ΤΊΠΟΤΕ ῬΤΘΘΟΠΪ8, 

ν» 81. Πρ. βθοιηᾶιβ. ΑἸτον Βορ. οὐδαμοῦ πλούσιος. 
ἘΔ πένητες, οὐδαμοῦ περιφάνεια. ΗΠαπα ἤπιε: γὸχ βίος 

νἸ οί βιιμηῖ ἄεθεττ Ρτὸ Ἰιομαπῖθιι8, 56ιι οἰ γῖθιι5, 

τ.ον.2.θ, 
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11, -π τήν 

202 δ. 

ποι πἰ πηιι5, Π6 {Ππ4 ποπιθη σοπίθμπα5. Αὰάὶ- 

νἰβι ΑΡΘΙθια, «{] ῬΥΙΠλ115 ΡΙ δου , ρα Β [ΟΡ ΘΠῚ ἔτι1556. 
Οὐἦβ διιπὶ ἱπηϊταιτι5. 65. Μάρπιιβ 116 1Θρ δα 0 
ΜοΥ565, 4] οοπαίιπι ῬΠΔΡΔΟΠΪ5 οἵ «απ Δα α- 
δῖδηθ, δἴψαθ σΟΠ Ια  υ Π τι πλ ἰΠ51 185. ΘΧΟΒΙΙ5 
᾿ΐο ἴῃ τποηΐθ ΟΠ} Ὲ}» ραϑίου. θύαΐ ; ἀϊπηηιθ. Ρὰ- 
βοογοῖ, ἴῃ δὶ νϑηϊτ οο]οψαίππι. ΝΟΩ Ομ πὶ ἀἴδ5οθ- 

Ρίᾶγοι γπάϊοῖο, ἀπ σθαι ἴῃ τα θῸ ν] 1: : 5θ οἰπὰ 
Ῥαβοογθῖ, σο]οάαΐο 110 στ θϑεὶ αἴ σητι5 ΠΑ τιι5 δὲ, 
Οὐι5 ροϑὲ Μουϑοπῦ 1860]} ρα Ἰανοπα, πὶ ἴῃ ρᾶ- 
500 Π60 ΡΓῸ γϑυϊίαῖθ ραι] ΠΕ π| οβίθπάθηβ., ἴῃ 
Ῥᾶγνα ἱπηᾶσίπθ [ΟΥ̓ 18 διι8θ. ν τε οἰ Πσίθιη γ {11 

Οὐ ἱπηρον εν 1: δε “πιπὶ δ] αβιηοα] ὃ Πάν] ϊ. Ἡαντὰ 
ἃ Ραβίον εἶα ἀγίθ ρθυνθηὶ: δὰ γορημπ. ΒΟΡΟΙῈΒ 
ΘΏΪΠῚ 811Ππ| ὯΓ5. ΡῬΆΒΟΘΠΩΙ εἰ ἃ15 γοσπαηαϊ, Πἰδὶ 
«πο Δ] τ γα ᾿ΡΡΔΕΙΟ ΒΔ ΙΓ... ἈΠ ΓΘ ΓΑΙΙΟΠΔΠ111ΠῚ 
Ῥυδοίθοι τιν πη 5:0] σοπουθ απ μα θ6ὲ. Τία 1Π|ὰ 
50 ΘΠ 185. Π]Δ}0}}5 [ἀπ Δ πηθη τη θϑί. ΟἸΔργΟΡ ον 
ὉΠ} ΠΊΖΠ16. σΟΠΊΡ]Θοΐθπβ Πουηϊητι5, οἵ Ῥάϑιο} δϑὲ δὲ 
16 Χ, Ῥάϑοθῃβ δχρϑυίθϑ γΑΓΊΟΠΪ5.,. ΛΡΑΓΟΠΘ Π]Δ]ΟΓῸ 
Ῥ δ Π105 51.}} ΓΟ ῊΪ ΔΗ} ΠΙ5 ΓΔ ΟΠ Θ ΠῚ ΡΥ ΓΔ ΠΘΠ5. 
Υῇβ ἀἴβοθνδ συδητο αἰ ΠΙ Δ 15 518 ραβίον ̓  ])οπιΐπιις 
Ραξβοῖ! πιθ. Οιιομ 40 νΘΓῸ Γ5 ῬΆΘΟΘΠ(Ι 5ΟΡῸΙ δϑὲ 

ΤΌΘ ἢ μεῖς δεῖ ἴδί6 θα οἰογίω ̓  Οἱ ΗΠ|Ὸ ρμάβίουν;, 
Το Ἀθχ ἀϊοίταν, ανθ διιίθηι ΘΧ [1 Π|65. ἃ]0 115 
«υϊάθη Πος οἱ [θϑεϊπιοπίτπι «ἀνὶ, 56 θιιπὶ Πα] τ5 
ΠΟΙ ἶ5 ριάθρθ. ΝᾺ) 5ριυγῖ05. ραβίουθϑ 5] ΠῈ10 
Ῥ ΓΘ ΡΠ. [6Π5, θυ 1ΠΠπ|Ἃ ῬΑΒΓΟΥ [26 ἀΥΓ5 [6- 

5ΠΠἸ Ὁ ἶτι ΠῚ 510] νἱπάϊοαις. Εἶρο 5πηι ραϑίον ϑοητι5. 
Εϑο 5, δὲ ποτὶ πυιιίωζιι5. διιηι. Οὐὰ ἀϊσοπάϊ νὰ- 

το ἀΠΠΠῸΡ οὐτ πηασπὰ “ἴθ : Ερο πιάπιι πιθα 
Μτγπιανὶ ἰογταπι: ἐ5ὸ οαίοπαϊ οἰοίμην σοῖμς ; 51- 
Ομ  οὐπὴ δὲ ἃ}1ὰ πη ηἰῆσα ἃς ἀἰσηὰ {πῶ 46. ΠθῸ 
αἰσαπίαι", ΡυοίονῈ, δῖος. ἀἴοῖς : Ραβίον. βοπιις ὃ 

ΛΡΙΡΙΕ βρυνῖοβ, δὲ νϑυ θη} 5110] ᾿ρ56. ἀβϑιιη . 

1:80 5 ρακίθτ' δοτιις. Τϊ56 6 (1115 51} ρᾶϑίου:;, δὲ 

415 510 βοπιιβ. ΕΠ σΊ ταν ᾿ρ56 πιο Ῥ ΘΟ 5 ΤΠ ΠΟΡΘ. 
Τόγιι5 ραδίοι ἀπίπιαηι σίαπι ρμοπῖξ ργῸ ονίδϑιις : 

ἹΠΘΤΟΘπαΓπις ὉΕΤῸ, οἱ ψιιὶ ποτὶ. 65: ραβίου,, οἱ τις 

ποτὶ διεσιξ ον 85. ῥγοργία, ποτὶ οἰγαΐ, οἰιπὶ ριίπὰ 
φοπίοπίθηι υἱοί. 

ἡ. Ηἴο 4αθεῖς ΕροΙ βία, δὶ ραϑίοι ΠΟ ΠΙΪ Π115 οϑῖ, 

{{||5 518 πη ΡΟ ΠΥ Ἶτ5 Ῥᾶβιου 7 Νιιμὶ αἰ Ρο]α5} Εἰ 
51 αἸαθοἹ]τι5 Θϑὲ ΠΙΘυΟΘ ΠΑἾ115 ρδ βίου, 115 511 Ππριι5} 
Οδνῖθ φυ!άθηι ᾿πρι15 οδὲ ἀἸάθο]τι5, ϑϑεϊα 11 ᾿πὶ- 

810 δος. βεοιπάαβ. ΑἸΐον Βδα, προσηγορίας ἤκου- 

ὁ πρῶτος. ἘΔ προσηγορίας ἀχούσας ὁ. 

ΝΟ ἄτιο Νῖ55. οἵ δὶ ὁ τὴν πεῖραν : πὶ γο- 

ΘΟ ΠῚ ὙἸΠΠ Βα ΠῚ 6556. ϑιιβρίοαπβ (ΟΡ σῖτα, ἦδ 5Ξὰὸ 
ὁπιθηαντ Ἰοσίίχις ἐπ θείαν. ἴ 

»ΠΤ]αΙ, τοὺς ἀλόγους π᾿ τλαίνον, ραδοθης ἐγγαϊίοιαῖος, 
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ΒΑΒΠῚΙ ΟΕΞΛΒΕΞ ΘΟΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

τοῦ ποιμένος, μὴ χαταφρόνει τῆς προσηγορίας. 

“ Ἤχουσας ὅτι ὃ πρῶτος εὐαρεστήσας Ἄδελ ποιμὴν 

ὑπῆρξεν. Ῥίς ἐχείνου μιμητής; Μωυσῆς ὃ μέγας 
νομοθέτης, ὃ τὴν “ πεῖραν Φαραὼ ἀποδράσας, ὃ 

μισήσας τῶν συννόμων τὸ ἐπίδουλον, οὗτος ἐν τῷ 
ὄρει τῷ Χωρὴδ ἐποίμαινεν " δι᾿ ὧν ἐποίμαινεν, Θεῷ 

προσωμίλει. Οὐ δικαζόμενος εἶδεν ἐπὶ βάτου ἄγγε- 

λον, ἀλλὰ ποιμαίνων ἐχείνης τῆς ὁμιλίας τῆς οὖγα- 

νίου ἠξιώθη. Τίς μετὰ Μωυσέα; Ἰαχὼδ ὃ πατριάρ- 

χης; ἐν τῷ ποιμαίνειν ὑπομονὴν τὴν περὶ τῆς ἄλη- 

θείας ἐπιδεικνύμενος, μικρᾷ εἰκόνι τὸν ὅλον ἑαυτοῦ 

χαραχτηρίσας βίον. Τίνι παρέδωχε τὸν ζῆλον; Τῷ 

Δαβίδ. Δαδὶδ ἐκ ποιμαντικῆς παρῆλθεν εἰς βασ!- 

λείαν. ᾿Αδελφαὶ γὰρ ποιμαντικὴ καὶ βασιλική " παρ᾽ 
ὅσον ἣ μὲν, τῶν ἀλόγων" ἣ δὲ, τῶν λογικῶν τὴν 

5 ἜΑ ΣΣΣ 
Β ἐπιστασίαν ἐπεπίστευτο. Οὕτως ὑποδάθρα τῆς μεί- 

ζονος ἐπιστήμης ἐστὶν αὕτη. Διὰ τοῦτο ἀμφότερα 

συλλαμδάνων ὃ Κύριός ἐστι χαὶ ποιμὴν καὶ βασι- 

λεὺς, τοὺς ἢ ἀλόγους ποιμαίνων, τοὺς λογικωτέρους 

ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τῆς βασιλείας ἄγων. Βούλει 
" ν ; ; 

μαθεῖν πηλίκον ἐστὶ ποιμήν; Κύριος ποιμαίνει με. 

Πῶς δὲ ἀδελφὴ βασιλείας ποιμαντική; Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης; Ὁ ἐνταῦθα ποιμὴν, 
- “- ΄ Α 

ἐχεῖ βασιλεύς. Καὶ μὴ νομίσῃς παρ᾽ ἄλλων μὲν 

μαρτυρεῖσθαι, αὐτὸν δὲ ἐπαισχύνεσθαι τῇ προση- 

γορία ταύτῃ. ᾿Αλλὰ κατασιωπήσας τοὺς νόθους ποι- 

μένας, ἐφ᾽ ἑαυτὸν περιίστησι τὴν ἀληθὴ τῆς ποι- 
τς ξ 

μαντιχῇς μαρτυρίαν. Ἐγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ χαλός. 

Ἐγώ εἶμι, καὶ οὐχ ἠλλοίωμαι. Πῶς ὅταν τὰ μεγά- γ εἰμὲ} Ἰλλοιώμαᾶι. ς μεγ 

λα λέγη ᾿Εγὼ τῇ χειρί μου ἐστρέωσα τὴν γῆν᾽ 
τ ν ἀν. κ᾿ 9 Η ΄ Ἀἀ ΡΝ ἄλλι δέ ἐγὼ ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνος " ὡς ὅταν τἄλλα λέ- 

-ς - 4 {ΨΕ ἥ -Ὁ ᾽, “ γη τὰ ἀξιοπρεπὴ καὶ ἄξια περὶ Θεοῦ λέγεσθαι οὕ- 
, 

τως λέγει " Ὃ ποιμὴν ὃ καλός ; Ἀποδιώχει τοὺς νό- 
" 3) ᾿ 

θους, καὶ τὴν ἀλήθειαν εἰς ἑαυτὸν περιίστησιν. ᾿Εγώ 

εἶμι ὁ ποιμὴν ὃ καλός. Νθε τίς ἐστιν ὃ ποιμὴν, χαὶ 
τίς ἐστιν ὃ χαλός. Αὐτὸς ἑρμηνεύει. ὋὋ ἀληθινὸς 

- - ,΄ 

ποιμὴν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προύά-- 
των" ὃ δὲ μισθωτὸς, καὶ οὐκ ὧν ποιμὴν, οὗ οὐκ 

“ὦ Υ , 
ἔστι τὰ πρόδατα ἴδια, οὐ μέλει αὐτῷ, ὅταν ἴδη λύ- 

χον ἐρχόμενον. 

Ὁ Ἐνταῦθα ζητεῖ ἡ Ἐχχλησία, εἰ ποιμὴν ὃ Κύριος, 
τίς μισθωτὸς ποιμήν; Μὴ ὃ διάδολος ; Καὶ εἰ ὃ διά- 

ὄολος μισθωτὸς ποιμὴν, τίς ὃ λύχος ; ̓ Αλλὰ λύχος 

μὲν ὃ διάδολος, τὸ ἀνήμερον θηρίον, τὸ ἅρπαχτι- 

ἴϊα ἀσοῖρὶ ἄοθθε ας ἐρυα οι 115 βιυπλα ἔπι ΤῸ 5 Ποῖ το, 
ς 8ῖς Βες. αἹτεν. Τόοῖαπι Π]υ4, πῶς δὲ ἀδελφὴ βα- 

σιλείας ποιμιαντική, ἀεδί ἀογαῖαν ἴῃ νυ]ραῖῖβ, Βρρ. 56- 
βοοιιτι5. ποιμαίνει με, χαὶ οὐδέν μὲ ὑστερήσει, πῶς 

δὲ εἴς., 1ξα, αὐ ἴῃ ἅ11ὸ Οοάϊος Βερῖο Ἰοσίταγ, Ζ)οπιὶῖ - 

πιις ραδοῖξ πιὸ, εἰ πιεῖ πεϊμιὶ ἀφοῦ: 



ΠΟΜΙΠΙΑΘ ΙΝ 

χὸν, τὸ ἐπίδουλον, ὁ κοινὸς πάντων ἐχθρός. ᾿Εχέτω 

τοίνυν ἰδίαν προσηγορίαν μισθωτὸς ποιμήν. Μισθω- 

τοὺς ποιμένας τότε μὲν πρὸς τοὺς τότε ἀποστρεφό- 

μενος ὃ Κύριος ἔλεγεν. Εἰσὶ δὲ χαὶ οἵ νῦν, ὡς οὐκ 

ὄφελον, οἱ τὴν προσηγορίαν τῶν μισθωτῶν οἰχειού-- 

μενοι. Τότε ἀρχιερεῖς ἐνεδείκνυντο, χαὶ Φαρισαῖοι, 

χαὶ πᾶν ἐχεῖνο τὸ χόμμα τὸ ᾿Ἰουδαϊκόν. ᾿Ιὐκείνους 
᾿ 

μισθωτοὺς ἔλεγε ποιμένας, τοὺς οὐ διὰ τὸ ἀληθὲς, 
ἮΝ ἐν 5. τα ων ᾿ ἮΝ ῃ 3 
ἀλλὰ διὰ τὸ αὐτῶν χρειῶδες τὴν τοῦ ποιμαίνειν ἐξου- 

σίαν λαθόντας. Οἱ ἐπὶ προφάσει ματαίᾳ προσευχό- 
μένοι, ἵνα κατεσθίωσι τὸν ἄρτον τῶν χηρῶν καὶ τῶν 
ὀρφανῶν, οὗτοι μισθωτοί. Οἱ τὴν χρείαν θεραπεύον- 

τες; οἵ τὸ παρὸν διώχοντες, οὗ πρὸς τὸ μέλλον 

ἀτενίζοντες, μισθωτοὶ καὶ οὐ ποιμένες εἰσίν. Καὶ 
-» ἮΝ ΝΥ Ῥ Ν Ἁ Α «ς - 

νῦν μισθωτοὶ πολλοὶ δοξαρίου δυστήνου τὴν ἑαυτῶν 

ζωὴν ἀποδιδόντες, οἵ καὶ νῦν ἐπὶ τοῖς ὑγιαίνουσι 

τοῦ Κυρίου ῥήμασι σχίσμα ποιοῦντες. Εἰπόντος γὰρ 
ταῦτα τοῦ Κυρίου, σχίσμα ἐν αὐτοῖς ἐγένετο. Οἱ μὲν 

, ν» Ν “ Ὁ 7 Ἂ; λὶ ἔλεγον, δαιμόνιον ἔχει " ἄλλοι, δαίμων ὀφθαλμοὺς 

τυφλοὺς βλέπειν ποιεῖν οὐ δύναται. Ορᾶς πῶς πα- 

λαιὸν τὸ πάθος τοῦ σχίσματος ; Πὐθὺς γὰρ τὸ πτύον χίσματος; Εὐθὺς γὰρ 
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Α 
ἃ ᾿ κι . ν τς  .» σῶν ᾿ 
διαχρίνει μὲν τὸ ἄχυρον ἀπὸ τοῦ σίτου" χαὶ τὸ μὲν 

χοῦφον χαὶ ἄστατον ἀποσχίζεται τοῦ τροφίμου " τὸ 

δὲ πρὸς τροφὴν πνευματικὴν ἐπιτήδειον παραμένει 

τῶν γεωργούντων. Διὰ τοῦτο σχίσμα ἐγένετο, χαὶ 
᾿ « 72 [2 [2 5 ,ὔ 

οἵ μὲν οὕτω διεφέροντο: οἱ δὲ οὕτως. ᾿ἸΙουδαίοις 

πρέπει τὸ σχίζεσθαι " ἣ δὲ τοῦ Θεοῦ ᾿Εχχλησία τὸν 

χιτῶνα τὸν ἄῤῥαφον, τὸν ἐχ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸν δε- 

ξαμένη, τὸν ἄσχιστον ὑπὸ στρατιωτῶν διαφυλαχθέν- 
ὯΝ Δ ἸΟΝΝ. φ. ΄, ΣΩΥ. , 

τα, ἣ Χριστὸν ἐνδυσαμένη, μὴ σχιζέτω τὸ ἱμάτιον, 

Καὶ γινώσχω τὰ ἐμὰ, χαὶ γινώσχουσί με τὰ ἐμά. 
᾿ Ω μ 

Ἥρπασεν ὃ αἱρετιχὸς τρὸς τὴν ἰδίαν κατασχευὴν 
Ὁ λ' ͵ δ Ν ἣν Μ [ Γ ι τ: τῆς βλασφημίας. Ἰδοὺ, φησὶν, εἴρηται, ὅτι Γινώ 

σχουσί με τὰ ἐμὰ, χαὶ γινώσχω τὰ ἐμά. Γινώσχειν 
Ε “2 ς.» - ν Σὰ 3 
ἄρα τί λέγει; τὴν οὐσίαν νοεῖν; τὸ μέγεθος ἐχμε-- 

τρεῖν ; ̓ χεῖνα κατανοεῖσθαι τῆς θεότητος, ἃ σὺ τῇ 
Ὁ 7 7 Κὺ " “ 

σεαυτοῦ θρασυστομίᾳ κατεπαγγέλλη; Ἢ ἐχ τῶν 

χατόπιν οὗ νοεῖς τὸ μέτρον τῆς γνώσεως; Τί γινώ- 

σχομεν Θεοῦ; Τὰ ἐμὰ " πρόδατα τὴς φωνὴς μου 
ἌΣ ΦΕΣ Υ - . ταν ἘΝ ΒΕῚ Ὁ 5.,,., »" 
ἀχούει. δε πῶς νοεῖται Θεός" ἐχ τοῦ ἀχούειν ἡμᾶς 

τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ ἐχ τοῦ ἀχούοντας ποιεῖν. Τοῦτο 

γνῶσις Θεοῦ, τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. Πῶς οὐ πολυ- 

πραγμοσύνη περὶ οὐσίας Θεοῦ; οὐ ζήτησις τῶν 

ὑπερχοσμίων; οὐχ ἐπίνοια τῶν ἀοράτων; Γινώσχει 
Ἀν, 19 , χὰ 9 υὐ .) - 35 7 με τὰ ἐμὰ, χαὶ γινώσχω τὰ ἐμά. '᾿Ἄρχεῖ σοι εἰδέναι, 

ὅτι ποιμὴν καλός - ὅτι ἔθηχε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ α 

τῶν προδάτων. Οὗτος ὅρος τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιγνώσεως. 

ἃ Ἄθρ, τον ἐνδιαχρίνει. Οιιοδ πλοχ βοΐ, τῶν 
γεωργούντων, [4 ποι Ὀ]ασοι : «ποιῃΐατι ἰαπη θη [ἃ δου - 
Ῥίαμπι ἱπν αἴ πιῖι5 πὶ ποσί τσ (  ἰἸο } 115, μ1}}}} πχα!αη- 

ΜΑΜΑΝΤΕΝ ΜΑΠΤΎΥΠΕΜ.: θὼ 

ΤΠ ΠΪ5, Γὰραχ, ἰπϑἰ ἀἸαιυχ, ΟΠ, ΠλλιἾ5. ΟΠ Πἰ τι ΠῚ 

᾿ιοϑεῖὶβ. Παθαν ἰρσίταν ἀρρο!] ΠΟ πο ῬΥΟΡΥΪ πὶ 
ΠΊΘΙ ΘΠ Δ 15 Ρά510 1". ΜΙ ΘΙ ΌΘ ΠΑΡ ΪΟ5 Ρ ΒΓ ΟΓῸ5 ἀἸοθ αὶ 

πη Το ΐητι5, 8] 605 σΟΠγ  βιι8,, 4π| απ δά- 
οὐ ηΐ. 511Π| ἁτι6 Π} Οἰϊὰ πὶ ΠΙΙΠῸν ἘΠῚ ΠΔΠ) ΠΟῸῚ 65- 
561, (| 510] σΟσ ΠΟΙ ΊΘΠ ΓΘ ΟΘΠΑΡΙΟΥΙ ἢ ΘΟΠΟΪ-- 
Ππαπῖ, Τιιπο ΡΟπΕΠ Πο65 1 Ἰοα]α ττιν δὲ ῬΠ αν β8ὶ, οἱ 

ΟἸΠΠΪ5 111 1 4αἴοα 5θοῖα. 1105 Ῥ βίου 5 ΤΠ ΘΡΟΘΠἃ- 
Υἷο5. ἀἸοοθαῖ, 4111 αιιδοβίτιθ. ΠῸῚ ον [8115 σραια ρὸ- 
τοϑιαίθι Ῥαβοθ Πα ὶ ἀρ ραθνᾶηΐ. Οὐ ργιοχίι νὰ- 

ΠῸ ῬυΘΟΔΠ Πα", τι ὙἹ Δαν ῖιπ ρᾶηθηι ἁἴαιιθ οὐΡΠμἃ-- 
ΠΟΙ οΟμπιθάδηϊ, 11 ΤΠΘΡΟΘΠΑΡΙ διηξ, {Π{Π|||41] 

5116. 41] ἸΠΒΘΡΨ ΠΠ, 4] 4116 ΡΡΘ5Θ 5. β86οἰΔη[68, 

ΠΟῊ ᾿πίθη τη [ἢ [ἘΠῚ ῚΠ Ὶ1Π., ΤΠΘΥΟΘ ΠΑΡ 51 Π|) ΠΟΠ 

Ῥάϑίονθϑ, ἘΠ πιιπο ΠΙΘΡΌΘΠΑΥῚΪ πλ 111, 4] ργῸ πηῖ- 
56 γὰ σ]ου οΪα γἱα ΠῈ διὰ πι νϑπάτιπι, {αὶ δὲ ἤλι πὸ 
50 Πἰδιηὰ ἴπ ϑ8ηἷ5. ἱδομιΐηὶ νϑυ 5 ΘΧρΙΙοα Π 15 οοπ- 

ΠΠ}ἀπι. ΗΟ δηΐμ οἵη ΠΟΙΉΪΠιι5 αἰχ ϑϑοὶ, 5ο θα 

ΘΧΟΥ μη δϑί ᾿ηθν θο5. ΑἸ ἀἰςο θη, ἀρ} 

πάθοι : 411, ΝΟ ρΡοίοϑι οἰ οθυο ἀθηιο, τις ΟΟα]] 

οθθοὶ ν᾽ άθαμι. 165. αυιᾶ πη γθίτιϑ 511 αἰ Ἰ5ΒΘ 5] 05 
Ὑἱτττι ἢ ΘτΔ 1 Π} πιο γ ΠΕ] γι ΠῚ ρα] 6ὰ5 αἸβοου- 

Ηἶ ἃ [ππηθπίο. Εῤ φαοὰ αυϊάθμι ἰονο οϑί οἱ ἰῃ- 
518}0}116, 56} πη ρ] τ" ἃ} δὼ πο νἱμη πᾶροὶ πιι- 
τ]  Πάϊ : 404 νογῸ δα Δ] 16 ΠΓΠ1ΠῚ ΒΡῚ 416 ἰάο- 
ΠΘΙΙΠῚ Οϑ., ὩσΡΊ60}15 {1} {πν.. ΤΔΟἸνΟΟ ΒΟ Ι5πιὰ οχ- 

ΟΥ̓] οϑί, οὐ 411] 510 αἰβϑ: θα ηΐ, 4111 510, Τὰ ἀφο- 

Τιϊ} δι 5 Π6}] : 56 Τ)6ὶ Ἐφοϊθϑία ατιε Ἰποοπβι1- 

16 {πΠΠ|Ο Δ ἢ, ἃ 5.100 σΟΠ Θχίδη), ἃ ΤΩ] 115 

51Π6 50 5511 56} ν ΑΔ} ΔΟΟΘθΪ , φαφραιιο ΟΠ ἰδίην 
πα 1, νϑϑίθη ΠῸ βοϊημαι. Μὲ Θοροσ00 Τηθά5, 

δἰ οοσηοϑβοιιτι πιθ πιθθ. ῬΔΡΟΙΣ ᾿νθο Δ ϑι8}} 

ΜΒ θηλΐα πὶ ΘΟΠ πὰ πα η Πογοιϊοιιβ. Εσοθ, 

1π αι, ἀϊοίιιηι οϑί : Οορτιοϑδοιτ τη 6 πιθίρ, οί οο- 

ϑποβοο πιθα5. Οὐά 1ρΊτι 55 π1Π σαι 1Ππ|4, σοσπο- 

5061 3 ΘΒ56 ΠΕ] ΠῚ Π6 1ΠΙ6ΠΠσ 6 Ρ 6, ΔΠ ΤΠΘΕῚ π]ΔΡῊΪ- 
ταάίποιη ἢ Ἀπ 114 6. ἀἰν!ηἸΐαῖθ ᾿Π|6]ΠΠσθῦ 6, 4180 
ἴιι ΠΟ556 ᾿πηριιἀθηῖοι ἃ[Π]ὰ53 Αἢ ΠΟΙ 6χ 51ρ6- 

γἸΟΥΊΠι15 πιο τι 1Π16}}1615 ΘΟΡ Π ΠΟΠ]5} Ἐσαα πὶ 

Τ)6ὸ ἀρ ποβοί πηι" Ονμθ5 πιθιθ υοοθηι πιθάπι «ἰί-- 

ἀϊιιπί. τάδ φαοιηοάο οορποβοδίι" Πθιιβ; ΘΧ 60 
«πο πιαπά δία ἰρϑῖτι5 Δι πητι8, ΟΧ 60 αιοε 111 
δι ἸΘπίθ5. σοπἤοίηι5. Οὐ Ποβοθ Ὠριιπ., οϑί 

80 να γ6 οὶ ριφϑοορία. Ναμη. θθθὲ 6556 ἐ6 Πεὶ 

Θββοπ τα ΟἸβοθρίδιο ΟΡ ἸΟ51 ΟΣ ἢ πιὰ ἦ6. γ ιι5 

4π|80 πηι Π τ ἐΡμβοθπ πΐ, (τις05110 7 πτιη ἰηνῖ-- 

511} Ππ|πὶ ᾿π|6 Πρ θη τα} (στιοβοιιτε γι ἤχείδ, θἱ ς0-- 

ἄτη σΘηΒ1 1118. 

»]οπι Οοίοχ πρόθατα τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀκούει. εἶδες 
πῶς. 

“οώπ.0 τθο 

ΤΨψίῳ. το. 

20. 21. 

“οαπ. 
τή. 

το 



οαπ. 

3γ. 

ΝΟΥΣ τή. 

τὸ, 

10. 

901 

Βποϑ00 τηθά5. ϑοῖνῸ 5815 {101 6ϑὲ, θοητιπὶ μαϑίο- 
ΓΘΠῚ 6556, ΔΠΙΠΠΔΠ 5118} Ρ]Ὸ ΟΥῚΙ5. ῬΟϑιι1556. 

Οὐρηῖεο 1)6}] σοπε Πα" [115 Π 1} 115. Οὐ ἢ τι5. δπι- 

ἴθι 511 Ῥεῖ, δὲ 4115 πιο 5 6}115, δἵ 4118}15 56-- 
ΟΠ τ ΘΘΘΘ ΠΕ Δ}, (8 ]1ἃ τις 51 ἸΠΙΘΙΓΟΘ ΠΕ 
Ῥουϊου]οβα, [ἃ οἱ {αὶ ᾿πιθυγοραίι" ἹΠΘΧ ] ΟΠ ὰ: 

516 η{Ππ|π| ἀπ [6Π|, [Α] πὶ τη 614 οϑῖ. νος πιθοῦ 

φοσθην ἡιθάπι απεϊμη. Ααάϊαπῖ, παῖ, ποη ἀΪ-- 

δοθρίαμπι. ΠΟ οδῖ, ΠΟῚ 511η1 ἹΠΟΡ ΒΘ ΠΘηῖ65, ΠῸΠ 

εοπίοπάπηϊ. Αὐάϊδεὶ ΕΠ πὰ, ΠΘ6 τὰ ΤΠ] ΔΡἘΠ-- 

οἷοβθ ἀἰδρυῖοβ 46 πιο 15 σοποΡΆ ΠΟ ἢἶ5, ΠΟ τι6 4ι0- 
Τα οατιϑὰ δου ΥῚ ΠΘΊ 11, θὰ δα σαιιβᾶπι Δ ποὰ5: 

Π6 ΡΟΝ 50}}]15π|ἃ βθρᾶγα «πιο σοπἠ αποίι πὶ 6ϑί. 

δὴ] ΟἹ ὕδηι [ἢ ΔΠ ΘΟΘ5511ΠῚ ΘΟΙ ΠΗ νΙ 6 ονδη- 

δε] δία. ΑἸ 1511 ρΡΙ 46 η}, δὲ δῖ πὰ πιηο ἀπ 15, 7π 
ΡΓϊποίρῖο ἐγαΐ ἢ εγθτιπ, αν πα ΕἸ ΠΤ πὴ (δειι πὴ Ππι-- 
Ὠ]ΔΠΙΙΠῚ Ρι65, 4] ΘΧ ΠΟῚ δχϑίϑίθπίθ ργο ποίιι5 
511. 7 ογϑιπν αἰχὶς 01 ον ἀραϊπίαπι, ὈΙχὶς Ε10], 
Μναΐ, Ργορίθνθα «οὶ ἀπίθ. ΟΠ] ΠῸ 16 ΠΡ 115 681. 

Ῥρίτιοἴρίμπιν αἰχτῖ, πὶ Ο πα ηὶ ΘΟΠ ΠΟ ΘΕ ΟἸΠΠῚ 

δῖον. ὙΠ 1511 «ποτηοάο ονίοι!α που ῖσονα νὸ- 
ἐ6πὶ ΤΟ ΠΪὶ ἁυϊαι. 7πι ργϊπιοίρίο, οἵ δγαΐ, οἱ 

Τορνιαη. Νάτο ἀϊοαβ : Οτοιηοο οραι ἢ δὲ, 851 
δας, σΘΠἸι15 ΠΟῚ δϑ[; δ᾽ δὶ σϑη 5 οί, ΠῸΠ ογδῖ. 

Νοη 6ϑῖ ονϊοι]α, {1185 [4}1ὰ ἐἴοῖε, Ῥ6}115 οὐ ]ὰ θυ: 
566] 1π[{|5 ᾿τ|ριι5 651 ({| Ἰοαιυΐταν. ΟΟσποβοδίαν ἴη- 
5 ἀἸαίον. νος πιθ υοσοια τπθαηι «πιά ἱεπὶ. Δὰ- 
ἀἴδει ΕἼ] τιμὴ 7 ΤΠ ΟΠ} .6 5ἰ τ} Δ! ἢ Θς (18 ΠῚ ΟἸΠΠῚ 

Ῥαΐγθ πια]θθῖ. 510} 1{πά4]η θη ἀἶσο, ον ᾿Ρ6- 

ΟΠ τα θη. ΘΟ ΡΟΥ ΠΣ. γα]θητ ον, ΑἸΙΟ αὶ γὸ- 
Υἱ1ὰ5. 1τὰ παρ ὲ (ΠῸΠ ΘΏΪΠ) ΟΓΘΟΡ ΔΟΟΘ οι γο- 

ΥἹτ4 11}, ΠῸΠ 511} δ ϑυοορ δ η ἀπὶ ΡΙΌΡΘΠΒιι5. 
Τἀσπεϊταϊθι ἀἴοο, οἰιϑιο ἴθ η5. Ῥαῖ5. δὲ ΕἼΠ ρνὸ- 

Ῥυϊθία θη}. [ἢ Πγροβίαθὶ ΕἼ], ἔουηλα πὴ ἰΠ 16] 1156 
Ῥατθυ Π 1, τ ΤΠ] ῬοΥ Γδοίαιη ᾿πηαρὶ Πδ. Τα ΠΟ ΠΟΙ 

5ΘΡν 65, Ὁ ΠΏ] Π] ῬΟΠΙΘἸΟ56. ΤΠ 16]Π|σὰ5. 1Ππ4, 160 

ἐπι Ῥαίγο, οἱ Ῥαΐοι ἐπ τνθ 651. ΝΟΊΊη ἰΠ16}ΠΠτὰ5 65- 

56 Π {18} 11} ΘΟΠ [ΠἸΒΙΟΠ ΘΠ), 564 ΟΠαγαοῖθυιι πὶ ̓ ἄδη - 

τἰταῖθηι. Αἱ θηΐμ, ἀΠΠ 601], Γ65 {πᾶπΠ| Πα χ᾿ Ώ16 Θ0η-- 
{ὐΆγ]ὰ 6586. νἱάθιιν, ααΐρρ6 ααΐα ἀ6}ΠΠταΐθηὶ πο-- 

βίγαπη. γϑϑίγα ἴῃ ἁπ ἰθηο ΟΡ Θά ϊοπεῖα Δ]] τ ἰπ 
μηθά πηι ἃΠΓΟΡγΓ6 ἃ ἀἴσογο σοθρσῖξ, αἰ ροιθηια οὶ 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΕ 

ας Τιορίταν. φαϊάθηι ἴῃ αἰγαφιιθ οἸοπο οἱ ἴῃ δα, 

δοσαπο ἀπορία : 564 ἔα πηθη 56 {1 πχα δι] σΟῺ ΟΕ ἍΠῈ 

(οπηοἤβ11, 41 ργὸ ἀπορία Ἰοροπάπι ρεζαΐ ἄπορα. ᾽ [.] ἴ 

ἃ 51. Ἀερ. βεοιηάιβ, ἘΔῚ μνήτε αὐτὸς ἐμὲ ἀπαίτῃ, 
Ρτὸ ἀπαίτει. 

“ Ἐδπι ἄναγε. Ν᾽ οἴογοβ ἄπο ΠΡ νὶ ἀνάγαγε. 
ΓΈΒΘρ. βοοιηάι5 ἰδιότητα λέγω. Μοχ ἀπιις 5, προ- 

θαίνειν. 

8 Ἰάσιῃ Οοάοχ ταὐτύτητα λέγω͵ φυλάσσω υἱοῦ καὶ πα 

ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΒΟΘΟΙΠΕΡ. 

- Α 

Πόσος δὲ Θεὸς, καὶ τί τὸ μέτρον αὐτοῦ, χαὶ ποτα- 
ΝΥ Ἄ, ,ἷ -Ὁ εἶ Ὁ 

πὸς τὴν οὐσίαν, τὰ τοιαῦτα ἐπὶιχίνδυνα μὲν τῷ 
ΡΕΤΕΣ ττὸ ε,» Δ κ 2 γ᾽ νήκης Λ, ΟΝᾺ ἐρωτῶντι" “ἄπορα δὲ τῷ ἐρωτωμένῳ " σιωπὴ δὲ 

θεραπεία τῶν τοιούτων ἐστίν. 'Γὰ ἐμὰ πρόδατα τῆς ν ὃ τὸ ᾿ 

ἐμῆς φωνῆς ἀχούει, εἶπεν, οὐ συζητεῖ. Τουτέστιν μῆς φωνῆς ἀχούει, εἶπεν. οὐ συζητεῖ. Τουτέστ 
ἥ , 5 ΠΡῸΣ πα Ρ 

οὐ παραχούει, οὐ φιλονειχεῖ. Ἤχουσας Υ᾽ον, μή 
- ᾽ " 

μοι τρόπους γεννήσεως ἅ μήτε αὐτὸς τεχνολόγει; μή - 
5 "Α Α τε ὑπὸ αἰτίαν “ ἀνάγαγε τὰ μὴ αἰτιολογήματα, μὴ 

᾿ “ 
διὰ σχίσματος διόριζε τὸ συνημμένον. Διὰ τοῦτο 

᾿ 
προλαδὼν ἠσφαλίσατό σε ὃ εὐαγγελιστής. Ἤχουσας 

(Σ ΞΡΕ ΑΝ Ἐ τ τυ Υ3 ραν ὌΡΟΣ ἐς , 
πρῴην, χαὶ δὴ ἀκούεις “᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος, ἵνα 

μὴ τὸν Υἱὸν γέννημα ἀνθρώπινον νομίσῃς ἐχ τοῦ 
Ξ ῇ : 

μὴ ὄντος παρεληλυθέναι. Λόγον σοι εἶπεν, διὰ τὸ 
ΕΥ̓ - λ 5» ᾿ ᾿ 

ἀπαθές. Ἤν, σοὶ εἶπεν, διὰ τὸ ἄχρονον. ᾿Αρχὴν; σοὶ 

εἶπεν, ἵνα συνάψη τὸν γεννηθέντα τῷ Πατρί, Εἶδες 
73 ΠΕΞΕΥ Ἂν σῶν τος παν ἃ ἽΝ ἊΝ ᾿ Ἔ πρόδατον εὐπειθὲς πῶς ἀχούει φωνὴν Δεσπότου. “Ἔν 

ΞΥΕΑ . 5 1 ΑΝ ρα πεν ἀρ τος 
ἀρχῇ, καὶ ἦν, χαὶ Λόγος. Μηδὲ λέγε τὸ, πῶς ἦν ; 

Ὑ ὁ ΤΎΡΟΥ ΠΕΣ τ Ζ0 ὶ εἰ ἐγεννήθ. ϑνν Και χαὶ, εἰ ἦν, οὐχ ἐγεννήθη, χαὶ εἰ ἐγεννήθη, οὐχ ἦν. 
Σ τ , 

Οὐχ ἔστι πρόδατον τὸ τὰ τοιαῦτα λέγον. Προδάτου 
3 Ὁ 

δέρμα " ἔσωθεν δὲ λύχος ἐστὶν ὁ φθεγγόμενος. ᾿Επί- 
ὴ ἿΣ πρρδος 

ὄουλος γνωριζέσθω. Τὰ ἐμὰ πρόδατα τῆς ἐμῆς φω- 
- » ᾿ Τ' δι ἈΝ 

νῆς ἀχούει. Ἤχουσας Υἱόν ; Νόησον τὴν πρὸς Πα- 
) ᾽ 

τέρα ὁμοιότητα. Ὁμοιότητα “λέγω, δι’ ἀσθένειαν 
- μι Ἂ, , Ων κ 

τῶν δυνατωτέρων σωμάτων. ᾿Ἐῇπεὶ τό γε ἀληθὲς 
5 ΞῬ ᾿ , πρ σσο Ε 

(οὐ φοδοῦμαι γὰρ προσδαίνειν τὴν ἀλήθειαν), οὐχ 
ἘΠ Ν ἘΑΡΕΟ Ρ ἘΡ σα. πε τ τς 

εἰμὶ ἕτοιμος συχοφάντης. 5 Ταὐτότητα λέγω, φυλάσ 
ἘΜῈ: ἈΝΕ ΟΑ τα ΒΡὸν 

σων ΥἹοῦ καὶ Πατρὸς ἰδιότητα. ᾽᾿Ἐν ὑποστάσει γιοῦ, 
τὰ ᾿ , - 

189 μορφὴν νόησον πατρικὴν, ἵνα μοι τὸν ἀχριδὴ τῆς 
οὐ ν ᾿ ᾿ , Γ] , ΓΕ 

εἰχόνος διασώσης λόγον, ἵνα μοι νοήσης θεοσεθῶς 
- -“ 3 ᾿Εγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὃ Πατὴρ ἐν ἐμοί" οὐχ οὐ- 
- , ΞἋ " [4 32 , } 

σιῶν σύγχυσιν, ἀλλὰ χαραχτήρων ταὐτότητα. ᾿Αλ- 

λὰ γὰρ ἔοιχεν ἐναντιώτατον εἶναι τῶν πραγμάτων» 
ΕΣ ᾿ [2 ἘΞ ᾿ λ ( ΄ τὰ ῃ ’ ΑΝ 2. ἀγαπητοὶ, ὅπου γε χαὶ τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν ἐξε- 

Α ες " δ: δ, 
διάσατο τὸ εὐπειθὲς τῆς ὑμετέρας ἀχοῆς, εἰπεῖν τι 

ἐν μέσοις χαὶ φθέγξασθαι, ἵνα ἣ δύναμις τοῦ Θεοῦ 
Ε “- --» , Ε) “ ΄ Ν -» .Ξ 

ἐν τῇ τοῦ ὀργάνου ἀσθενεία μάλιστα διαφανῆ. 'Γάχα 
Ὁ -Ὁ- εἶ 

γὰρ διὰ τοῦτο ὑπερεπερίσσευσεν ἡμῶν τὸ ἀσθενὲς, 
[- ν Ἐν Ἄν τ - δ ἣν Α ᾿ ,ὔ « ᾿ι 

ἵνα ἐπὶ πλεῖον δοξασθῇ ὃ τὸ ἀσθενὲς ἐνισχύων. Ὁ δὲ 
ΞῈ ᾿ Ἥ 

περιαγαγὼν ἡμῶν τὴν πανήγυριν ταύτην, χαὶ πέ- 
- "» - Ἁ 

Β ρᾶς δοὺς ταῖς περυσιναῖς εὐχαῖς, χαὶ χεφαλὴν δοὺς 

ᾧ ἐπιόντι χρόνῳ (ἣ γὰρ αὐτὴ ἡμέρα δρίζει ἡμῖν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ (ἣ γὰρ αὐτὴ ἡμέρα δρίζει ὅι 
ἢ ᾿ , εὖ Α , ΓΝ 

τὸν παρελθόντα χύχλον, καὶ χεφαλὴ γίνεται πάλιν 

σει υἱοῦ, μορφὴν νόησον πατρικήν, 4 ψόσραὰ 11 Τ᾿ ατῖηο 

το αιονας νεῖις. ᾿πίογρυοβ, ἤπ δογπιοηθ ας εἴ 

Διὶ ἰαεπεϊταϊενε σεννο. Ῥυγοργιείαίοπε ἐπ δι ἴδίθη- 

εἶα Εἰ, ξονλπιαπι ἐπιεἐ ἰἶθε ρμαίονπαπε. Ἐκ σοίοτι Π1- 

Ῥνο, πῇ ροΐαϊ, πὰς Ἰοσιιπὶ τοβι Γὰδ τὸ ΘΟΠΑτ15. 5111, 

Τιορε Οομθοἤβιαπι ἴῃ 114, σωυνάτων. 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΜΆΜΆΝΤΕΝ ΜΑΆΚΤΥΚΕΜ. 

» ἤ ͵ 

ἐπισυνάξας χαὶ χαρισά- 
- ΄ ᾽ τῷ ἐπερχομένῳ), ὃ τοίνυν 

΄ 

ἐνέργειαν, διαφυλάξειεν μένος τοῦ μέλλοντος τὴν 

ἡμᾶς ἐν αὐτῷ ἀδλαύδεῖς, ἀνεπηρεάστους, ὑπὸ τοῦ 

λύκου ἀδιαρπάχτους" ἄσειστον τὴν ἐχχλησίαν ταύ-- 

τὴν, φρουρουμένην τοῖς μεγάλοις πύργοις τῶν μαρ- 
΄ Ἕ -Ὸὦν 3 , Ν 6. τύρων διατηρήσειε. Πᾶσαν ἐπιδουλὴν χαὶ προσόο- 

λὴν αἱρετικῶν μηνιαμάτων ἅ ἀποστρέψειεν" ἐν ἥσυ- 

χίᾳ δὲ παράσχοι ἡμῖν διδάσκεσθαι τὰ θεῖα λόγια, 

καὶ διδάσχειν τὴν ἐπιχορηγουμένην χάριν τοῦ Πνεύ- 
δ 3 «τῷ 2 Α Χ , μ - ς , 

ματος" ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος σὺν τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ᾽ ᾽ 
αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ἘΔ ἀποστρέψειεν ἐν ἡσυχία, παράσχοι δὲ ἡμῖν, 
«νογίαξ ἐπ ἐραπᾳιιϊεαιε, εἴς. δρ;. βθοιιπάπιβ τὰ ἴπ 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ΄. 

Κατὰ " Σαδελλιανῶν καὶ ᾿Αρείου χαὶ τῶν Ἄνο- 

μοίων. 

ἱ, “" - Μάχεται ᾿Ιουδαϊσμὸς “Ελληνισμῷ, καὶ ἀμφότεροι 
Χριστιανισμῷ,, ὥσπερ Αἰγύπτιοι χαὶ Ἀσσύριοι χαὶ 
ἀλλήλοις ἦσαν πολέμιοι χαὶ τῷ Ἰσραήλ᾽ ὡς χαὶ ἢ 
5» Ὁ , « Η 7 ΄ ᾿ ἐπὶ τῆς καχίας εὑρίσχομεν δειλίαν χαὶ θράσος χαὶ 
ἀλλήλαις ἃ ͵ ΝΕ ΝΡΗΣΝ ἦν οὐηαδε 5 

ἥλοις ἀντιχείμενα , καὶ τῇ ἀνδρία. Τοιαύτη τίς 
Ψ' Ἂ Ν τ , -- 1 τ ,ὔ ἐστι καὶ πρὸς τὴν ὀρθότητα τῆς ὁμολογίας ἑκατέρω- 
θεν παραχειμένη μάχη ἐντεῦθεν μὲν, Σαδελλίου - 

ἑτέρωθεν δὲ, τῶν τὸ ἀνόμοιον χηρυσσόντων. Ἡμεῖς 

δὲ, ὥσπερ ἀπεφύγομεν “Ἕλληνας, καὶ “τὴν πονηρὰν 
ΕΡΩ ͵ τὶ κα , ᾿ ἣν , Ὲ σω. 

εἰδωλολατρίαν ἐξετράπημεν, χαὶ τὸ πολύθεον αὐτῶν 

ἄθεον εἰναι κατέγνωμεν οὕτως ἀπεφύγομεν καὶ 
τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων βλασφημίαν τῶν τὸν Υἱὸν τοῦ 

Θεοῦ ἀρνουμένων, φοδηθέντες ἐχείνην τὴν ἀπειλήν" 

“θῦ 

πη ογσαπὶ ἀθὈ Πα 6 τπημαχὶῃιθ δ] σθβοθρδῖ. Εν δ 
ΘηΪπ] ΟἿ» Θαπὶ οαιιβᾶπὶ γα] 46 αθιιπήάαν! ποϑίνα 

ἀθ 115, τὰῦ σ]ουία. πη] ογ αἰ Ποθγθίι" αὶ αιοά 
ΤΠ ἢν Ππτ1Π} οδὲ σου ΡΟ Ροναῖ. ΟἿ νΘΡῸ πὰ ΠΟ ΠΟΘΙ ΓΔ ΠῚ 
οἰ θυ ταΐθηι γϑάπχῖ, δὲ ΡΥ ΊΘυ  ἀπηὶ νοι β [ἰ- 

πθη ἀθάϊ, δὲ ϑυισοθθητὶ [θη ΡΟ ΥἹ 1ΠῚ {πὴ} [ΡΟ] - 

ἴπ5. δϑὲ (θα θη δ ηΪπὶ αἴδ5. Ῥγδο θυ πὶ ΟἸΡΟΌΠ ΠῚ 

ΠΟΡΪ5. Του παϊ παῖ, δὲ ΥἸ 5115 ̓ Π5Θ 16 {15 τ ΤΠ Ὶ{Ππ|1}}, 

«1 ἰσῖτα" ΘΟ συθραν!ς ΠΟ5, 66 ἘΠ] 1 τιϑιιπ Γαι] 

ΘΟΠβουν οἵ ΠΟ [πὶ δ]  ἶρ50 1Π|255055, ΠΟ ΓΘ η505, ἃ 

Ἰὰρὶ σαρίιμ 5ΘΟυαῸ5 : ΘΟ] δία πὴ Πᾶπο, {1188 ΠᾺΡ ΠΙ5 
ΠΑΡ ΕΥΤΈΙΠΙ ἔπ 115 πατι Π τι, οπϑίοα αι ἸποοΠοι5- 
58ΠῚ : ἰπϑ ἀἴὰ5 Ομηπο5, δὲ πφρθεϊοὶ [ἀΡΟΥ 5. ἅ551-- 

πη ἀγνθρίαι. Ῥυδίθυθα ἴπ' ἰγαπ α}ΠΠ1Πτὰ16 ΠΟΡ5 
Ῥυθβίθε, τὰ ἀϊδοάμητιβ ογᾶοι]α ἀἰν᾽πα, ἀδίδπη 8 

ΒΡ ντυι5 σγαιϊαπη ἀοοθάτηιβ : 4ϊὰ ᾿ρϑὶ β]ονῖα δὲ 
ΤΠῈ ΡΘΥ ΠΠῚ ΟἸΙΠῚ Βα ΠΟΙῸ ΘΡΙΡ Γαι, πη Θὲ ΘῈ ΠΊρΟν 

δὲ ἴῃ δϑβοι ἃ ϑϑθοι! Οὐ]. ΑΠΊΘΏ. 

οοπίοχἔι, 

ἨΟΜΊΠΙΑ ΧΧΙΥ. 

οπίγα διανοίζϊζἝατπος εἰ “τίιπι εἰ ποπιοος. 

τ. Ῥαρπᾶς {ιαἰδηιιι5. επὶ ἨΘ]]ΘΠἴβιηο., οἱ 

ποθ. οαπὶ ΟΠ 5] ΠΊ5Π10. . “θη πιοάτιηι 
ἈΕΘΥΡΕΙ δὲ Αϑϑυνῖ δὲ δ᾽ ἱπνίοθπη. δὲ Ἰ5υδο]ῖ 
δύαπὶ ἰηἴεπϑὶ. Πτὰ Ζαοαιιθ 'π ν]Π0 ΘΟΠΊΡΘΡΙ Πητ15 

{1 ἀἸτα θη ἀἴαιιθ διδοῖ πὶ δὲ ἸΠ ΘΙ 56 ΡΌΡΠΔΓΘ, 

δὲ Γογε πὶ δάνουβανὶ. ΤᾺ}158. αιιοαπη. θυ πὰ 
δἔίαπι ἀὐνθυϑιιθ Γθοίδ ἢ} ΘΟΠ[Ὁ5Θ]ΟΠΘΠῚ τι γ]πητ|6 
ποία δῖ, πῖπὸ ἃ 5806 1110, {Π1|πῸ 0 115 41 ρνῶ- 
ἀϊοαπε 1πεο Δ] Πἀἴθι. ΝῸΒ. ν6ΙῸ δἰοις δ Ππηΐσο5 

ΓαρΊμηι5, Θὲ ἐπ Ρ ΟΠ] ΠῚ 51 Π}1] ΟΡ ΟΥ 1} ΟΝ] ἔτι 511- 
Π15 ἀν θα 1, οἱ ἀθοόγιιμι πη] ΕΠ ΠΠ 6 αι μὴ 1η-- 
ἀπιοιιης ἱπηρίᾶπι 6558 {π|] σαν! Πη15 : 510. “ΟΊ 116 
Ταάαονιπι ΕἸ] τιπὶ Π6ὶ πϑϑαπ Ππαχτὴ ΤΟ ασ πητι5 ΠΑ -- 

ΒΡἢΘ ΠΝ ΠῚ, ὙΘΥΙΠ 50 Π]Π10 6. πη Π85. 1145 : (ὐμεῖ γι6-- γε, το. 

δανογὶἑ πιὸ σοτάπι ᾿ιοπιΐτῖ δι. τιόσαθο οἱ 650 θιιπὶ 33. 

ἐογάπι Ῥαίγε πῖθο, ηιιὶ ἐπὶ οὐὐἰὶς ἐπὶ. ἘπιρΊλτηιι5 ἰσὶ- 

Ὃς ἂν δ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀπαρνήσομαι αὐτὸν χἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός 
“2 Ε - ἼΣ, ΑΝ. Ὁ 

νου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. «φεύγωμεν δὴ οὖν, ὡς τὸ εἰχὸς, 

»ΈΘρ. βεοιπάμι5, χατὰ Σαδελλίου καὶ Ἀρείου χαὶ τῶν ὁ 51. νοίοσοβ φαΐϊηψιο Πρυ]. ἘΔ καὶ τῆς πονηρᾶς 

εἰδωλολατρίας. 

ἀ Β41 ὃς ἀρνήσεται. ΑΥ «ααίαπου Νδ5,. πΠ1 ἴῃ Θοὴ- 
- τς, ὙΣἢ 

ἰοχία, Μοχ Οὐάοχ ΟἸανομι, ἀρνήσομαι κἀγώ. 

ἀνομοίων. Καὶ ἀχκριδὴς θεολογία περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος, 

“«1ἀνεγϑιις δ᾽ ανει πε εἰ 1γῖμπι εἰ ποπιωος. «ἵι- 

{6 ε]ιεοίοσία αἀοοιιαία εἶς δαποία Ζ ἱμπίταΐς, 



“Ἴοαπ.τ.τ. 

οαπ.τή.6. 

Ῥ αὶ, 
80. 

]οαπ.τῆ.9 

118. 

“00 

{τιν, ἊΣ Ρᾶν ὁ51, 605 διΐαι αὶ [15 οοβ παΐα ἀορηλὰ- 

τὰ σοηνα νου ἔα εἰ5. ἀοοΙπαπ Θχοοσιίαμ!, Ῥοϑῖς- 

ἀμ Θπΐπι ΘΑ τι5. 116. Δ ποοσθηάιιπι «ἸᾺ ΡΟΪτι5 
ΟἸυ βία πο νυ ἀϊ ἃ 1 12615. Ὧο ΘΟ ΠΕ] τι5. ἃ}4}16- 
ΠαΡΐ, 51 {ΠΠἸ]116 1 Θ Π505 ΠῸ5. 1115. 6556. ΠΟΙ ΠΙ1ΠῚ 

οαπιβα ; ἱπηροϑίτο. τ γΊβτι6 ΠΟΠΊΪΠΘ. ΠΟΒ[Ὸ., 510 

Υἰ 5115 Δι ]αϊοαηι ἴῃ ΠΟ ΟΠ ἀο (ΘΠ ΕΠ] 6 εἶἰθο- 

γαπι πα] πιά πο πὴ. ἱπίνοάτιοονθ οοπαίαν, Οαὶ 

δηΐμηι ΤΠηΙ σοπϊ τη ἀἴοιιπΐ Οριι5 Π)6ὶ 6558 ἀἴαιθ [- 
οἴανατη, ἀοἰπάθ δάοναπὶ, εὐ ναὶ Ῥθατῃ ργοῖ!- 

τοητιι. ἢ ἀπαι οοπὲ οὐθα πα 1 7 ΠΟῚ οἴθαίο- 

61, ρου το (ΘΠ τ} ΘΥΓΌΓΟ5. ἹΠιΡΟποιμ} : 41] 
νΟΙῸ Πριπ οχ Προ ποραηΐ, δὲ. ποιαΐπθ (υϊἀθη) 
ΕΠ απ οοηΠιθαταν, 564. τὸ ἰρϑὰ δὲ γοιὸ δι 5ὶ- Ὁ 

56 Π ΓΔ} 6}115 ΡΟ] θη , 11 γα 5115. Δι αἰϑιηιιὴ γ6- 

ποναπῇ. (ἴηι οπῖπὶ γι πὴ ΘΟὨ θη ἔπ, Πρ 511} 
ΘΟΙΠΡΆΡΑΠΕ ΟΠ 60 {π|04 ἰπ τηθηΐθ ΘΟποίρίτιν 
γΘυθο, οη]116. ΒΑ ρ᾽ ΘΠ απ. ἀἴοιιπῈ, ΘΟΠΒΙΠ]]6 ΠῚ 

6556 ἀϊοιιπι πὰ πὶ 411 1π ἀπῖμηα τηᾶ ποῖ Θεά ἴτο-- 

γιη}. ἘΠ᾿ ἸἀοἸῸΟ. τΠΔη} ΡΘΙΘΟΠΔ ΠῚ Ῥα᾿ν 5. οἱ ΕἾΠῚ 
Ῥνοπίθπειν, αιιοα ΠοληῸ ΖΙΟΩ16 τππητι5 ἀἸοΙ τ ΠΟῚ 
αἸνίβιιβ, ο10 νϑυθιιμ 4ιιοά ἴῃ ἴρ50 651 δὲ ὁ} βαρίθη- 
τἴασα, ΑἸΖα ΘναΠσο σα 5Γα 1}. ἃ]0 1ΠῚ11Ὸ ΟἸατηδῖ : 
Επὶ 7) δι ὁγαΐ 7 ογϑιιηι, ϑυι 5151 τα ῬΓΟΡ Δ ΠῚ 
ἄλη5 ΕἼΠΟ. ἘτοΠ ΩΣ 5] ἴῃ σον 6 ρας γα, 4π0- 
πιοο ΤΠ οῖι5. ἰπ 16} ΠἸρὶ ροταῖε 7 νιῦϑι5 Ἁποιηοο 
οὐαῦ ἀριὰ Ποιηι" Νά πϑάτιθ νϑυθιιη 4ποὰ ἴῃ 
Ἰιομΐπθ ὁδὶ, ΠΟΙμΟ δϑῖ, ποάιι6 ἀρ ἰρϑιιη 6556 

ἀἸοῖταν, 56 ἴῃ ἰρ5ο. Νϑάιιο θηΐηὶ νἰν 6 5 οϑί, πθ- 

(116 5:1} 5156 π5 : 564 Π)οὶ γϑυθιιηι νἱΐα θϑὲ δὲ νουὶ- 

ἴ85.. 10: ποβίγιιη) «υϊάθπη. ὙΘ θυ}. δἴμλι} ἴα τι6 

ῬΓΟΙδταιτη δϑῖ, ΔΊ} 1115 ΠΟ δϑῖ : 564 46 ΤῈ γουθῸ 
«14 ἀϊοῖε Ῥϑα]ιητϑ ἤχει ὠρἰθγηιτη. 1)οπιῖπα., 

ἤενϑιίν τιιηι ρεγηϊάτιθε πὶ ο(δίο. 

3. Αἰ4πὸ πἷπο φαϊάοθηη. πος Β6ΠΠτιπὶ Τηβθνταν : 

1Π|πῸ νΘΙῸ «ποά οἱ ἀτια]6 ΘΘυ ΤἈΠΊΘῊ δϑὲ ΘΟη νὰ γ6- 

γἰταΐθιῃ ἢ Βι Πδτα τα «θην οοποθάιπί, Ρ᾽Ὸ- 
ῬυΪαπΊαιιο ἘΠῚ ᾿ΘΥΒΟ Δ ΠῚ 6556, δὲ ῬΑΓΡῚ5 ὈΡΟΡΥΪΔ ΠῚ 
σΟΠΠιθηταν : 564 πίνε πα ποιιην ᾿Ποο ]ι] 1 αῖθη). 

Ἐλ ἘΠῚ: πομ θη νΌ 66 [Θπιι5 Θοποράπιηϊ, 5641 τοὶ ρϑᾶ 
Ἰρϑαπη δι τπιπ! δὶ ογθατανραιη, παι νϑυθηῖο5 

νοῦθηι ΠΟ ΠΉΪηΪ, 56 οἱ 4 Ῥαίνθηι υἱθυθ σϑϑιοθαὶ 

ῬΓΩΘΠΠΟ ΒΓΔ 115. (τε ϑγεῖτα, ᾿πα 1, υἱάϊξ πιο, οἷς 

αἷς Ῥαίνθηι. δος αὐίθηι νοχ, δὶ 45. σθοῖθ 1π4]- 
οαΓ.. ΕΟ 6. ΟΡ πιναΐ ΙΒ ΠΘμἶα5. ΝΘΩ 6 

ΘΏΪΠῚ 56 ᾽ ρ5ι ῬΑΙΓΘΠῚ 6556 (ἴοῖ:, {τ 5. Ποὺ ρον- 

5. 

ὁ 175 Νἴ8. (01, αὐτοὺς 

πολεμεῖν. 

ΓΙα Απομπιοὶ ΕἸ μὰ. ἀϊοοθαηΐ Προιηὶ,, ταῦ διι 

Ῥαῖγο πλϊ ΠΟΓ ΟῚ ο550 ὙΠ] πξ. 

πόλεμον, οάοχ ΟἸάνομι. 

ΒΆΘΗ ΘΕἜΒΑΚΙΕ 

α Υἱοῦ, καὶ ἴδιον Πατρὸς συντίθενται " 

ΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟῊΗΙΕΡ. 

, ΑἹ Ν Ὁ , ΝῊ - 

καὶ τοὺς τὰ συγγενῆ τούτοις, χατὰ τοῦ λόγου τῆς 
᾿ Φ 

ἀληθείας, ἐπεξευρίσχοντας. Ἐπειδὴ γὰρ εἶδεν ὃ 

σοφὸς τοῦ χαχοποιῆσαι διάδολος τὴν πρὸς “Ελληνας 
Η͂ ΕῚ Ἦν Ὁ - “-“ 2 , 

χαὶ ᾿Ιουδαίους τῶν Χριστιανῶν ἀλλοτρίωσιν, χαὶ 
ῳ ΡΩΝ ΕΊ ΤΩΣ Ὁ Κς Ὁ ΄ ν χ 5..«οἷ 
ὅτι εὐθὺς ἐκ τῶν ὀνομάτων ἔχομεν πρὸς αὐτοὺς 
ες λ. ᾽; πἶ Ἂ ἘΣ ὔ Ἂς δ 0 ΑΥ Φ' ἐς ΕΣ ᾿ 

πολεμίως, τὸ ἡμέτερον ἐπιθεὶς ἑχατέροις ὄνομα, 
ΠῚ 3 , 3 , 3 ΓΚ οὕτως ἐπεισάγειν ἐπιχειρεῖ πάλιν τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν 

ἴ- 

ἄρνησιν; χαὶ τὴν Ἑλληνικὴν πολυθείαν. Οἱ μὲν γὰρ 

ἔργον Θεοῦ εἶναι λέ ἔέγοντες τὸν Μονογενῆ, χαὶ ποίη- 

α, εἶτα προσχυνοῦντες χαὶ ἔθεολο οὔντες, ἐκ τοῦ ᾽ ρ ἢ 
λατρεύειν τῇ χτίσει χαὶ μὴ τῷ χτίσαντι, τὰ τῶν 
ΚΙ Ν ἡ Ν᾽ " ΄ « ἊΛ Ν Φ -Ὁ 

λλήνων ἀντίκρυ ἐπεισάγουσιν " οἵ δὲ τὸν ἐκ Θεοῦ 

τ ἐΘεὸν ἀρνούμενοι; χαὶ ὀνόματι Ὧν διολογοῦντες 

ἀγς ἰὸν, ἔργῳ δὲ χαὶ ἀληθείᾳ τὴν ὕπαρξιν ἀθετοῦντες, 

τὸν ᾿Ιουδαϊσμὸν πάλιν ἀνανεοῦνται. Καὶ γὰρ ὅταν 
ς -Ὁ- , Ὁ ον ’; ἊΝ ἔφα 

δμολογῶσι Δόγον,τῷ ἐνδιαθέτῳ αὐτὸν παρειχάζουσι" 
᾿ γ ᾿ ς , » , - ων» 

χαὶ σοφίαν λέγοντες, ὁμοίαν εἶναι λέγουσι τῇ ἕξει 

τῇ ἐν ψυχῇ τῶν πεπαιδευμένων συνισταμένη " χαὶ 

διὰ τοῦτο πρόσωπον ἕν Πατρὸς χαὶ ΥἹοῦ, ἐπειδὴ 
ον τὰς , Γι ς “ 5 τ - 

χαὶ ἄνθρωπος εἰς λέγεται, οὐ διαιρούμενος ἀπὸ τοῦ 

Καίτοι 
Ξ ν ; ἜΤ  Κς: 

ὃ εὐαγγελιστὴς εὐθὺς ἐκ προοιμίων βοᾷ " Καὶ Θεὸς 

Ξ , ἘΠΕ τ ἴοι , ᾿ 
ἐνυπάρχοντος αὐτῷ λόγου χαὶ τῆς σοφίας. 

Β ἦν ὁ Λόγος, ἰδίαν ὕπαρξιν διδοὺς τῷ Υἱῷ. Εἰ γὰρ 

ἐν χαρδία ἦν ὃ Λόγος, πῶς ἂν ἐνοήθη Θεός; πῶς 

δ᾽ ἂν ἦν πρὸς τὸν Θεόν; ᾿Επειδὴ οὔτε ὁ ἐν ἀνθρώ- 

πῳ λόγος ἄνθρωπος, οὔτε πρὸς αὐτὸν εἶναι λέγεται, 

ἀλλ᾽ Οὔτε γὰρ ζῶν ἐστιν, οὔτε ὑφεστώς " 

ὃ δὲ τοῦ Θεοῦ Λόγος ζωή ἐστι χαὶ ἀλήθεια. Καὶ ὃ 

μὲν λόγος ὃ ἡμέτερος ὁμοῦ τε ἐλέχθη χαὶ οὐκ ἔστι" 

περὶ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγου τί φησιν ὃ τ αλκος: Εἰς 

τὸν αἰῶνα, Κύριε, ὃ Λόγος σου διαμένει ἐν τῷ 

5 "Ὁ 
εν αὐτῷ. 

οὐρανῷ. 

Καὶ ἐντεῦθεν μὲν οὗτος ὃ πόλεμος " ἑτέρωθεν δὲ 

τίς καὶ ποῖός ἐστιν ὃ χατὰ τῆς ἀληθείας ἀγών; Τὴν 

μὲν ὕπάρξιν συγχωροῦσι, καὶ ἴδιον εἶναι πρόσωπον 
3 ἢ 
ἀνομοιότητα 

δὲ τῆς φύσεως παρεισάγουσι. Καὶ τὸ τοῦ Υἱοῦ ὄνομα 
μέχρι φωνῆς συγχωροῦσι, τῇ δὲ ἀληθείᾳ πρὸς τὴν 

χτίσιν αὐτὸ κατάγουσιν" οὐ δυσωπούμενοι τὴν φω- 

γὴν τοῦ Κυρίου, ἑαυτὸν προδειχνύντος τῷ πρὸς τὴν 

τοῦ Πατρὸς θεωρίαν ἐπειγομένῳ. Ὃ ἑωραχὼς γὰρ 

ἐμὲ, φησὶν, ἑώραχε τὸν Πατέρα: Αὕτη δὲ ἣ φωνὴ 

ὀρθῶς λογιζομένοις ἁ Πρηστη ἐμφράττει τὰς βλα- 

σφημίας. Οὔτε γὰρ ἑαυτὸν εἶναι τὸν Πατέρα φάσχει, 

5 ἘΔΙ θεὸν λόγον, 7 εμπε συεγδιπε. ΔΝ οχ υἱεῖπια ἴῃ 

Μ,55.. ποὴ Ἰοβίτιν. 

« ἘΔ χαίτογε ὁ. Ν᾽ εἴοτοβ ἔσὸβ Πἰθυὶ αὉ ἴπ σοπίοχέιι, 

ΑἸϊψααηΐο ροϑβὶ Μ55, ἄτι πῶς δ᾽ ἄν. ἘΔ πῶς ἄν. 



ἨΟΜ. ΟΟΝΥΒΑᾺ ΒΑΒΕΠΓΙΑΝΟΒ, ΕΥΘΑΚΙΌΜ, ΕΤ ΑΝΟΜΟΕΟΒ. 

ὅς γε διαιρεῖ τὰ πρόσωπα φανερῶς ἐν τῷ λέγειν, 

Ὃ ἑωραχὼς ἐμέ. Δείκνυσι γὰρ ἐχ " τούτου τὸ ἴδιον 

αὐτοῦ πρόσωπον" ξώραχε τὸν Πατέρα, ἀναφέρων 
ἐπὶ τὸ πατρικὸν πρόσωπον, χαὶ διαιρῶν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
προδήλως, καὶ ἐν τῷ λέγειν - Εἰ ἐγνώχειτέ με, καὶ 
τὸν Πατέρα μου ἂν ἤδειτε. Οὐ γὰρ σύγχυσιν τῶν 
προσώπων ἐμφαίνει ταῦτα, ἀλλὰ τὸ ἀπαράλλακτον 
τῆς θεότητος παρίστησιν. Ἀχουέτωσαν δὲ τὸν αὐτὸν 

“ λόγον χαὶ οἱ ἐναντίοι " ὅτι ὁ τῆς τοῦ ΥἹοῦ κατη- 
ξιωιμμένος χοινωνίας, οὐκ ἀπεστέρηται τοῦ Πατέρος. 

Οὐ γὰρ ἀλλοῖον ὃ γεννήτωρ ἐγέννα, ἀλλὰ τοιοῦτον 
οἷος αὐτός ἐστιν. Ἄχουε, ὃ ᾿Ανόμοιος " ᾿Εγὼ χαὶ ὃ 

Πατὴρ ἕν ἐσμεν. Ἄχουε χαὶ σὺ, ὁ Σαδέλλιος- ᾿Εγὼ 
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐξῆλθον, χαὶ πρὸς αὐτὸν ὑπάγω. 

Καὶ ἑκάτερος ὑμῶν τὸ ἴδιον τραῦμα ἐχ τοῦ εὐαγγε- 

λιχκοῦ “ διδασχαλίου θεραπενέσθω. Καὶ σὺ μὲν τὴν 

ἑνότητα λάμδανε ἐπὶ τὸ τῆς φύσεως ἀπαράλλαχτον" 

σὺ δὲ τὸ, Ἀπ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον, καὶ πρὸς αὐτὸν πο- 

ρεύομαι, ἐπὶ τὸ τῶν προσώπων “ διάφορον. Συμ- 
Οῶμεν οὖν ἐπὶ τούτοις, καὶ εἰρηνεύσωμεν, καὶ χα- 
ταθώμεθα τὸν μαχρὸν χατὰ τῆς εὐσεῤείας πόλεμον" 

ῥίψαντες μὲν τὰ ἠχονημένα ταῦτα τῆς ἀσεδείας 
ὅπλα, καὶ μεταχαλχεύσαντες τὰς ζιθύνας εἰς ἄρο- 

τρα, καὶ τὰς μαχαίρας εἷς δρέπανα. Μήτε σὺ λέγε 
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80Πὰ5 ἀρουῦῖθ αἰβιϊησιαΐ, Πἰ5. νϑυθὶβ : Ομὶ υἱάϊε 
πι6. Ἠϊπο ΠΑΠΊΖ 16 Οϑέθ μα ΡΥ ΟρΡυ ἢ 5ιιὰπη μ6Γ-- 

80Π8Π1. (μπῇ γΘΙῸ 50} πρὶ : 7 1αϊὲ Ῥαίτεπι, τγ6-- 

5ΡΊοἱΣ δὰ ραΐθυ πᾶ) ΡΟ ΒΟΠΔ ΠῚ, ἂς ἀἰδιησυϊ ἃ 
5ΘΙΠ ΘΙ 050. πηΔηΪ 6516. Ουο ἰάθη [(Δοἱς φαοήτιο, 

ὉΠ01 αἷς : δὲ οοσπον δϑείῖς πιὸ, οἱ Ῥαίτοηι πιθιίπι 

τιΐχιι6 οοσπον 556 15. ΟΝ ΘΗΪΠῚ ΡΟ ΒΟΠΑΓ ΠῚ Π0Π- 

Γαβίοηθιι ᾿πἸοαηΐ Πεθο, 566 «θ᾽ τ 115 δ π}ΠΠπι4 ] Π 6 πὶ 

ΘΧΠΙΡρΘης εἰἰβου  πλ] π]5. οὐ π5ν15. Θχρογίθηι. ἀπ- 
ἀἴδπε ἀαΐθηι θθο ᾿ρ5ἃὰ γϑῦρα δὲ δά νθυβαυ, σαοά 

41 ΕἸΠῚ σοηβου 0 ἀἸσπαίτι5 δϑί, 15 Ραΐν ΡΥ ναίιιϑ 
ΠΟῊ 51. Νϑο δηΐῃι ἀϊνθίβιιηι (θη ον σϑπα, 564 

τἀ ]6} 4118} 15 ̓ρ58. δὲ. Αια], Αποιηθθ, Ερο οἵ 
Ῥραῖδγ' τεγύμαηηι. διεππτι5. ΑἼΔΙ δὲ ἔπι, 5406 }}1, Ερο 6α-- 

ἑνὶ α Ῥαίτε, εἰ αὐ ἴρδοιιπι σαάο. ἘΠ᾿ αἴουηιθ οχ 
Θν ησ ] σα ἀθοἰνῖπα ΡΙΌΡΥΠΙΠΙ να] πι5 οὐχί. ΕΠ 

τὰ 46 ΠῚ τππ11ὰ 6 ΠῈ 511 Π16 ΘΧχ ΔΡ5Οἰ τ {Ἰ55]π|ὰ Πὰ- 
Ε ἴπγδ5 5:1 |1|πΠῸ : ἔπ νϑΡῸ 1Ππ|4,.44Ὁ ἐο οαϊνὶ, οἐ 

αὐ ἰρϑιιπι σαάο, Δ μουβοπάγιπ αἰν θυ βιταῖθιη γ8- 

ἴϑγαϑ. Οοηνθηϊαΐ ᾿σῖταν 46 ἢ15. ᾿ΠΊ6 1 ΠΟ5, ἈσΆΠΙ115- 
4116 Ῥᾶσθηι, οἱ ἃ ἰΙοπρὸ οοη μὰ Ρἰθίαϊθπι θ6}10 46- 
5:51 Π}115,. ἈΟΙ1{15. 11}15 ᾿πη 1 δ .15 Δ. Π115 Δ] 6 [15, οἱ 

[ια5115 1π ἀγα γα, 5] 115 νΘΡῸ ἴῃ [Ἀ]σ 65 ΘΟ ηἤδι8. 
Νϑάιθ τὰ ἀἸοὰ5. δοίμην : 564 5616 }6 διιπὶ, αὶ 

Ἴ “οαπ. τή. 
7" 

οαπ τὸ. 
30. 
Ἰνίάεηι τ. 
28. 

Ἐξα. 2. ἤ- 

- 3 Α ἘΌΣΣΑΥ ας ς- ΕΟ ΨΉΡΗΣ 
τ μόνον, ἀλλ᾽ ἀκολούθει τῷ λέγοντι" Οὐκ εἰμὶ μόνος, 191 ἄϊοῖι : Δίοπ διέπυ εοἶτι5, ιία φιιὶ γυϊδίς τα Ῥαίοτ, ζοαπ 8.16. 

ὅτι ὃ πέμψας με Πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν. Ἄλλος 
οὖν ὃ πέμψας Πατὴρ, καὶ ἄλλος ὃ πεμφῳθεὶς ΥἹός. 

Καὶ πάλιν, Ἐγὼ, φησὶ, μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, 

καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέμψας με Πατήρ. Καὶ, 
᾽ν τῷ νόμῳ δὲ, φησὶ, τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται, ὅτι 
δύο ἀνθρώπων ἣ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. ᾿Αρίθμη- 

σον, εἰ βούλει, τὰ πρόσωπα. ᾿Εγώ, φησὶν, εἰμὶ ὃ 

μαρτυρῶν. Εἷς, Καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέυψας 
με. Δύο. ΚΚαὶ οὐκ ἐγὼ οὕτω τολμηρῶς ἀριθμῶ, ἀλλ᾽ 
αὐτὸς ὃ Κύριος ἐδίδαξεν, εἰπών "᾿Εν τῷ νόμῳ τῷ 
ὑμετέρῳ γέγραπται, ὅτι ἀνθρώπων δύο ἣ μαρτυρία 

ἀληθής ἐστιν. Καὶ σὺ δὲ ὁ κατ᾽ ἄλλο εἶδος τῆς ἀσε-- 

θείας θεομαχῶν, ὃ ἀνόμοιον εἶναι λέγων τῇ φύσει 
τὸν Υἱὸν τῷ Θεῷ, ὃ τὴν ἰσότητα μὴ διδοὺς, ὃ 

ἃ διάστασιν ζωῆΐς ἐμποιῶν, δυσωπήθητι Παῦλον 

» ὕΣσπιις Οοάεχ Βερ, ἐκ τούτου τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον. 
9 Απεζοὶ ὑτο5 ΠΡ τὶ τῶν αὐτῶν λόγων. (Οπιθεἤδῖα8, 

ΟἿ Π σογΡα, 4 Ῥγοχίπηθ βεααπηΐι, ΘΟΥΤ ρα 6558 

ἀν γαγοίαν, θὰ ἀπιοθιι5. τη 15 τοβάγοῖτο σοηδέιι5 οί. 

ΑΤῈ ρίζαν Ἰεσοπάιιπι 6588 ἀπ ὅτι ὁ τῆς τοῦ Υἱοῦ κατι-- 

ξιωμένος προσηγορίας, οὖχ ἀπεστέρηται τῆς τοῦ Πατρὸς 

κοινωνίας, δι} ὅτι ὁ τῆς τοῦ Υἱοῦ κατηξιωμιένος χοινω- 

νίας οἴο,, αὐ ἴῃ σοπίοχίι,, 56 5ῖ. ἰάπιθα, αἴ Ῥοβι 11- 

1υα, Πατέρος, βιιθαυα]αΐτν νὸχ χοινωνίας, Οιι Εἰς 

αἰϑ παῖς ἐδὲ οοπϑδοῦίϊο, πεὸ Ὠαιγῖς Ὲηϊναίι5 ε5ΐ, 

5ΠΡΡ]ο, σοποογεῖο. Ῥιυο 5 πη ρ] ]οἴέον Ἰοσοπάτιπι προση- 
γρρίας ΡΓὸ χοινωνίας, πος 5θηδιι : (λει ἐξα σομιμιοίτις 

Α πιθοιίην 65ἴ. ΑἸτιι5. Ἰσι τα} δὲ ῬΑΙΘΡ {|| ΠηΙδ51 1, 4115 
4 πηΐϑϑιιβ θϑὲ ΕἾΤ τι. ΑὉ Ὑπυβι15., Κρο, ἱπάα, 

ἐεϑεϊηϊοπίτιτη, ρογ]ιῖνθο εἰ6 πιοῖρ5ο, οἱ {65 {ἰπιοτιίτετν 

Ρογἠίνοι (6 πιὸ ηιιὶ πιῖσῖ! πιὸ Ῥαΐον. Ἐπ, [τὶ ἰθ66 

φνοοίγα, πα, σογίρίιπι 6εΐ, φιοα «πιογσι ἢο- 

γιΐχειει, ες. 1πιοτιίπεσι Ὁ Γι 65 :. ΝΝΙΠΘΡ ἃ, 51 {- 

Βδὲ, ρϑιβοπμᾶβ. ἔρο, ἱπᾷι, σεέπὶ σι τοδιἴηιο- 

τιΐιιπι ρογμίνεο. ἴπιι5. ΠῚ ἐδοϊηιοπίπιην μεν δ εὲ 

εἶ πιὸ φιιὶ πιῖϑῖε πιθ. Ἐπ᾿ ἀπο. Νοο 6θὸ 5ὶς διιάα- 

οἴθι" ΠιΠΙΘΙῸ, 564 Πομηΐητι5 ᾿ρΡ56 ἀοοι, οατὴ 41- 

ΧΙ: ἤπι ἰέρο πυεείγα δογίρίμπι 65ΐ, χιιοεί εἰποτίετι 

Πποπεΐπιιη ἐδοίϊπηοπίμτα ὑϑειηι δἰζ. Τὰι νοὸ 48] 

Β Αἴΐο ἐπι ρ θ δ 5. σο ποθ Δάνούϑιι θα Ριιθηᾶ5) 

41 ΕἸ πὶ ἀεὶ. ῬθῸ πᾶειγα (Ἰ55: Π]]6 1.7. Ὁ] 

Θὰ} τα θὰ ΠῸΠ ΘΟΠΟΘΪ5, 411 ἱπάτιο]5. ν [80 1η- 

εδὶ Ῥαινῖ, τὸ ΕΠ ποόπῖδηὶ σοπϑοηιι5 οἰ1, ργὶναΐμ5 

ποπ δε Ῥαῖγα, ᾿ς εβί, αι ῖς παίιγαπι Πα εξ. 

ἃ Βερ. βθοιηα5 διδασχαλίου, τορίϊιι5, ἘΔΠΠ διδα- 

σχαλείου. 

εχ διάφορον ἴϊα Ἰιου Ιοοο ἀοοϊρίοηα εϑξ, τι Ῥτὸ 

ἀἰπειποίίοπα βιιπηαίιτ, 

ἢ ΠΙυά, μήτε σὺ λέγε μόνον, 516 ᾿πῈο}]Π1ρο : δχια ἐμ 
Τοετιτν ἴα οοἴμσ αἰϊοα5, πὶ Ἔα οἴ απίι" μεν δοηθ. 

ἃ ΒΑ51Π1ι5 ἱπιροῖϊε 605, {1 Ὑ ὀγθυιμ Φ ἴθ πτι πὶ ΠΟ 
6556 το ιοπίοβ, ἀρ ᾽ ἐλΡα θα πίαν ᾿πίογν Ἰ Ππι πὶ ἀοἄαπι 

[αἴξ56, 4πὸ Ῥαίτῖς υἱΐα ἃ νἱία ΕἾΠΙ ἀἸβίαγοι. 

εἰ τή. εἰ 
17. εἰ ι8. 



(οὶ, τ. 

ὥοαλ.5. ι8. 

Ῥαιΐρρ. 5. 

οαη. 

τὸ. 
τή. 

ΤᾺ 

0ὃ 

ΤΟΓν Δ], ΤΟΥ ΘΓ ΓΘ ῬΑυ]ηι ἀϊσθπίοπι : Ομὶ δὲ 
ἕπιασο Πεὶ ἱπινϑίνιϊὶς; Ἰοσατ6 ἸΑΥ Ια ΓΘ Ἱπη ΔΘ  ηὶ 
νἰνθητ, αὐ ν τε ἀγ ποῦν ρὲ ΡῸΓ ΟΠ Πἶἃ 51}1}15 51. 

(οπῆϊογα Ραΐγθηι 6556 ΕἾ ΠΠ, ΠῸΠ οὐ Θδἔιγοθ, ΟΡ Π-- 

ὁθπη. ΕπῚΠπ γον Ῥα 15 σΟΠ[θϑϑίοπθ 5ῖΠ6 διιπὶ {1 

ΘΘΒἶτιι5. 6ϑί. ᾿μ51 ἀἸσηϊταῖθ ρᾶΓΘ ΠῚ 6558, ΓΘ ΟΟΔἢ5 
π᾿ τηθιπου απ 1ΠΠπ4 Θυδησο ϑίθο ΓΘΘ ΠΟ ΠΙ ΠΠῚ : 
7 δῖιπι Ῥαίτεπι σιπιπὶ ἀϊσον αι, ἔαοῖεπς 56 ηιια- 

ἰεπιὶ [)6ο. ΚΠ υα] Ἰα5 δυιΐθπι 11, {πᾶ πη οαπὶ Ρὰ- 

τ παθεῖ, 1π|6}}Π 16 1 ππι 6556. 5ΘΟΙΠ11ΠῈ ΠΑ ΓΔ ΠῚ, 

ΠΟ ΘΟ Πα ππΠῚ Τὰ Π ἢ Γ 1Π15. ΘΟΓΡΟΓΘδ5. ΤΠΘΠΒιι- 
γὰπ). Οποιηο ὁ. δυο π) ΠῸΠ ΓΑρΙ Πα πὶ ΔΡ ΙΓ ΠΝ 

δϑῖ 6556 56. δια θη Π 60, 51, τ {πὶ ὈΙΔΒΡΠΘΙη85, 

ΠΙΙΠΊ ΙΔ ΠῚ 85 118}15 [π]Ὲ ὃ ΟἸΟΙπ0 40 ΤιιΓϑιι5 1η Ποὶ 
ουπηα ογαΐ, 41, τὰ ἕὰ ἀἰοῖ5, ΠῚ Δ ΠῚ 51Π|}}15 

[9 
3. ΤᾺ ]5 φαϊάθπι τἰυΠππ6 Ρασπα ΠΟΡῚ5 δϑὶ, 

ψ ΟΡ α5 νΘΙῸ τι ὃ Νϑήϊι πὰ γϑίογ πη 65. ρΘυβΟ Πα 5 
ΠΟΙ οὶ : 56 ἀ ἀϊο Ῥαΐνγθμ, ἄἴο δὲ ΕἸΠ πη, ΠΟΙ Γοὶ 

ἘΠῚ ΠΟΙΗΪΠἃ (πιο [6 Π5., 564 δχ πἴγαπ6 ἃρ- 
ῬΘΙ]Δ ΠΟ Π6 5:5 η ἢ οα ΠΟ ΠΘΙῚ ῬΓΟΡΓΔ ΠῚ ἀἸ5οθη5. ΝᾺ ΠῚ 
ἸΠΘΘ 5 ̓ΠἸΡΙΌΟἰ ἃ5. δϑὲ ΠΟῚ 5 5ΟΙρ ΓΘ ἀοσπμηθη ἴα 
ΤΟΠΉΪΠΪ 5 {1 ΠΟΡῚ5 ῬΘΥΒΡΙοιι6 Δ]1ὰΠῈ ΡΘΥϑΟΠδπι ἃ Ὁ 
11 ἀἰδεϊπειαιε, δὲ ὁπὲπι αϑίθτο, ᾿πα τ, σοσαῦο 

Ραίτθηι., δὲ αἴΐιπι ᾿ατγαοϊοίιπι πιϊίοὲ σοῖς. 

Ττααιιθ ΕἼ] Ππ5. οϑὲ 41} τοσαΐ, Ῥαῖον δϑὲ σαὶ τοσα- 
τιν, ῬΑΡΔΟΪδῖιι5 γΈγῸ 4αὶ πἰἘΠ πν. ΝΌΠΠΘ ΘΡΘῸ 

ἈΡογίΘ Ππριιάθηβ 65, 4αϊ σὰπὶ ιἴα5., ἔσο, 46 
ΕΠῚΟ, 716. ἀθ Ῥαϊῖγθ, «115, ἀθ Θρί νει βαποῖο, 
ΤῊ Ϊ56 65 [Δ ΠΊΘΠ ΟἸΏ Πἶᾶ, ΟΠ] ΠΙΆ 116 σΟΠ [τι 415, 6 τοὶ 

ἘΠῚ {{]} 1115 ἀρΡΡΟΙ]α ΟΠ 65 ΟΠΊ Π659 ΥἸΟἰσ5 1 ΠῚ ΠΘΙῸ6 

τὰ δα 514] 16 πάπιηι ἱπηρ θα θπ βατη το ΒΘ  0-- 

ΠΟΙ ΡΘΥΘΟΠΆΓΙΙΠῚ. ΕΤ5Ὶ ΘΠἸ ΠῚ ἀτι|0 51 Π} ΠΙΙΠΊΘΙῸ . 
τ πΊθη Πα ϊαγὰ ΠΟ 50Π| (Ἰ5] 611 : πΘατι6 αὶ ἄπο 
ἋἸοἶ, ΑΙ ΘΠ! οπθηι πάππος. Τππ5. εις δἰ Ῥαΐον, 

τηῖτι5. Ποῖῖ5. οἱ ΕἼΠΠ5. ΠΟΙ ἱϊ ἄϊιο,, οὐπὶ ΕἸ 5 

1ἀθπεταΐθμ Πα θθαΐ οἰιπὶ Ῥαΐγθ. ΝῸΠ ΘΠ ΠῚ ]1Δ ΠῚ 
ἴπ Ῥαΐνθ ᾿πίπθου αἰν᾽ πἰζαΐθιη., αἰϊαπὶ ἴῃ ΕἾ, 

ὭΘΩΙΘ. ΔἸ πὶ ΠαϊιΓΔη {ΠΠ8Π}., δὲ δἰ πὶ Πᾶπο. 

Οὐδ ΠΟΘ. Ρδυβρίοιια τὰξ δῖ Ὁ ΕΠ Ϊ ῬΟΓΒΟΠΑΓΕΙΠῚ 
ῬΓΟΡΥΙΘῖα5 » ΠΕΙΠΊΘΓα ΒΘραγΡ Ππ Ῥαίς πὶ, δὲ 5ερᾶ- 

γδῖη} ΕἸ]: 56 ἃ πὸ βοϊπάαγὶβ ἴπ τα Πα ἀπ ὴῚ 
ἀθουιιπη, ἘΠᾺΠῚ ἴπ πΠΓΟΘΙ6 Ἔσβθη πὶ ςΟΠἢέθαγο. 

Τὰ οἵ Βα 6} } 15. σα, εἰ Ἀποιπηαῦιιβ σοπίθγθιαν, 

5. 

Ρ δὶς γεΐογοβ φααΐπου ΠΡ υϊ. ἘΜῚῚ τοῦ εὐαγγελίου. 

ς ΠΙιὰ εὐχρινῶς διιστῶντος εἴο., ἱπορῖς Ζυϊάθπι γον- 

τι δῖα Ἰτογργοβ οπὶ ἴΐα βου ρϑιῖ, ἑαπε σοπορίοια 
Ρεγσοπαγσι ποδὶς αἰϊζογαίίζοπεπε δεσευπεπῖϊς : 564, 

αὐ ᾿πρθπιια ἔαϊοαν ποβοῖγε {πο ποβοῖο, ϊοαπὶ πὸπ 
ὭΟΒΞΘ Τὴ ἈΠ] πὶ νόσειη [ αἰ παπι, 41 ντὸχ τεοα ἕτε- 

ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΆΑΠΕΞ ΟΛΑΡΡΆΑΡΠΟΟ. ΛΕΟΘΟΗΙΕΡ. 

λέγοντα " Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου " 
ν δ -“ν»͵ ΓΑΕΥ͂Σ 5» ἄν ΡΣ . 

χαὶ δὸς τῇ ζώση εἰχόνι ἀπαραλλάχτως ἔχειν πρὸς 

τὴν ζωὴν τὴν ἀρχέτυπον. Ὁμολόγει Πατέρα ΥἹοῦ, 
Ἶ Ἂ - - - 

μὴ χτίσματος, δημιουργόν. Καὶ ἐν τῇ ἀληθινῇ τοῦ 
Ἁ “- ν ᾽ 

Πατρὸς ὁμολογίᾳ δὸς τὴν τοῦ γεννηθέντος πρὸς αὖ- 
ΔῪ - -- - 

τὸν δμοτιμίαν, ἀνησθεὶς τῆς τοῦ " εὐαγγελιστοῦ 
΄ «"͵ 2 - Ν " μαρτυρίας, ὅτι Πατέρα ἔλεγεν ἑχυτοῦ τὸν Θεὸν, 

Ἐπ σεν τς τς οτος εξ 
ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. Τὸ δὲ ἰσάζειν τῷ γε- 

- ᾿ ΄ γεννηχότι χατὰ τὴν φύσιν νοεῖται, οὐ χατὰ μεγέ- 

Ο θους σωματικοῦ παραμέτρησιν. Πῶς δὲ οὖ, ἅρπα- 
: - Ὡς γυὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, εἶ, ὡς σὺ βλα- 

δι τ ποθῶν . παν τ Ρε ΡῈ ον το ττῇ 
σφημεῖς, οὐδέποτε ἴσος: Πῶς δὲ χαὶ ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ΓΟ ΝΣ - ὃ ΣΞΑῚ τ ν λό φερις δ - 

ὑπῆρχεν; δ, κατὰ τὸν σὸν λόγον, μηδέποτε ὅμοιος: 

Ἀλλ᾽ ὃ μὲν πόλεμος ἑκατέρωθεν ἡμῖν τοιοῦτος, 
ἡ δὲ ἀλήθεια τίς; Μήτε σὺ φοδοῦ τὴν τῶν προσώ- 

πὼν διμολογίαν, ἀλλὰ λέγε Πατέρα, λέγε καὶ Υἱὸν, 

δύο ὀνόματα ἐπιφθεγγόμενος, 

ἰδίαν ἔννοιαν δι-- 
μὴ ἑνὶ πράγματι 

ἀλλ᾽ ἐξ ἑκατέρας τῆς “προσηγορίας ἰὸ 
' 

ΝΑ 

δασχόμενος. Δεινὴ γὰρ ἀγνωμοσύνη μὴ χαταδέχε- 
σθαι τὰ διδάγματα τοῦ Κυρίου, “ εὐχρινῶς διιστῶν- 

ἿΞ ἐν. ΔΆ ται ἂν ξτερότητα. ἘΣ " 
τος ἡυῖν τῶν προσώπων τὴν ἑτερότητα. ᾿Εὰν γὰρ 

λ 

Ρ ἀπέλθω, φησὶ, παρακαλέσω τὸν Πατέρα, χαὶ ἄλ- 

τρις οσ τὰ ὑμῖν. Οὐχοῦν Υἱὸς μὲν ὃ 
» Πατὴρ δὲ ὃ παρακαλούμενος, Παρά- 

πὰ οὖν οὐ ὄξει ς 

ερὶ τοῦ Υἱοῦ, ἐχεῖνος 

ἀεὶ τοῦ Πνεύματος 

πάντα συγχέων, 

στελλόμενος. 

τύᾳ χαὶ π 

ς πάσας π προσηγορίας περίτις 
Ἢ σὺ ἅρπαγμα πρὸς τὴν ἀσέ-- 

- 
) ἀριθμῷ, ἀλλὰ τῇ φύσει οὐ διέζευχται" 

ο “λέγων, ἀλλοτρίωσιν πυτος Εἷς 

τι χαὶ Πατήρ᾽ εἷς Θεὸς δὲ χαὶ ὃ Υἱὸς, χαὶ 
Ξ 

ἐπειδὴ ταὐτότητα ἔχει ὃ Υἱὸς πρὸς τὸν ο ᾽ 

Πατέ Ὧ Οὐ γὰ 
κ Ἅ 

ἡ ταύτῆν; ΠΕΣ μὲν οὖν τρανωθῇ σοι τῶν προσ- 

ὦπων ΕΘΝ ἰδιότης, ἀρίθμει ἰδία Πατέρα, καὶ ἰδία 

ς πόλυθεῖεεν ἀποσχισθῆς; υἱὰν 3 
Υίόν. Ἵνα δὲ μὴ εἰ 

ὁμολόγει ἐπ᾿ ἀμφοῖν τὴν οὐσίαν. Οὕτω χαὶ Σαδέλ-- ΟΔΟῚ 
“ ἜΡΣ, λιος πίπτει, χαὶ ὁ ᾿Ανόμοιος συντριδήσεται. 

ὁτης Βὲπε ἐχρυϊπαΐ ροββῖξ. ϑεᾷ ταπιθπ ἔογίαβεθ, ρετῖ- 

ἐπε: 5115, Θά Τὴ τ ΌΤΙ Ἔαρυηεβ, 5ὶ 1ἴὰ Τηΐεγῦ - 

Ρτγείοτε, {πε 1πίεγρτεῖα! ΒΌΠΊΙΙ5. 

ἃ Ἐ61Π λέγων πρύσωπα. Ψὸχ υἱεῖπια ἰπ Μϑες 

ἱπνθηϊζατ, ΟὉ Ἰάχψις δα ἄεετε ποῖ Ἡογο πέος Ὁ 

ΠΟῚ 



ΠΟΜΝ. ΟΟΝΤᾺΆΛ ΒΑΒΕΙΠΙΆΑΝΟΒ, 

Ἁ ῬὟ Ν 

Ὅταν δὲ εἴπω μίαν οὐσίαν, μὴ δύο ἐξ ἑνὸς με- 
τ - τ-Ἀ Ν ᾿ 

ρισθέντα νόει " ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἀρχῆς τοῦ Πατρὸς τὸν 

Υἱὸν ὑποστάντα, οὗ Πατέρα χαὶ Υἱὸν ἐχ μιᾶς οὖ- 
τος ᾿ 

σίας ὑπερχειμένης. Οὐ γὰρ ἀδελφὰ λέγομεν, ἀλλὰ 
Ξ ἐξ ΕΝ δ , 

Πατέρα καὶ Υἱὸν ὁμολογοῦμεν. Τὸ δὲ τῆς οὐσίας 

ταὐτὸν, ἐπειδὴ ἐχ τοῦ Πατρὸς ὃ Υἱὸς , οὐ προστά- 

γματι ποιηθεὶς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς φύσεως γεννηθείς " οὐκ 
᾿Ψ, ΑΥ - Ν 5Ν λὰ ΓΑ ελ “ἈΠ 

ἀπομερισθεὶς τοῦ Πατρὸς, ἀλλὰ μένοντος τελείου 

τέλειος ἀπολάμψας. Καὶ μή μοι περιδραμόντες, 

ὅσοι ἢ μὴ τελείως τοῖς λεγομένοις ἠχολουθήσατε, 

ἢ πρὸς ἐπήρειαν ἡμᾶς περιεστήχατε, οὐ λαῤεῖν τι 

παρ᾽ ἡμῶν ὠφέλιμον ἐπιζητοῦντες, ἀλλὰ λαδέσθαι 

τινὸς τῶν λεγομένων ἐπιτηροῦντες, εἴπητε - δύο 

θεοὺς χηρύσσει, πολυθεΐαν χαταγγέλλει. Οὐ δύο 
θεοὶ, οὐδὲ γὰρ δύο πατέρες. Ὃ μὲν ἀρχὰς εἰσάγων Β 

δύο, δύο χηρύττει θεούς. Τοιοῦτος δέ ἐστι Μαρχί- ᾽ {1 
, 

ὧν, χαὶ εἴ τις ἐχείνῳ τὴν ἀσέδειαν παραπλήσιος. 

Καὶ πάλιν ὃ ἑτεροούσιον λέγων τὸν γεγεννημένον 

πρὸς τὸν γεννήσαντα, δύο χαὶ οὗτος λέγει θεοὺς, 

διὰ τὴν τῆς οὐσίας ἀνομοιότητα τὸ πολύθεον παρ- 
ὲ ΠΣ ΣΤ τ βεύξῆς ἃνέ ἌΟΤΗ 

εἰσάγων. Εἰ γὰρ μία μὲν θεότης ἀγέννητος, μία δὲ 

Ξννητὴ, σὺ εἰ ὃ τὴν πολυθεΐαν κηρύσσων, ἐναντίον 

μὲν λέγων εἶναι τὸ ἀγέννητον τῷ γεννητῷ,, ἐναντίας 
υ , Α ι "» , ; π ὟΝ - “ δὲ δηλονότι χαὶ τὰς οὐσίας τιθέμενος “. εἴπερ οὐσία 

Η - " 3 ἀπο μος κι ας ὦ, ες ὦ (ὡς 
μὲν τοῦ Πατρὸς ἣ ἀγεννησία " οὐσία δὲ τοῦ ΥἹοῦ ἣ 

γέννησις. Ὥστε οὐ δύο " μόνον θεοὺς, ἀλλὰ χαὶ μα- 
΄ 5».2 ᾿ ς Ἀ, νὸς ὅν ῃ 5 Ὁ χομένους ἀλλήλοις λέγεις" χαὶ τὸ δεινότατον, οὐ 

Ἄ ΓᾺΡ 

τὴν μάχην, 
ἘΥΤΕΣ Στ τὰς ἀνία ττ, 
ἐλθεῖν εἰς εἰρηνιχὴν σύμόασιν 

προαιρέσει διδοὺς ἀλλὰ φυσικῇ δια- 

στάσει, μηδέποτε 

δυναμένη. Ἀλλ᾽ ὃ τῆς ἀληθείας λόγος ἑχατέρωθεν ΜΕΝ Ί Ί 
τὰ ἐναντιώματα διαπέφευγεν. Ὅπου γὰρ μία μὲν 
ἢ ἀρχὴ, ἔν δὲ τὸ ἐξ αὐτῆς" χαὶ ἕν μὲν τὸ ἀρχέτυ-- ἢ ἀρχὴ» 9 Ἰς με ρχετ 
πον, μία δὲ ἣ εἰχών" ὃ τῆς ἑνότητος λόγος ἢ οὐ 
᾿ ᾿ ᾿ ἘΝ τος Ξῶν τς 
διαφθείρεται. Διότι γεννητῶς ὑπάρχων ἐχ τοῦ Πα- ἢ τυ δ ἱ 
τρὸς ὃ Υἱὸς, χαὶ φυσιχῶς ἐχτυπῶν ἐν ἑαυτῷ τὸν 

Πατέρα, ὡς μὲν εἰκὼν, τὸ ἀπαράλλαχτον ἔχει" ὡς 

γὰρ ὁ 
κατὰ τὴν ἀγορὰν τῇ βασιλικῇ εἰχόνι ἐνατενίζων, 

λ ΄ ᾽,’ Ἂς 3 ωικᾷ , ΕΥΣ ΄ 

χαὶ βασιλέα λέγων τὸν ἐν τῷ πίνακι, δύο βασιλέας ἢ 

δὲ “γέννημα, τὸ ὁμοούσιον διασώζει. Οὐδὲ 

Ω - ’ ΓΟ ἈΥΈΞῆς ὙΕΓῚ ΠΗ ὁμολογεῖ, τήν τε εἰχόνα ; χαὶ τὸν οὗ ἐστιν ἣ εἰχών. 
" 3 », ΚΣ ΩΝ 3 “- ΄ Νὴ ΄ 

Οὔτε ἐὰν δείξας τὸν ἐν τῷ πίναχι γεγραμμένον, 
ΕΣ ἘΚ 2 ν᾿ -“ ,ὔ Ἁ 

εἴπη" οὗτός ἐστιν ὃ βασιλεὺς, ἀπεστέρησε τὸ πρω-- 

τότυπον τῆς τοῦ βασιλέως προσηγορίας. Μᾶλλον 

4 ἘΠῚΠῚ μόνους. Απεϊχαὶ ἔγο5. ΠΙΡτὶ μόνον. ΑΠΖααπῖο 

Ῥοβὲ εὐ εἰ Βορ. τον τι5 δυναμένην. ΑῈ Μ55, ἔτο5 δυ- 
ναμένῃ. 

» 1 |ηι5 Οοάεχ Βερ. οὐ διαφέρεται, ποπ αἰξονι. 1,6-- 
οἴϊο ορτμηα. Α11 Μ55. εἴ δὶ πὲ ᾿πὶ οοπίοχίι. ΠΙ θα 
ἄυο Μ55. εἴ εατ γεννητός. Αἴ (01. ῥσϊπηιβ Ομ 110 

Οοάϊος Ἀερ. γεννυτῶς, μεν" υἱαπι βεποιαϊϊοπῖς; οἵ ἴϊα 

βου ρβίϑβο Βαβι τιπι ρμαΐο. [{ὰ οηΐπι τὸχ γεννητῶς τοοὶ 
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ἡ. 8564 σΠῈ Θϑϑθπ απ ππ8ΠῈ αἴ60, σαν ᾿πἰε]- 

Ἰισαβ ἄτι δχ τιπὸ εἰ νίϑα,, 5641 δχ ρυϊποὶρίο Ῥαϊγο 

ΕἸ ΛΔΒΙΌΝ, Τ᾽ ΑΝΟΝΟΕΟβ. 

τ ΕἸ 51} 055 θη ΘΠ, πὸ Ῥαίγθηὶ δὲ ΕἸ] πὶ οχ ὦ 

ὉΠ 5 ΡΘυΟ ΓΘ Θϑϑθητα ΘΠ σθηΐθθ. ΝῸΠ ΘΠΪΠὶ 
ἤρα 65. (οἰ πλλ5., 564 Ῥαΐγθηι δὲ ΕἸΠαπὶ οοπῇϊο- 

ΤΏ}. ΑἹ ΘΘΘΘΠΕἴ85 ἰἀθπεταβ. οδὲ, πὰ οχ Ῥαΐνδ 

ἘΠ] 5, ΠῸΠ ΡΡΡΟθρίο [Ἀοίι5, 561 ὃχ παίπνα 568- 
ὨΪ 5, ΠΟῚ εἰἰδϑθοίτις ἃ Ραΐγθ, 5θ δὸ πηᾶπϑηῖθ 

Ρδυίθοίο ρϑυίδοιτιβ ΠΠΠπιοθθοθηβ. ἘΠῚ τη], τοῖς 
πο ἀπ ΠῚ ρου θοιθ ἐϊοῖα ἀβ5Θ τι }}} 6515. ἀξ 

ΘΠ] ΠΙΆ ΠΑῚ Οατιδὰ ΠΟΘ. ΟἸΓΟΙΠΉ5Γ 15, ΠῸῚ αι: - 

ῬΘΠΙΘΘ τ Θχ ΠΟΡΪ5. ΑἰἸ αι σα ρί δεῖ. ΘΟ] πη θη, 

564 ΟΡβθυνδη 85 τι ΑἸ 414 δουιιπὶ ατιςο ἀϊοίπητι8 

ΘΑΡΡΔΠ15, Π6 ΟἸ ΓΟΙῸ ΠΟΙ 5  Π 65 ΟἸΧΘΥ 5: Ῥυθ σαὶ 

ἄδοβ. ἄϊτιοβ., ἐδογιιαι τα] Εἰ πἀἸ π6 η} δηπιπίϊαῖ. 

Νὸοπ 511 41] ἦτο, πϑάτιθ ΘηΪπὶ 5ιπὲ ἄτιο Ραΐγ65. 

Ῥεϊποῖρία ἄτι 4αὶ ἱπάτιοῖς, ἀθοβ ἄτιοβ ρυθάϊοαι. 
ΤΆᾺ]15. ἀπιΐθη ϑϑὲ ΔΙαγοίοη,, οἱ δὶ αυῖϑ 1ΠΠ1 51 Π}1}15 δἱὲ 

Ἰπηρίθίαϊθ. ΑΟ ὙΠ 5115. 4αὶ (ΘΗ πη} Δ] ΓΘ 5. 65- 
56 ΠΕ. ἃ επί 6556. αἰοῖτ., 15. “ποι ἀἴοὶς 
ἄδοβ ἄϊτπιοβ., ΟΡ δβϑϑθη τα αἸ5ϑι μα} ππ  1 π 6 πὰ Πλ1{- 

ταάίποιη. ἀδουιιτη ᾿ππιοθη5. ἘΠ ΘΗΪηῚ δ] τπὰ δϑὲ 

αἰν᾽ πΙῖα5. ἱπιθηϊία,, ἀΠὰ γΕΓῸ ΘΘηΪα., ἔπι 65. αὶ 
Τ ΘΟ ΠῚ Ὁ ΘΠ Οὰ 5. πη} {Π{π| 41 Π 61}, οἴμπ ΤΠ ΘΠΪ ἔπ 

Οδηϊίο ΘΟ ραν τι ΠῚ (ἰἸοα5., δια πὰ ϑ 116 ΘΘ5Θ ἢ [185 
ΘΕ απ Ρ]ὰΠ6 ΘΟΠ ΓΑ 5 : 5᾽ 4146 1Δ Θϑϑθητα ῬαΓνῚ5 

Ε586: ᾿πρθπου 10. Θββθη τα νΘΙῸ ΕἾ, σοπθυδίῖο. 

Οὐαγο ΠῸΠ ἄτιο5 πιο ἤθο5, 56 δο5 οδἰϊδηιν ἰῃΐθυ 

56 ΡυβΠδηΐο5. ἀἰοὶβ : δὲ “πο σγαν ἰβϑ᾽ Πη11Π} οϑί, 

ΠῸΠ ΕΠ 1115 ΡΌΘ ΠᾺ ΠῚ ΡΙΌΡΟΒΙἴΟ ΔΠΪΠ)1, 564] παίιι- 
ΡᾺΪῚ αἰσϑι 10, αιιο ΠΟ ροβϑὶζ ππι τα πὴ Δ ρμαοὶ- 
Ποαπη σΟΠΟΟ  Ἰὰ πὶ γοηΪν6. ΑἹ γϑυϊται5. ἀθοιηἃ 
δὰ 4118: [ΓΙ ΠΊΠ] 116 ἸΠΊΘΙ 56 ΡασΠπᾶηΐ, ἀθο]ηαν  , 
{01 Θπϊ πὴ} πππτιη} 65: ῬΥΪΠοΙ ρίππὶ, δὲ πιπππὴ αιοά 
ΕΧ ἴρ80 δϑῦ, {}0] ΓἜΓΒ.15. ΠΠΠῚῚΠῚ Θϑί ΘΧΘΠΊΡΪΑῚ 57 δὲ 

ἸῃΊᾶ Ὁ τπ|Πὰ., πΠ᾿Γα 5. γατο παι “πα χιιδι [8]06-- 

[δοίατιν, Οπαργορίοι ΕἾΠπι5 θχ ῬαιγΘ Ρ6υ ΠΟ Ὁ 
δ που Ο Πἰ5. ΘΧβίϑίθ 5 5 οἵ Πα ΡΆ ΠΟΥ ἴπ βθηιοῖ- 

1Ρ50 Ῥαΐρθ πη) ΘΧΡΥΪΠΊΘΗ5.7, υἴ ἸΠ]σ0. 4] 46η1, ἴῃ -- 
ΤΟ ΘΓ ΓΙ Π] ἃ ΠῚ Δ Ό5ΟΪ] τ Εἰ55᾽ ΠΙᾺ ΠῚ π6. Πα θὲ ϑἱ τ] Πττι- 
αἀἴποιη ; αἰ σΘηϊΓαγα ὑ6ΓῸ, ΘΟΠ51 514 ΠΕ 14} 1 τα θα 

βϑυναῖ. Νϑήτιθ δηϊη) {|| ἴῃ [ΟἹῸ πη ! ΠΟ ΠῚ ΘΙ Δ ΠῚ 

ΤΠ 6 π|7. ΘΓ γΘΡΘΠῚ (ἰἴοῖΓ δαιτὶ 4] ἰπ [|| οϑί, 

φυσικῶς ῬΙαΠ 6. τοβροποθὶξ. 

ς Βα5Π1ο ΠΡτοβ. οομίγα Εὺιποιηΐτη ΒΟΡΙΡΘπ 1, ἴΐα 

ἀἰβρ!οοραϊ γνὸχ γέννημα, αἱ Ελππ Ομ πὶ Θὰ τιβιιπὶ ΡΟΥ-- 

δταντον τορι ΠΟ που; π6Ὸ 58 {15 ΤῊΪΓΑΤῚ {π60, 4αοά 

δαάοιη ἴρδο τ] σοϊποτῖτ, Ῥιΐο ἁὐιΐοπι 1[ὰ ΒΟΥ ρϑῖσβθο 

ΒΑΚ απι, αὶ πργα οπίϊα, ἀπὶ πο 14 γευριπι 

7ππὶ ἃ πι]εῖ5 ἀβαραν! συ νδῖ, 4ΊΙΟΥ ΤΙ ΠῚ 856 ΘΧ ΘΠ ΡΠ τ πὰ 
50 ΠῚΟΪ 56 α] ρόββο Οχιβει παν. 



Πεν. τ. 3, 

“10 

φοπῇίοτιι" γορθ5. ἄτιο5., ἐπ} Ἴ ΠΘΠῚ 7, Θὲ ΘΙ ΠῚ ΟἸἾτι5 

ἱπιᾶσο δϑΐ : ΠΘάτ6 5ἱ ἀἴχϑυῖε : ΗἸς δϑὲ γθχ, οβίθη- 

ἄδης ν᾽ 6] 1σθὲ διιπὶ {αἱ ἴῃ τ] 1] ΡΙοἴτι5 6ϑῖ) οοη- 

αἰππιο ΘΧΘΠΊΡΙΑΡ ᾿ρ5ππὶ ΔΡΡΘΙ]α ΟΠ 6 γορῖ5 ῬΥΪνΔΕ. 

ΤηῸ νϑιῸ, ἄππ πος οοηβίθίμν., οἱ ἀϊσηϊταΐθιη 

ἢνπιανὶῖ. Νὰπι δὶ ἱπηᾶσο τὸχ δὲ, ργοίδοϊο {|Ὶ6 
ΡοΙΐονΘ ρᾶν δ5ὲ γθΞΘ ΠῚ 6556 ΘΙ1Π), 41] ᾿πη σ᾽ τς 

811 οατιδα δϑῖ. ΑἸχαὶ Πῖς Ἰίσπα, δὲ οθυ8, δὲ Ῥ]οἴου 5 

05 σον Ρ ΡΙ]6 ΠῚ ̓ππασῖποπὴ δ ΠΕ, οἰ ΠρΊθπη 5οὶ-- 
Ἰῖοθε νοὶ σοῦγιρ. 0115, δὲ 6} 15. {πὶ οἰ οει5. θϑὲ ἂν- 
εἰ Ποϊοϑιιπ δἰ πη] οι πὶ: {Π1Ὸ σθΡῸ πὶ ΔἸ Θ 15 
᾿πηᾶ σΊ Π6 ΠῚ, 5ΡΙΘΠ ΟΡ ΠῚ β] ον ας 116 ]]Π1 6. ΟἸ͵5Π8 ΠῚ 
Δα ΠῚ ΒΡ] ΘΟ, δὲ 4185. β]ουία ὃ Αροβίο]ιιβ '058 

δίαιίπι ἱπιουρυθίδιι5 6ϑ, ΟἹ ΠῚ 58} πὶ : ΕῈ οπα- 

ταοίοτ' Πιγροξίασθος. Τάθηι ἸθΊ ταν δὲ Πν ροβίδβὶβ 

4υοά β]ονία, δὲ σπαγδοῖθι 404 5ρΘ πον. Οὐιαγθ 
Ῥουίθοϊα πιδηθηῖθ δὲ 181] ᾿πημλϊππιΐα 5] ον ἶα, Ρον- 

[δοῖα5. Ργ θα ϊε 5ρ]οπάου. Αἴάιι6 δῖ ᾿Π]Δ 5] Π15. γὰ- 

εἶο αὐ Ποιη ἄθοθὶ δοσθρία, δὲ αἰνιπιῖαιῖβ ΠΟΡῚ5 
τπηϊαΐθιη Θχ μῖθ6ι. Ηῖς δπὶπ ἴῃ 1|1ο, δὲ 1116 ἴη πος. 

Ναιῃ οἱ ῃἰς [815 Θϑῖ, {18}15 116, δὲ 116 4αα}15 ϊο. 

Τία παπίππίαν ἀπο, ργορίονθα φαρα ποθὴ αἰ [δρδηΐ, 

πος ΕἾΠΠι5. ΘΘο Π 1} Δ]1Δ Π} 5ΡΘΟΙΘ πὶ οἵ θχίρᾶς- 
πϑιιπὶ ΟΠανδοίθυθηι. 1Π|6]]ΠἸσαταν. ΒΛ 5115. ἸσΊταν 

ἄϊοσο : {{πιι5 δ πιπτι5., 564. παίαγα ἱπάϊν ϑα θϑῖ, οἱ 

Ῥουίθοιῖο ἱπηρθυ δου] μ ΘΠ}. ΟΠ 6 ΘΧΟΙΙἀ6Π5. 

{Ππ|ι5 ᾿ρίταν Πδιι5, Φαδ ἀο υ ἀθτὴ ΡΥ τ ΓΈ Π. 116 
5ΡΘοἷθϑ τπιπὰ ΘΟ Β᾽ ἀΘγα[}", (1188 ἰπΊΘ Θ᾽ ἴῃ αν τι6 

οϑβίθπάϊταν. 564 7 πη τι ΒΟΥ ΠΟ Π ΘΠ ΠΟΒΕ ΕΠ τη0- 
Ἰεϑῖθ [θυ γὸβ νιθο, δὲ ἐᾷ πίμιη ΠῸΠ ἀπά γ6 Πη6 

Ῥαῖο, {πο ΘΟΠ 65515 ἹΠΠΠ]ΟΥ Π5 (1205 ΠΠ 0065 να] 6 
ἀδοαπίαϊας. ΠῸΠ ΕΓ ΠΘΆΠῚ. ΟΠΊΠΙ11ΠῚ ΘΠΪΠῚ ΔΠΠ 65 

ΔΥΡθοῖθ πππὸ διπῖ, αἰ ἀ6 Βρινιτιι ϑαποῖο Πα] 

ἁυἀϊαπι. ἘθῸ νΘ]Ὸ ψ 6] 1 πὶ ΠΑ ΧΊΠΊ6, 5161: {ΓΔ {ΠῚ 

5 ΠΡ] οἰ τον ἀοοθρὶ, 516} ἸΠΘΘητι6 δὲ οαπ 46 ἃ5- 
56 Π5115 511, 516 δὲ δπάιτονθι5 ἰγα θυ, πὶ ΠῸΠ 

δου 6 πὶ τ ϊὶ 518 βθρον γε άἀθηήα σϑῖῖο, 5ϑὰ 

τὶ σΟΠ[Θϑϑῖο Π6 τΠᾶ ΡΟ ϑΙ8505 Πα ΘΔ ΠῚ ἀἸβορι]ο5. 

Οὐιοπίδη Δυι ἔθ ΠῚ ΟἸ ΤΟΙ δ᾽ 8 ΠΟΘ, {πιά 1665 πιασῖβ 
“αι ἀἸδοῖρα}}, 4α1 ΡΟ αν 6. ΠῸ5. γ6]1Π|5., ΠῸΠ 

διιῖθηι Ζαϊ ἀτιαηι ἀἸ5Ο ΘΓ {πα Ε15: ΠΘΟΘ556 ΠΟΡΪ5 
δϑὲ νϑῖας ἴῃ ΤΠ Ἰοῖο 115 {πιὸ ΟΡ] οἰ απ τιν ΓΘΒΡΟΗ- 

ἄγ, 56 Προ 116 ἹΠΙΘΡΓΌΘΑΡΙ ,), Θὲ ΒΘΠΊΡΘΙ (1185 

5. ΒΆΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΣ 

ἃ ἘΔιτο Ῥαγῖβ,. χαὶ τέχνην τὴν τοῦ. ἘΔΜΊο Β451]. χαὶ 

τέχνη, τῇ τοῦ. ΒορῚ ἄπο Οοαϊοος εἰ (ο15]. ἀπαθεῖς 

γοοῖθα5. τέχνη τήν, (0}}ν». ῥυΐπιι5 οἱ Ἄδα. βεοιπάιπι5 
Ῥυΐπηα φαϊάθμι πάπα δὲ ἀπὸ ὙΈΎΡὸ τε χνητήν, 584 πιιπο 

βεοῦπᾶα ππᾶπι ἴῃ [εῖ5 ΠΡ τὶ Ῥτὸ τεχνητὴν Ἰορτταν τεχνί- 
τιν. 864 ΠΡΥΑΣΙ 1Π1, αὶ 1ΐα ἐπιοπάαγο νοϊπονιπξ, 

Ῥοῖϊας γογᾶπι ΒΟΥ ρειγα πη ΘΟΥΙΡἾδδο ΤΠ ψἹ ἀοπέιτ. 
Ῥιῖο ομῖπι Ἰθρὶ ὁρογίογε τεχνητήν,, 510 Γἄπη6Π, τιξ ἐπ Ρ- 

ἙΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

μὲν οὖν ἐκείνῳ τὴν τιμὴν ἐδεδαίωσε,, διὰ τῆς τού- 

του ὁμολογίας. Εἰ γὰρ ἣ εἰχὼν, βασιλεὺς »γ πολλῷ. 

δή που εἰχὸς βασιλέα εἶναι τὸν τῇ εἰκόνι παρασχό- 
3, 

μενον τὴν αἰτίαν. Ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν ξύλα, χαὶ 

χηρὸς, καὶ ζωγράφου τέχνη τὴν εἰκόνα ποιεῖ φθαρ- 

Ε τὴν φθαρτοῦ μίμημα, χαὶ “ τεχνητὴν τοῦ ποιηθέν-- 
. δι, ἈΝ φ ΟΡ, ὟΣ ΓΈ 5» , , 

τος εἐχει ὁἐε οτὰν ἀχουσὴς εἰχονᾶ 9. ΩΣ ἐτρυρα νοει 

ΞΕ ἄς 
τῆς δόξης. Τί δέ τὸ ἀπαύγασμα, χαὶ τίς ἣ δόξα; 

Αὐτὸς εὐθὺς ἑρμ᾽ ἤνευσε ν ὃ ἀπόστολος "ἐπάγων" Καὶ 

χαρακτὴρ τ τῆς ὑποστάσεως. αὐτὸν οὖν ἐστι τῇ δό- 

ξη μὲν ἣ ἜΘ. τῷ ἀπαυγάσματι δὲ ὃ χαρα- 
χτήρ. Ὥστε τελείας μενούσης καὶ μηδὲν μειουμέ- 

ΞΟ ΤΩΣ " Ἀρετὴ 
νης τῆς δόξης, τέλειον πρόεισι τὸ ἀπαύγασμα. Καὶ 

193 οὕτως ὃ τῆς εἰχόνος λόγος θεοπρεπῶς παραδεχθεὶς, 

τὴν ἑνότητα ἡμῖν τ παρίστησι τῆς θεότητος. Οὗτος 

γὰρ ἐν ἐκείνῳ, κἀχεῖνος ἐν τούτῳ. Ὅτι χαὶ οὗτος 

τοιοῦτός ἐστιν, οἷος ἐχεῖνος " χἀχεῖνος, οἷος οὗτος. 

Οὕτως ἑνοῦται τὰ δύο, τῷ μὴ διαλλάττειν, μηδὲ 

χαθ᾽ ἕτερον εἶδος χαὶ ξένον χαραχτῆρα νοεῖσθαι τὸν 

Υίόν. Πάλιν οὖν λέγω " εἷς χαὶ εἷς, ἀλλ᾽ ἣ φύσις 

ἀμέριστος, χαὶ ἢ τελειότης ἀνελλειπής. Εἷς οὖν 

Θεὺς, ἐπειδὴ δι᾽ ἀμφοτέρων ἐν εἶδος θεωρεῖται ὅλο- 

χλήρως ἐν ἀμφοτέροις δειχνύμενον. ᾿Αλλὰ γὰρ πά- 

Β λαι δρῶ δυσανασχετοῦντας ὑμᾶς πρὸς τὸν λόγον, 

χαὶ " μονονουχὶ ἀχούειν δοχῶ , ὅτι τοῖς δμολογουμέ- 
ας τ τ Σ: ; ; 

νοις ἐνδιατρίδων, τῶν πολυθρυλλήτων ζητημάτων 

οὖχ ἅπτομαι. Πᾶσα γὰρ ἀκοὴ νῦν πρὸς τὴν ἀχρόα- 

σιν τῶν λόγων τῶν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
ἀνηρέθισται. Ἐγὼ δὲ μάλιστα ἠδουλόμην, ὡς παρέ- 
λαόον ἁπλοιϊχῶς,, ὡς συνεθέμην ἀνεπιτηδεύτως , 

οὕτω παραδιδόναι τοῖς ἀχούουσι" μὴ ἀεὶ περὶ τῶν 
ΕΣ -» 3 ͵ δὲ 2 9 3 3, -“ αὐτῶν ἀπαιτούμενος τὰς εὐθύνας, ἀλλ’ ἐχ μιᾶς 

ὁμολογίας πεπεισμένους ἔχων τοὺς διδαχθέντας: 

Ἐπειδὴ δὲ περιεστήχατε ἡμᾶς, δικασταὶ μᾶλλον 

α ἢ μαθηταὶ, ἡμᾶς δοχιμάσαι βουλόμενοι, οὐχ αὐτοί 

τι λαδεῖν ἐπιζητοῦντες: ἀνάγχη ἥμᾶς ὥσπερ ἐν 

δικαστηρίῳ τὴν ἀντιλογίαν προτείνεσθαι, χαὶ ἀεὶ 
δὶ , ὌΝ διΑ ’ ΄ 

μὲν ἀναχρίνεσθαι, ἀεὶ δὲ λέγειν ἃ παρειλήφαμεν. 

γ μᾶς δὲ 
» παραχαλοῦμεν, μὴ ἐχ παντὸς τρόπου ζη- 

τεῖν τὸ ὑμῖν ἀρέσχον παρ᾽ ἡμῶν ἀκοῦσαι, ἀλλ᾽ ὃ 

τῷ Κυρίῳ εὐάρεστον ἐστι, χαὶ σύμφωνον ταῖς Γρα- 
φαῖς, χαὶ μὴ μαχόμενον τοῖς πατράσιν. Ἃ τοίνυν 
ἐλέγομεν περὶ τοῦ ΥἹοῦ, ὅτι δεῖ δμολογεῖν ἴδιον 

ῬΙδαῖαν τὸχ εἰκόνα, εἤεῖς αν εἰβοιοσιιπι δἰηιεϊαογιπι, 

6715 ΒΟ Ποοὲ «φαΐ Ἐαρυοβϑιιβ οϑῖ, ἘΠ πὸ γοοΐβ τεχνητὸς 
το Ἰθοῖας. ο556 νἱάθαν., 6]ι5 ἴπ ϑίθρμαπὶ ΤΠδβασγο 

τηθητοποπι Πευὶ τπποποθο. 

6 515 γεΐογοβ φασΐπου Πρτὶ, ἘΔΙΕ ρτὸ ἐπάγων ἰιὰ- 

Βεπὲ λέγων. 

ἃ {Ππι5 οάοχ Βες. μόνον οὐκ ἀχούειν. 



ΗΟΜ. ΟΟΝΤᾺΛ ΒΑΒΕΙΠΙΆΑΝΟΒ, ΕΤ ΑἸΙΌΜ, ἘΤ ΑΝΟΜΟΕΟΒ. 

ΕΕΙΣΣ , Ψψ᾿΄΄ο΄ιν ᾽ὔ Χ ν Ὁ 

αὐτοῦ πρόσωπον, ταῦτ᾽ ἔχομεν λέγειν χαὶ περὶ τοῦ 

Ἡνεύματος τοῦ ἁγίου. Οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι τῷ Πα- 

τρὶ τὸ Πεῦμα, διὰ τὸ γεγράφθαι, ὅτι Πνεῦμα ὃ 

Θεός. Οὐδὲ πάλιν Υἱοῦ χαὶ Πνεύματος ἕν πρόσω- 

πόν ἐστιν, ἐπειδὴ εἴρηται - [εἰ δέ τις Πνεῦμα Χρι- 
- 5 ν΄. κχ » ΕῚ ἢ πεν γος ἰνν " στοῦ οὐχ ἔχει, οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ " ὃ δὲ Χριστὸς 

τὸν ἐδ πον. τὰ Η͂ - , ͵ - 
ἐν ὑμῖν. ᾿Εντεῦθεν γὰρ ἠπατήθησαν τινες, Πνεῦμα 

καὶ Χριστὸν τὸν αὐτὸν εἶναι. ᾿Αλλὰ τί φαμέν; Ὅτι 

τὸ τὴς φύσεως οἰχεῖον ἐντεῦθεν ἐμφαίνεται, οὐχὶ 
᾿ ͵ ΕΝ ἣ Ν νΥ ᾿ 

προσώπων σύγχυσις, "ἔστι μὲν γὰρ ὃ Πατὴρ, τέ- 

λειον ἔχων τὸ εἶναι καὶ ἀνενδεὲς, ῥίζα χαὶ πηγὴ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἴστι δὲ ὁ Υἱὸς ἐν 

πλήρει θεότητι ζῶν Λόγος, καὶ γέννημα τοῦ Πα- 

τρὸς ἀνενδεές. Πλῆρες δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα, οὐ μέρος 
ἑτέρου, ἀλλὰ τέλειον χαὶ δλόκληρον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ρου; Τ᾿ 
θεωρούμενον. Καὶ συνῆπται μὲν ὃ Υἱὸς τῷ Πατρὶ 

ἀδιαστάτως" ἢ συνῆπται δὲ τῷ Υἱῷ τὸ Πνεῦμα. Τὸ 

γὰρ διορίζον οὐχ ἔστιν, οὐδὲ τὸ διατέμνον τὴν ἐξ 
ἀϊδίου συνάφειαν. Αἰὼν γὰρ οὐδεὶς μεταξὺ παρεμ- 

πίπτει" οὐδὲ μὴν δέχεται ἣ Ψυχὴ ἡμῶν ἐπίνοιαν 
χωρισμοῦ, ὡς ἢ τοῦ Μονογενοῦς μὴ συνόντος ἀεὶ 
τῷ Πατρὶ, ἢ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μὴ συνυπάρχον- 
τος τῷ Υἱῷ. 

Ἂ ᾿ Ὅταν οὖν ποτε συνάψωμεν τὴν Τριάδα, μὴ ὡς 

ἑνὸς πράγματος ἀδιαιρέτου μέρη φαντάζου τὰ τρία 

(δυσσεδὴς γὰρ ὃ λογισμὸς), ἀλλὰ τριῶν ἀσωμάτων 
ΠΆΩ , ἣν Ὁ , σ τελείων ἀχώριστον δέχου τὴν “ συνουσίαν. Ὅπου 

γὰρ ἁγίου Πνεύματος παρουσία, ἐχεῖ χαὶ Χριστοῦ 

ἐπιδημία "ὅπου δὲ Χριστὸς, ἐκεῖ χαὶ ὃ Πατὴρ πάρε- 
, 3 ΓᾺ [ " , ε .- δ 19. στι δηλονότι. Οὐχ οἴδατε, ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν ναὸς ἃ 

τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν: Καὶ, Ε τις 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, ᾿ φθερεῖ τοῦτον ὃ Θεός. 
Ἁγιαζόμενοι οὖν διὰ τοῦ Πνεύματος, δεχόμεθα τὸν 
Χριστὸν κατοιχοῦντα ἡμῶν εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 

χαὶ μετὰ τοῦ Χριστοῦ τὸν Πατέρα, χοινὴν ποιούμε- 
δὰ - 5} , δι Χ , νον τὴν μονὴν παρὰ τοῖς ἀξίοις. Ταύτην δὲ τὴν συνά- 

φειαν δηλοῖ χαὶ ἢ παράδοσις τοῦ βαπτίσματος, καὶ 

ἣ δμολογία τῆς πίστεως. Εἰ γὰρ ἀλλότριον ἦν τῇ 
᾿ τ; ᾿ 56 Σ ᾿ 

φύσει, πῶς συνηριθμεῖτο τὸ Πνεῦμα ; Καὶ εἰ χρό- 
νοις ὕστερον προσγενόμενον Πατρὶ χαὶ Υἱῷ, πῶς 

» 81. σϑίουθϑβ «πδίιου θυ]. ἘΔῚΓ συνῆπται δὲ χαὶ 

ἀδιαστάτως, εἴα. 

εἌ οοοπὶ συνουσίαν ὦ νου Ἰητογρτοΐαν! 4] γνο- 

21Ί 

ΔΟΟΘΡΙΠητ5. ἀἴσονθ. ΑΟἀΠΟΥ Δ ΠλΠ, ἃιι [6 ΠῚ νῸ5, τι 

Ὧ6 ΟΠ ΠΪη0 «ποα νΟ}ἷ5 ρἱασθι, δχ πο Ϊβ ἃ 16 
4αοΡα 5, 56 πο Ῥομιΐπο δοοθρίιμ δϑὲ, οἱ 
ΘΟΠΒΟΠΊΠΠΙ ΘΟΡΙΡΕΠΡΙ5., ΠΡΟ σΟὨ ΓΑν ττὴ ῬΑ ΡΠ ιι5. 

Τιααιιθ α1185 ἀἸσο θα πητι5 6 ΕἾ]Ἰ]Ο., ργορυίαιῃ νἱάο- 
Ἰῖοθε ἰρϑῖτιβ Ῥθυβοπᾶπη ΘΟὨΠΓΟΡΪ ΟροΟυ Το... οδ θην 

Πα θιλτι5. οἱ 46 ϑρίγιτι βαποῖο ἀΐσογθ. ΝῸΠ ΘηΪηι 
ἴᾳ6ὸ ϑρίνιτιβ Ἰάθηι δὲ 411 Ῥαῖου, {ποι βου !ρίιηι 
511: δρέδιτπι5 65. ΤΠ) εῖι5. ΘΑ ταιϑιιβ ΕἾ] δὲ Κρὶ- 

γἾπ|5 ΡΘΡΒΟΠἃ πὰ 65, 60 “πο ἀἠϊοίιμη 510: (δὲ 

ηιιὶς αἰείοηι δρίγίεηι (Πιγὶἐὶ τιοτι ναοί, μἰὸ τιοῖὶ 
65: ἐπι; Οἢιτίϑίμς αἰίοπι ἵπὶ οῦὶς δεῖ. ἘΠΘΠΪΗὶ 

πἶπο ἀθοθρεὶ ποηπα}}}, ϑρινιαὰ. δὲ ΟΠ υϊβέαμι 

Θυιπγ θη} 6558 ΟΡ Παιὶ δπὶ. 56 «αϊὰ ἀϊοίμηιι ἢ 
ἩΐΠΟ ΘΟΠΙὨἸΟ ΠΒΓΓΑΥῚ ΠΑΓΕΡ85. ΠΟΙ] ΠΟΙ ΟΠ ΘΗ, Π6-- 
ΟΘβϑι τἀ πῃ 116, ΠΟΙ ῬΘΥΒΟΠΔΥΙ] ΠΟΙ ἘΒΙΟΠΘΠῚ. 
Ἐδι πδιηαιιθ Ῥίον ΠΟ 5 6556 ροΡ[δοϊιιη., ΠΘῸ 

ΠΠ1π|5. ἱπἸρθ 5, γα αϊχ ἃ [Ὁπ5. ΕἾΠΙ οἱ 50 νει 
Β8 01}. Ἐπ51 οὐ. ΕἸ] 5. ἴπ Ρ]θ πὰ αἰν᾽ ἰταῖθ ν᾽ ν θη 8 
γουΡιιηλ, οἱ ρυῸ]65 Ραινΐβ, {τι8 Θρϑὶ πα }Π{|π|5. Οὐ] π 

οἱ Ρ΄θητι5 οδὲ Βρ νῚ{π|55 ΠΟῚ ῬᾶΓ5 ἈΙ ΓΘ ἶτι5, 566 ρον- 
[δοῖιιβ δὲ ᾿πι σον ἴῃ 56 1080 σοπϑιδϑυαίιν, Ἐπ οοη- 
7πποῖιιβ φυ 6 πὶ οδὲ Ῥαιϊγὶ ΕἸΠἾτι5 ἱπβο ραν ΠΟ, 
ΘΟὨ Πα ποίτι5 {θα ιι6 ΕἼΠΟ δϑὲ ϑρί γῖτι5. ΝΊΒΙΙ θη ϊ πὶ 

68: ψαοά αϊνίμηαι, π1}Π}}} αιιο 4 οι θ᾽ θυ παμὴ ΠΠΠΔηὶ 
ΘΟΠ] ΠΟ ΟΠ πὶ ᾿πίθυοϊ αι. ΝΆ] ΠῚ δηΐμ ἰπῖον 
1105 ϑδθοι!η ᾿ΠΊΘΡΟ ἢ, πο Ροΐθϑε ΔΏΪΠΉΙΙ5 
ΠΟΒἴοΥ" ΒΘρΔΡΔΙΙΟΠΘῚ {18} ΘΧΟΟρ ἴα, 60 τιΐ 
ἅτ {ΠΠ|5 ΘΗ {π|5. ΠΟ 51} 56 ΠΡ 6. οἴη Ῥαΐνο, δὰ 
ΒΡ᾿ΡῚτπ15 ΘΆ ΠΟΙΤΙ5. ΠΟῚ ΒΘ ΠΊΡΟΙ Θχβίδίας οαὰπ ΕἸ]ΪΟ. 

ὅ. Τιοιμηχαθ. ἰρίτιιν Τυϊηϊται θαι οΟπ]ηχ]-- 
ΠΏ118.7) ΠΟ] νΘ αι τιηῖτι5. νοὶ πα νῖϑαθ ραν θ5. γ65 

ΔΏΪΏ1Ο ΕΠ] ΠΠρΘνῸ (Ἰπηρ᾽α 65 θηΐμ πόθο οορίτα- 
{0}, 5686} {ὐϊτιπ ἱΠποΟ ΡΟ ΘΟ ΠῚ ΡΘΥΓΘΟΓΟΥΊΙΠῚ 68-- 

56 Π Δ ΠῚ ΘΟΠΊΠΊΙΠΘΙ ἃΐιι6. ᾿πἸν πὰ πὶ ἴπ|6]}11-- 
86. {Π0] Θπῖπι θὲ ΒΡ ν ει|5 βΆ ΠΟΙ ργδϑοηιία., {Π1Ὸ 
οἱ Ομ γϊβίιιβ Ῥυ 565 δὲ : ΠῚ νορὸ ΟΠ ἰδίιι5., {Π|Ὸ 
ἈΠ 6 δὲ Ῥαίθν δίθϑι «70π| χιοδοϊ εἶς, φιιο οοΥρο- 

τὰ νεδίσα ἐεπιρίμπι σιπί Πιαὐῤιιατιιὶς ἐπι οῦὶς 
δρίγιίιιι5 δατιοιὶ ὃ Ἐπ, δὲ φιιὶς ἐθηιρίμηι 1) 6 ργοζα- 
πιαΐ, ἤπια ρορά θὲ 1}26ιι5. Οὐιαυηο θ. ΘΠ) οὐ ΡΟ 

ΒΡ τππ 58 ΠΟΙ Π ΘΔ ΠΉΤΙ1᾽, 51150 1 0] Πλτι5 (ΠΥ Ἰδίιι ἢ} 1π 

ΤΠ θυ ἴον ποϑενο Πουηΐπθ Πα ΙΓ ΠΙΘ ΠῚ, δὲ τιπὰ ΟἸΠΠῚ 

ΟἸυδιο Ῥαΐνθηη. ΠΟΙ ΙΙ ΠΟ ἀριι ἀΐρποθ. πιὰ- 
ποηΐθηι, Ηδης ἀτιθηι ΘΟΠ]ΠΟΙ]ΟΠ6ΠῚ «ἰθοϊαγαὶ οἱ 
Ἰνα ρεἰβηλατῖθ. ἐγ Π0., οἱ Πάδὶ οοηίοβϑίο. ΕΓθπί τὴ 

51 Δ]ΊΘητι5. οϑ86ὲ παίτγα ΘΡΙγ 15, ΦΙΟΠΊΟ(Ο βἰμηὶ 

Ἰὰπονὶ!, νουίαϊ, οοθϑϑδθηΐίαπε {γίπιηγε, εἴς. 

ὍΡγοὸ φθείρει εἀδηάα πη σαγανίπειιδ ὁχ ΔΕ ὑἷ5 ἄτιο- 

Ῥιι5 ΠΠΡυῚς φθερεῖ,, οογγτσηροί, ρον οί. 

“οαπ.ἠ. 5ή. 

Τοηι. 8. 9. 
θέτο. 

Ι. ον». 6. 
19- 

τι. ον. 3. 
17. 



Ἀσηι. 8.9. 

ἴοαπ. τή 
17. 
“υιώ. ν.6. 

Δ ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΛΕΕΕ 

ΔΠαΙαΠΠΘΡΑΓΟῖ αν 2 11 51 ΤΟ ΡΟΥ ΠΏ ΡΥΟΟΘσ51 μοϑβῖ- 

δὰ ἀροθσϑι556. Ῥαΐοὶ ἂσ ΕἾΠΟ., {πὰ γΑΠΟΠ6. εοἴου- 

5. 

Π85 παῖαγορ ΘΟΠ] πη Ρ τα 7 Οαϊ ΘΠ]ηῚ βθρανδηΐ ἃ Ρ 
Ῥαΐγο δὲ ΕἾΠΟ δὲ ΤΠ ΓΘ} ΟΥ̓ΘΑ ΙΓ 5. ΠΙΙΠΊΘΡαΠῚ ΘΡ1 - 

{{π|.,. τ Ῥαρ δηλ τ ΠῚ). ἱΠρΟΡ δοίη... τὰ [Δοῖπιηΐ 

ΘΟ [δϑϑίοπμθηὶ ἤΠάθι ἱπηρου[θοΐα πη. ΝΘ]ΠΘ. ΘΠ] 

ΤΥ 5. ϑρί σῖτα σα θίγδοιο,, ΤΥϊΠΙἴὰ5 τηὰπϑῖ. ἘΠ 

ὙᾺΠΓΘ115.. 51 ππὰ ἀἰΐψπα ογθάξινα ἀἀἤπποία [πϑυὶς, 
Π1]1ἃὰ ΠΟ οΥθα αν οἴη Ραΐγο δὲ ΕἼΠ]Ο ἀππιιμη6- 

γα ίταν. Ἐσαυϊ δαΐηι ργο ῖθοὲ ἀἴσονθ, Ονθ αἴ πηι5 
πῃ Ραίγθιῃ οἱ ΕἸ] ι ΠῚ οἵ ἴῃ Οὐ ΘΑ ΠΡ Δ ΠῚ ΟΙΠΉΠΘΠῚ ̓  51 

Θηΐμι ᾿ἴπ πὶ δὲ ογθ θυ 1Π ΡΆγ 6 ἢ ΟΥ̓ΘΑΓΙΓὰ 7 Β᾽Ὸ- 

[δοῖο Ιοπσθ ΓΟ] ᾽Ο51115. ΠΟΥ ΟΥΘΔ ΓΔ} ΟἿ ΠΘΠῚ 

δα Ππάᾶπς σοη[οϑϑίοπθη ἀμί νθ. Οτοα 5ἱ οὐρὰς 
π᾿ ΟΠ ΠΘΠῚ ΟΥ̓Δ ΓΙ ΠῚ, ΠΟ ἴπ ΔΠ56105 οἱ Δ μη] η]- 
5ΓῸ5 5Ρ10}{π|5 ΟΥΘ [65 50] 11Π},566} ΘΕ ΪΔ ΠῚ δὶ (1185 5ι1η1 

Δάἀνουβανία ροϊθϑίαιθϑβ, οἴμπὴ οἱ ᾿ρ585 Ῥὰγ5 51η1 οὐθᾶ- 

ταγϑθ, ἀἴτι6 ἴῃ ῬΓΟ ΓΘ ββίοπο Πά οὶ οἰιη Εἰ5 Ρδοίβοθνο. 
510 δὰ {85 ἴῃ ΘρΊΡ ται 65. Ὁ] ΒΡ] πλϊα, 1π| ᾿μ Ρ]Ὸ5 
ἃ ΠΟίληη05 ΒΟΥ ΠΊΟΠ65 [6 σο πα πιο". Νὰπι αὶ Ρυ- 

γηπ1πὶ ἀ6 ΘρΊυ τ αι ποπ ΟροΥ θὲ ἀἸχθυῖβ. μος ΕΡῚ 

δχρίογαΐιπ ἢξ δὲ σοσηϊτα πη οχ ϑΡΊλ 5. Ὧ6γ6]1- 
οἴοποϑ. 516 Θηϊη 4] οἰ ατιδὶ ΘΟ] 05, ἀοτηθβιϊοα5 [ἢ 
56 Ποῖ [πο γᾶϑ : [τὰ 411 5θοθϑϑὶς ἃ ΒΡ  γἸτα, 15 ἃ 
1}}π|Π}1 Πα 16 5θῃηοἴπι5. ἀπ] Π}Ϊ σεροϊ αἴ σοη πα πάϊταν, 

6. ΑἹ ΠΘ 5θρᾶγεβ ἃ Ραῖνγδ δὲ ΕἼΠ]Ο Θρι ται πὴ 58 Π-- 
Οἴτῃ. ἀρϑίθυγθαις τ Τγαάίτο. 515. Τομηΐηιι5. 40-- 

σα 5 Ῥ ςἸσάνο  ἈΡΟΒ[ΟΪΪ ; ρα 65 ΘΟ ΠΒΟΡ ἄγ Θ 6. 
ΠΟΙ ΔΚ ΘΙ ΠΡ ΤΥ Ρ65. βα 115. Πα Θὰβ ἰοητ] ἴα, 

τι Θάοοῖι5 65. Ε οᾶνο ἀύσιτα 1Π|ἃὰ δὲ οαριοβα 0}0- 
71οἴαϑ5 πῖὶ : Τησϑπίτιι5 θϑὲ, ἀπὰς σϑηΐτις. Οποά οἱ 
ἸΏ ΘΠ 15 δὲ, Ῥαΐθι δῖ ; 51} ἁπῖθ ΠῚ σϑηϊίιι5, ΕἸ- 

Ἰϊπι5. δϑῖ : δὶ {δ ηϊ 4116 ΠΘΕ ΡῈ ΠῚ ΠΟΥ}. ΟΥΘα ΠΡ 658. 

Ἐρο δυΐθηι σὴ Ῥαῖγο Φα  ἀθηὴ ΒΡ γ τὰ πὶ ΠΟΥ], αὐ 
ΠΟΥῚ ΠΟ 6556 ῬδίγΡΘῚ : 116, 1ΠΠπ|π} οἴ ΕἾΠΟ ἃο- 

οθρὶ, 564 ποὴ δοοθρὶ ΕἸ] πὶ [αϊ55θ ΔρΡρΘ!] τη. 
Αἰ σΟΠ] ΟΠ] π δὴ 4] 6} 4πδη1} οἴη Ῥα γῈ Πὰ- 
θὲ 1ῃ|6]]Πσο, ἐκ 60, απο οχ Ραῖγα ργ θα : Θὰ ΠῚ 
γΘΙῸ ἀπᾶτὴ Πα δὲ οἴη ΕἼΠΟ , φποπίδηη ἁιἴο : δὲ 
εὶς δρίνίίπηι τὶς τὶ ποι ἰα οί, ᾿εῖο ποτὶ ὁπὶ ἐ}1ι5. 

Ετθηΐπη 5ἱ ΟΠ νἰδῖο σοπ] ποῖιι5. ΠΟῚ δῖ, Ζποηιοο 

οααπὶ ΟΠ ἰδῖο σοη πη 511} 56 οὲ ϑρί γε πὰ ψϑυ τατῖβ 
αἰεὶ απάϊο. ὙΥ ὰ5 ἀπιΐθηι ΤΟΙ Π 115 6ϑῖ. ΟἾΔΩῚ δι - 

» 81. Οοαϊοος ἄπο. ἘΔΠ δεῖν. Ὑουθα {πα τπὸχ 5Ξο- 

φαπηΐαγ, χαὶ ἐπεσήμιηνέ ἐν σοι εἴα., ᾿ϊα Ἰπτογρτγοίαξιις 

οβὲ (ὐοιηθεῆκιιβ, ἐπαϊοαίίοηοτα ποοοσοϊοπῖς δρενζξιις 

εἰδὶ ἀἰενεἰϊοιϊο ἤξεὶε : 

(Ομα  ἤβιϊ εβί, πος οβῖ, σα θοθβοῦγα, [τὰ ααΐοπη τογ- 

271ο5 επῖπι τιὐὶ 6 δριν»ἱίιι 

δαποῖο ψι ποὸπὶ ἰδοδηὶ αἀϊχονῖς, ποίαπει φιοημθ Πια- 

45 Ἰπίογργοΐαιο, τας Εἰσὶ, 

ἴονας ᾿πίθυρτος. νοίαϑ : 

ῥὲς εἴ ἀρογίαπε οἱ ϑπϊοαιίοπεπι, φιιοεὶ ϑρίντ Π)εὶ 

σΑΡΡΑΠΏΟΟ. ΑΆΚΘΗΙΕΡ. 

ΡΥ 
τῇ αἀϊδίῳ 

ἢ 
τρὸς χαὶ 

συνετάσσετο φύσει; Οἱ δὲ χωρίζοντες Πα- 
Υἱοῦ χαὶ τῇ χτίσει συναριθμοῦντες τὸ 

Πνεῦμα, ἀτελὲς μὲν ποιοῦσι τὸ βάπτισμα, ἐλλιπῆ 

δὲ τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως. Οὔτε γὰρ ἣ Τριὰς 

μένει Τριὰς, δραιρου μένου τοῦ Πνεύματος. Καὶ 
εὖ ἕν 
εἰ εν τι πάλιν ἀπὸ τῆς χτίσεως προσαφθείη, πᾶσα 

ἢ χτίσις συνεισελεύσεται εἰς τὴν τοῦ Πατρὸς χαὶ 

Υἱοῦ συναρίθμησιν. Τί γὰρ χωλύει λέγειν; πιστεύο- 

μεν εἰς Πατέρα χαὶ Υἱὸν χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν χτίσιν:; 

Εἰ γὰρ εὐσεῤδὲς 
πολλῷ δήπου σεμνότερον τὸ πᾶσαν τὴν χτίσιν εἰς 

τὴν δρηλογίαν παραλαμθανειν- Πιστεύων ὃὲ εἷς 

πᾶσαν τὴν χτίσιν, οὐχ εἰς ἀγγέλους πιστεύεις μό-- 

νον χαὶ τὰ λειτουργιχὰ πνεύματα, ἀλλὰ χαὶ εἴ τινες 

ἀντιχείμεναι δυνάμεις εἰσὶν, ἐπειδὴ χαὶ αὐταὶ μέ- 

βΟκΝῈ 
᾿ ΄ νὴ εἰσὶ τῆς χτίσεως, χαὶ ταύταις συνθήση χατὰ 

ὕτως ἣ χατὰ τοῦ Πνεύματος βλασφη- 
Ἔα ρ ἀθεμίτους περιάγει σε λόγους. 

Ὁ τε γὰρ ΠΩΣ Ξ μὴ περὶ τοῦ Πνεύματος, 
᾿ 

Ὁ δεῖ 
Σ οὗ ᾿ 

χαὶ ἐπεσήμ ηνέν σοι ἣ τοῦ Πνεύματος ἐγχατάλευψις. 
ὍὯὍ ν ΓΎΡΡ ΓΤ, ἢ. 5 Ὡς γὰρ ὃ ἐϑεχηδας οὺς ὀφθαλωοὺς, οἰχεῖον ἔχει 
ἘΣ αν δε τος ἘΣ ΩΝ, ἘΔ Σ ΠΣ 
τὸ σχότος, οὕτως ὃ ἀναχωρήσας τοῦ Πνεύματος, 

“- , Ν Ὁ ν᾿ Α 

ἔξω γενόμενος τοῦ φωτίζοντος, ὑπὸ τῆς κατὰ ψυχὴν 

ἀορασίας συγχέχυται. 

αἱ ΥἹἱοὺ τὸ Πνεῦμα 

παράδοσις. Ὁ Κύριος 
: Ἑ 

ἡρυξ αν, πατέρες διε- 

αν. ἀγρείσησο λέγειν 

σοφὰ ταῦ απ. 38 ἀγέννη- 

γὰρ ἀγέννητον, Πα- 
παν τς πα ϑλτς Υ “᾽ς Ὁ τΑνς τήρ᾽ εἰ δὲ γεννητὸν, Υἱός " μηδ᾽ ἕτερον τούτων» 

, ᾿ ᾿ ΡΟ "- δ. δὲ 
χτίσμα. ᾿Εγὼ δὲ μετὰ Πατρὺς μὲν οἶδα "“ οὐχὶ δὲ 

τὸ πιοβες χαὶ μετὰ Υἱοῦ παρέλαδον, 

οὐχ Υἱὸν ὠνομασμένον. ᾿Αλλὰ τὴν μὲν πρὸς 
Πατέρα οἰχειότητα νοῦ, ἐπειδὴ ἐχ Πατρὸς ἐχπο- 

τὴν πρὸς Υἱὸν δὲ, ἐπειδὴ ἀχούω, Εἴ τις 

ὃΣ 

ρεύεται " 

Πνεῦμα Χριστοῦ οὐχ ἔχει ὃ οὗτος οὖχ ἔστιν αὐτοῦ. 

Εἰ γὰρ μὴ οἰκεῖον Χριστοῦ, πῶς “ οἰχειοῖ τῷ Χρι- 

στῷ ; ἀλλὰ χαὶ Πνεῦμα ἀχούω τῆς ἀληθείας. ᾿Αλή- 

θεια δὲ ὃ Κύριος. Ὅταν δὲ ἀκούω Πνεῦμα υἷοθε- 
σίας, εἰς ἔννοιαν ἔρχομαι τῆς πρὸς Υἱὸν καὶ Πατέ- 

ρὰ κατὰ τὴν φύσιν ἑνότητος. Πῶς γὰρ υἱοθετεῖ τὸ 

αοςεϊειίιις οἷς. 515 γεἶτπὶ ἀσοὶϊρίας γοσθα ΒαϑΠ : Τὶ 

Ρυϊπηατη 46 ϑρίγιτιι ξαπιοῖο αἸχθσῖς {πιὸ πὸπ οροτίοξ, 

5ίατιπι ἀθβοῦῖε τὸ ϑρί γιειι5 βαποῖαβ, {ιιε ἀεγθ]Ἰοεῖο ἔα - 

οἷξ, ἀξ σοπβοῖτς 515 ΠΕΡῚ, ἴα σοπτπ πιο] ]οβιιπὶ {αἶϑϑο ἴπ 

ϑριγίζιμ. 

ς ἵἴὔπιι5 (ΟἹ"». 

Χριστῷ. 

πῶς οἰχειοῦτο Χριστῷ. ΑἸῖὰ5. Βες. 

ὠχειοῦτο ΑἸΙ ἄπο Ἀερὶϊ εἰ ἀπ οἰχειος τῷ 



Ων: 
ΠΟΜ. ΟΟΝΤΑ ΒΛΒΕΙΠΊΛΝΟΒ, ΕΤ ἌΒΙΌΟΜ, ΕΤ ΔΝΟΜΟΕΟΒ. Ἄγ) 

, Ὁ - , ε ἘᾺ 

ξένον; πῶς δὲ οἰχειοῖ τὸ ἀλλότριον ; Οὕτω μὲν οὖν 
ν" ἘΔ ἡ ΕἸ Ὁ Ὁ . ἜΑ κυ 

οὔτε χαινοτομῶ ῥήματα, οὔτε ἀθετῷ τὴν ἀξίαν 
Ἂν, “- , 

τοὺς δὲ τολικῶντας χτίσμα προσαγορεύειν στενάζω 
᾿ἧ 1, -- Ν 

χαὶ ὀδύρομαι, ὅτι διὰ μιχροῦ σοφίσματος χαὶ χι- 

δήλου παραλογισμοῦ ἑαυτοὺς ὠθοῦσιν ἐπὶ τὸ βά- 195 
ΕΙΣ ες ἐξ 

ραθρον. ᾿Κπειδὴ γὰρ, φησὶ, τρία ταῦτα ὃ νοῦς 
ΓΆΜΕΣ ς Σ δ αὐ, οἷ. 9 3 - ΚΙ δ ἡμῶν χατείληφε, καὶ ὅ οὐδέν ἐστιν ἐν τοῖς οὖσιν ὃ 

« Νὴ ,ὔ , Ν - “ 

μὴ ὑπο τὴν διαίρεσιν ταυτὴν ερχεται τῶν οντων. 

Ἢ ᾿ ἶχ ἐΕ ᾿ νι ΕΥ͂ Υ ΤΥ γὰρ ἀγέννητον, φησὶν, ἐστὶν, ἢ γεννητὸν, ἢ 

χτιστόν " ἀλλὰ μὴν οὔτε τὸ πρῶτον, οὔτε τὸ δεύ- 
Ἀ Ἂν ΕΣ [ἸΌΝ « - Υ “ Ὁ 5» τερον, τὸ τρίτον ἄρα. Τοῦτο ὑμῶν τὸ ἄρα τῇ αἴω- 

ΓΑ τ Ἐς , πὰ 
νίῳ ἀρᾷ ὑποδίκους ὑμᾶς καστήσει. Πάντα ἐξηρεύ- 

ἔ Ἔ ΕἾ Β 
νησας; πάντα τοῖς " σεαυτοῦ λογισμοῖς ὑπὸ διαίρεσιν 
Μ᾿ 5“. ’ὔ - 

ἤγαγες ; οὐδὲν ἀνεξέταστον χατέλιπες : πάντα τῷ 
τς ᾿ Ν ᾿ 
νῷ “περιέλαδες: πάντα τῇ σεαυτοῦ χαταλήψει συν- 
΄ εἰ τ » 5 “- - 
ἔχλεισας : οἶδας τὰ ὑπὸ γῆν; οἶδας τὰ ἐν τῷ βυθῷ; 

Ἔν οἷς Σ 
Δαιμόνων ἀλαζονεῖαι " 

ὙᾺ ΓΑ ᾿ ᾿. ᾿ εὐ, 
οἶδα ἐγὼ ἃ ψάμμιου τ᾽ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης. 

[ἱ δὲ πολλὰ ἀγνοεῖς, χαὶ μυριοπλάσια τῶν ἐγνω- 

σμένων ἐστὶ τὰ ἀγνοούμενα, τί οὐχὶ μετὰ πάντων 

χαὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος τὴν ἀχίνδυνον ἄγνοιαν ἀνεπαισχύν- 

τως ὁμολογεῖς; ᾿γὼ δὲ σχολὴν μὲν οὐκ ἄγω 

ἐλέγχειν τῶν λογισμῶν σου τὴν ματαιότητα, οὐδὲ 

δειχνύναι πόσα ἐν τοῖς οὖσι τὴν κατάληψίν σου 

τῶν λογισμῶν διαπέφευγεν " ἐχεῖνο δ᾽ ἂν ἡδέως 
Ν ὟΣ “- ᾿' 

τοὺς “ ἐφ᾽ ὑμῶν ἐρωτήσαιμι, χαὶ διορίζομαι πεποι- 
ἢ ᾿ ΤΑΝ 

θότως, ὅτι μεταμελήσει σοι ποτὲ τῆς ἀθέου ταύτης α 
͵ Ὁ " σοφίας, χτίσμα λέγοντι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Οὐ 

σιν 9 , , Ἄ 
φοδῇ τὴν ἀσυγχώρητον ἁμαρτίαν; Ἢ τί ποτε οἴει 

δυσσεδέστερον τούτου δύνασθαι βλασφημεῖν ; Ἔχ 

ὰρ μιᾶς ταύτης φωνῇς πάντα ἐνέστη τὰ δεινότατα" Ι ω 

ἀλλοτρίωσις ἀπὸ Θεοῦ κατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν, δου- 
, .- λείας ταπείνωσις, διαχονίαι λειτουργικαὶ, ἁγιασμοῦ 

, "ς ᾿ 
στέρησις, τοῦ χατὰ φύσιν οὐ προσόντος, χαὶ περι- 

στήσεται τῷ Πνεύματι, οὕτω μετέχειν ἁγιασυοῦ 
τι - ν "ἢ Ν τ ε λὶ ΑἹ Ἂϊ- Τὴν 

ἐκ τῆς χατὰ χάριν διανομῆς, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ ἔχει 
.} - εἰ - 

ὅσα ἡγίασται. Καὶ ὥσπερ δίδοται ἡμῖν ἡ φανέρωσις 
πε ᾿ ΤΙΝ , 

τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον, καὶ ὡς ἐπιμε- 

5. 510 ἀπεααι ὅπ ΠΡ]. ἘΔ καὶ οὐκ ἔστιν. 

» ἘΠ 11 ἑαυτοῦ. Αὐ Μ98ς5. {τ5 σεαυτοῦ. 

Ὁ δίογοβ φαδίαου ΠΡυὶ περιέλαθες. ἘΠτΙ προέλαζες. 
Μοχ (.0]}».. ρυΐπιις καταλήψει. 

ἀ Νοῖα, {υᾶτὰ ἃ Ἰλπο Ἰοσιπι 4141} νἱν ἐγααι- 
εἰδίπηιις Πασατια, αἸβ αι ἰβϑίηγα οί 4ππ|ῶ Ἰοσαῖαν. 

ΤΟΝ. 11. 

16} Δ 41ο Θρ᾽υ τι ΔΑ4ΟΡΕΟΠΪ5., ΓΘΘΟΡΟΥ 6]1ι5 ἤυμι.8. 1, 
4ὰπ| παΐιρα ΠᾺΠ6Ὲ οὐιπὴ ΕἾΠΟ οἱ Ῥαίγθ ππΠ|ς[Δ 115. 

Οποιηοίο δηΐπὶ αὐορίανοι αι ΘΧ γα ΠθιιΠ οϑὶ ἢ 
«αΟμΊΟ60 γαιγϑιι5 ΘΟ ΠΟ ΠΡ οἰ ΟΠ] πη σου αι «ποὰ 
ΑἸ ἸΘ ΠτιΠ 6δ. ὃ 516. Ἰΐδαιιθ ΠΘά 116. 511ΠῚ ΨΥ ΒΟΥ ΊΠῚ 
ἈΡΟΠΙΘοΙ 5, ΠΟΘΙ 116 πιὰ] Θβία θη. δρ γι ἐπι5 ΥΘΡΥΌΡΟ : 
86 605 411 οὐ θα τα ΠῚ ἀρ ρΘ]]ανῸ ατιάθπὲ, ἀθρ]ο- 
ΤῸ ἀοἤθοςιθ,, {πο 50 ΡΠ ]δπηαῖθ ΘΧΠ] Θὲ Ράγα]ο- 
δίβηιο [πσαῖο ἴπ θαγα Παντὶ «ἰΘ υ48Π| 56 ΠΠ ΘΓ ρ505. 
Ναπι, ἱπααζαπε,, {υἴὰ πὰς ΠΙ6Π5 Πποϑίσα ρΘΡΟΪ 

πθο αιυϊάἀαιιαπι Θϑὲ 1π ΨΥ ῚΠ) Παίινὰ , {πο ΠΟη 
1Πη πᾶπο γΘΡτΠὶ ἀν ]ϑοηθ οαἶαι. Ατὶὶ ΘΠ1Π1, 1Π-- 

αὐσπιη!, ᾿ΠσοΠἰτπ15 6ϑὲ.. ἃπ| σΘΠΙΓ15., Δ ΟΥΘΑΓᾺΒ 

ἃ ΠΘάτι6 ῬΥΪΠ1ΠῚ 5 ΠΟ τι6 βθοππάιη 7, Ἰρίταν ἴθ ν-- 
{ππιπη. ᾿5[ι νοϑίγιιη ἐρί 7) πη] ΘἸΟΈ ΟΠ ΦοΘυ88 
νο5 γϑάάθι ο"ποχίοβ Εβπθ ρϑυβου αι Ομ ηἶὰ ἢ 
ΟΠ ΠΙΔΠ6 ΓΑΓΙΟΟΙ ΠΑ ΟΠ Θ. ἔπ " 51} 6 1511 ἀἰνΊβίοηὶ 7 
Π}}}1 ἱποχ ρ] ογατιιπη ΓΘ] 1151 ἢ ΟΠΊΠἶὰ Π]ΘΗΓ6 [πιὰ 
ΠΟΙ ΙΘΧτι5 65 ἢ ομπηΐὰ [πὰ σΟΡ  ΓΔΓΠΟΠΘ. ΘΟΠῚΡΓ6- 
πιο πἰ5ι1 ἢ πΟϑΕ] αι. 5111} [θυ γὰ ἢ ΠΟ51Ὶ 4185 π᾿ ΡῸ-- 
[ἀπάο ἢ Τηαιπμοηιιη ᾿δοί πὰ ΠθΟ οϑῦ : 

 εποινα ες ρεϊασῖ, εἰ πιιπιθ γι τοιϊ ιὶ ποίιις ἀγόπο. 

Οὐοά 5ἱ πλυ]τα ἱσπογαβ.» δὲ ἰηΠπἰτο οἷτρα διιηὶ 

4185 ἸσΠΟΡᾺ5., ΤΠ 8] “1185 ΠΟΒ[Ϊ .. ΟἿ ΠΟΙ ΘΕ] ἢ} 
ΘΕ ΠῚ ΟΠ 115 ΓΘ. 15. ΟΡ Ῥυ Οὐ 6 ἢ ἔπι}. ἰ5[ἃ ΠῚ 
46 τπηο60. 4 ϑρ1υ1{π|5. Βα ΠΟίτι5. ΘΧ ΘΙ 511 ἸσΠΟΡΔη-- 
{14}, οἵαπὶ ἰχδδ 1111} πα] θαϊ ρϑυΊοα]] ἢ ΜΠΠῚ ἀπ 6 ΠῚ 
ποη νασαι α] 46πὶ σοσ ΓΔΕ] ΟΠ τα Π {πα τ ΠΔῈ να ΠΙϊἃ-- 
[6 ἢ} ΓΘ αγ στο 6, ΠΘΙῚ6 418 πὶ Πλλ}1ὰ 1π ΓΘΡῚ15 51η1 
4185 ΠΠΘΠ 5. ἴππ85 ΡΘΡΟΘ ΡΠ ΟΠ Γπρίαηΐ,, οβίθ πα 6- 
76 ; ἴδιηθη ἢΠΠπ| γϑϑίγοβ ΠΡΟ Πἴθι" ΤΟΥ 2 οἱ ἢ - 

ἀδθητοθν αὐ υμηο (Ὅν, τιῦ γα ΠΙθας ἴ6 Αια 0 
ΤΡ: Πα} τ|5 ἀϑτα 185, τὰ ΒΡ τ} 58 ΠΟΤΈ Τὴ ΟΡ Θᾶ- 

{πγὰπη αἰοῖθ. ΑΠ ΠΟῸΠ {{ΠῚ65 ᾿ΘΟΟΔΙΠΠΙ 5. οἰ} τι5 

Π.Π1ἃὰ οϑὲ νϑηΐὰ 3 Αὐιὶ με 5 [6 ΡΓΟΙΘΥΓῈ ΡΟ556 [908-- λ]αείῖι, 12. 
ΒΡ ΘΠ Ϊ Δ “ΙΔ ΡἾΔ ΠῚ 5, 4118 πᾶ ΠΟ διιρονοῖ 10 ]16-- 36 
ταῖθ ἢ Νὴ 6Χχ τπἰπὰ ἰδ γΟ66 σ αν Ἰ551Πη8 (:Β 116 
᾿ππροηάθπε , ἃἰἸθημαι]ο ἃ Π 60 5θοιι πα τιπὴ ἨΔ 1} ἃ ΠῚ 

ἸΡ5ἃ ΠῚ, 56 ΡῪ {π|{15. Ππι 1} 1185.) 56. Ν1]1ὰ πηι ηἶὰ. ΡΥ ]- 

νδΙΟ ϑὰ ΠΟΙ ΠΟ Ϊ85.,. ΘΟ] Θὰ (651: 4118 ΠΑΓΕῚ ἃὉ 
σοηρυεί, δοοϊϑίχιιθ ΒΡΊΡ πὶ ἰρ5], αὉ δοάθηι 

πηοο δχ συδεῖθθ (Ἰ5Ε ΠΟ ΠΟ ῬΑΡ ΠΟΘ Ρ5 ἢδὶ ϑὰπ- 

ΟΠ ΠΙΟΉΪδ6, 410. Θὰ πΠῚ δὲ γΘ τὰ {π|86 ϑα ποι Ποαῖα 
ϑιηΐ, παθθης. ἘΠῚ δῖοι: ἄτι ΠΟ ῖ5. τηδη] δία 10 1. (ον. 

6 Τὴ 1115, τοὺξ ἐφ᾽ ὑμιῶν, ὙἼΠῚ Πα] ἴποβθο γαξιις 

(Ομ) ΟΠ 5ῖιι5., βῖο οὐποηανίς, τοὺς ἀφ᾽ ὑμῶν : {πὶ 

ἐπποπ αϊοποπι πηῖ 1 να] 6 ἁἀπιοάτην ΡΥ ΡΑΥῚ [αίοον ; 

ἀαοπίαπι [ἀπηθα Ὁπιπ68. ΠΡ ΡῚ, {πὶ ἰγ}15 ἀοβουῖριϊ, 

ἴππη Θά ]ατιο ποῖαι, μα] οπί τοὺς ἐφ᾽ ὑμῶν, π1}}}} πνιι-- 

ἴαγτο σόα, 

18 

7" 

2. 



11. 5. ΒΑΘ ΟΠΒΑΒΕΖ 

ΒΡ γτπι5. δὰ αι ΠΠΓἀ θ}. 7. ΟἹ βίδα αὐ Προ. ρΡῸ τπο- 

ἀο᾽ ἃὸ γαϊὶοπο Ποῖ δἀμηθεϊίαν,, ἴα δὲ ΘΡΙΙΓ15. 10,56 

απο ΠΟ Πα ῬΑ ΠΟΘ Ρ5 ΟΡ, 51 ΝΘ Γ6 αἰ Ῥηδιιπηα- 

[Οὐδ ΟΠ] δα ϑιηαπὶ, οὐοαί5 6ϑ1. 

τ. 504 πὸ δἰ πᾶμηι5., 50] ΠῚ ΠῚ ΘΟΥ πὶ. τι} 56 

ομηἶὰ πηθ πο 518 ΘΟΠΙΡΙ ΟΠ ΘΠ 1550 θη}. Θ0η- 

(αταϊτίοπο οαύονο. ΝΟ ἷ5 ἰρίταν νοϑροπάοαηι. Οὐ 

(ἀπάοιι οϑὲ 56 Π5 10 }Π15 ἢ τ1}1|5 5015 55 11 ὃ ΤΠ ηι1}- 

πὸ ὁχ «πίον ΘΙ ΘΠ ΠΕ5... ἢ ΘΟΠ} Οϑ1{π|5 Θδῖ 6 χ 

απαΐον ἢ ΑἸάαὶ ΠΘΊΘ [ΟΥ̓ Γὰ δὲ 9. ΠΘΙΠ6 861), ΠΕ- 

ἄτι ἀάπα,. ποτ ᾿σηῖ5. ΠΡΟ ΘΠ ΠῚ} ΓΘΟΓ 1}. Π1Ὸ- 

τὰ Πα] η; 1115 551 ΠῚ}, 8115 ἀθουύϑιμ ν ΡσΘη- 

εἰθιι5. Τουνα οηΐη δὲ ἁάτιαᾷ ἀοούβιπη. [ὉΥΙΠῊ ' 

ῬΙΟρίου σΡΑνΠΔΙΘΗΙ.,. ἃ0 1 νΟΙῸ οἱ 115. 5110 511] 

ψοῦϑι5. ἸΠΟν θη ΟὉ ον! τ 16}, 501 διι θη ἴπ 

οὐοην. πιονοίιν. ΝΌΠ Ἰρίτααι ἀππι1} ΘΧ “ππδίτιο 

651. Πὴο πὸ ΟΠ ρΟβιπ|8. 4] θη. οχ 1ΠΠ15 651. 
αὐ θὰ {τῷ ΘΟ Ο511ἃ 5πη17 πἰροΐϊθ οχ οοη- 

{αν} 15. σοηϑίδηϊα, [λἤϑοδηῖ, 115. Φπουιι. οοη- 

{ραν 5. ΠΊΟΙα5. οϑὲ 56. ᾿ῃν᾽Οθη}. 4110 ΡΟ ΡΆΠΘη- 

{ἰρι5. ΑΥ νΟγῸ 5015 τηοῖτι5. ᾿πἀοίοβϑιισ οϑῖ, 00 

1ἀάτιο ᾿ννοχαίοιιβ. Οὐαγθ ΘΟΙ )Οϑ1{τπ|5. ΠΟΠ οϑβῖ. 

Αἴάᾷα «αἰ απ ἴῃ ΟΡ ΟΥ̓] ιι5. Πα πηοΡ τα, 14 

ἀπ} 5 ]Ὸν ὁδὲ 7 ἅπ| σοι ροϑίτιιηι. 50] ἀὐιθη πο-- 
{116 ὁδ σου Ῥ 15 5: ΠΡ ]ῸΝ ; ΠῸΠ ΘΗΪηῚ ἴῃ γοΐτι πη π10- 

νοίαν : ΠΘ΄1|6 ΘΟΠΡΟΒΙ{π|ΠῚ ; ΠΟῚ ΘΉΪ [ἀ 1501} ΟΧ 

ποῖα. ΝΟ 65} ρίξαν 50]. ΤᾺ ]6 5. δι η! ἀγσι 5. νὸ- 

βίσ αἰνἰβίοπ 5, 4185 θυ ῖϑιι! διιπὶ Θοι] 05. πα πε- 

λι5 Ἀιιθιι5. «ποιηοο, ν᾽ θην. ΠῸ5. ΠΟΙΙΪΠῸ5 ὃ 
ΘΙΟΠ6 , ταὶ 5150] 0] Δ Π1115. [ΟἹ Π1ὰ5. ΓΡΊΠῚ Ὑ 51 1 ]ΠΠ 1}. 
ἃπ ἴα πὶ νἱ ρα Θ (τι α ΟΧ ΠΟΙΪ5. ᾿ρ0515 Θηλἶ- 

τ ηλῖ115 ἢ ΑὙΤῸ ΠΟΙ 16 5050] ρ᾽ Πλ115 ΓΘΥ ΤΠ] ν 51 ὈΠΠ πὶ 

1πγὰ 1 1055 ( 4πἰ θη] [6.1 μοῦ θϑι πὰ 1η δχίριο μιι- 

ῬἾΠΩΟ πηθαται. οδο]1 ΠΟΤῚ ΒΡ δον ίτι}. 1Π}ρυ μάταν 3) 
ΠΘάτιΟ. οΧ ΠΟ] 5. υ! ατιανὴς ΘΙ  Γ πλτ5.; ( {π|ο- 

00. Θαΐπὴ γι ϑιι5. 1ἢ αιιοι ΘὨΝ ΕΠ τι" δα 15. [π6- 

γ1τ, πἰ αὐ ταπταπι Ο.6}1 γαϑι!Γα θη Θχραπαάαίιιν 3) 

Οιἰιο 5] ποάιιθ γθοΙ θ᾽ Πλ115. ν 51] ππ} ᾿ΠΠΔΡῚ ΠΟΒ » 

ποάτι νι [6 } α}18}} ΘΧ ΠΟΡῚ5 ᾿ρ515. ΘΕ ΓΕ Πη115., 

πο ἰσίταν. νὶοιηι5. Οὐ 1δῖταιν ἢ ΘΟΔΡ ΔΙ ΠΟ 

ΨΟΒΙῸΒ 5Υ]Π05,5Πη05.. ἃπ γΟ]} 5. πο Ορίαθο., νορὰ 

ἘΠ ΠΟ ΠΟΙ 115} Οὐ] ἃ}0 Πππ}ἰδιη11 ἀυ σι] ΘῊ 15 
αἸΠΓονὶ ἀν Π οἴοθα νϑϑιναὰ 46 ΒΡ ̓νἽ ται Ἰο πο πα] γαῖ, 
ἀπὲ ἀρ Π5Θ 5. ΤΠ] Θ ΓΟ] 5. ἀτις αἰ πο5. τητι-- 

Του θτι5. ΘιιπαοΠ05. Ἰδοία 5 7 ανα αἰ ϊας Ἰη[οϑίο 

ΔΙῸ. Θὲ ΘΑ] ΠΪΟ50." ΒΡ ΡῚ[π|8. δὶ ὁχ Πρὸ οϑί, 

«ποιηοίο δὶ οὐϑατι να ἢ (6 {15ῦ ΝΟΠ οπίπι 11-- 

Ἰυι 65 ἀἸοιανιι5., ὁχ [60 ΟΠηηΪὰ 6556. Οἰιθ 4 η}ὸ- 

ἄτι δὶ ΟΠ νυ βίιιϑ Π)6ὶ ἀἸοῖ ται", ΠΘΟ ΓΔ ΠΟΙ ΟΙδα- 

ΓΈΔΕΙ μέτοχον. Ν᾽ δίδου ιοβ {παίπου 1] ιλετέχον. 

α 

" 

190 

ΔΑ 

ν 

ΛΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΘΠΙΕΡ, 

- ἐν κ αἱ ΤᾺ , -" ᾿ 
τρειται ἐχάστῳ χατὰ τὴν αἀναλογιὰν τῆς πιστερ)ξ» 

΄ [ ει Αὶ Ν ΠΩ τ Ὁ 

οὕτως ἔσται χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἁγιασιυιοῦ “μετέχον, 
ν Υ̓ εἴπερ ὄντως χτιστὸν χατὰ τὴν πνευματομάχων 

: 
ὑπόληψιν. 

᾿χχὰ ΣΝ Δ Ν , τεξξρν "α Ἀλλὰ γὰρ μὴ συγχωρήσωμεν τὴν ἄνοιαν αὐτῶν 
τ ς -Ὁ , τ ω 

ἀνέλεγχτον, τῶν οἰομένων πᾶντα τῇ ἑαυτῶν δια- 
, ΣΕ Σ 

νοίᾳ κατειληφέναι. ᾿ἀποχρινάσθωσαν τοίνυν ἡμῖν. 
,ἷ “ Ψψυλ 9 τ , 

Β7Τί ποτε ἄρα ἣ τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου οὐσία ; Πότερον 
ξ ἌΓ Ξω ΤῊΣ 

ἕν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν, ἢ σύνθετός ἐστιν ἐχ τῶν 
γ. 4 δ Ὑ “- ΓΝ τεσσάρων; ᾿Αλλὰ μὴν οὔτε γἢ ἐστιν, οὔτε ἀὴ ᾽ ἰγ ι 13 5.3 

5 ὍΣ 4; Ψ , 

ἐπ᾽ εὐθείας 

ἢ 

βάρος" 

“ ΠῚ 3 “ - τ, σ Η͂ 
οὔτε ὕδωρ ἐστὶν. οὔτε πῦρ. Ταῦτα γὰρ 

εὶ Ὡς 
᾿" " ᾿ ν͵ , 

χινειται " τὰ μὲν, ἄνὼ φεζομενα: 

᾿ " ν Φ8 ΕΉΣΤτν 
μεν γὰρ χαι υδῶρ χατωφερὴ 
δὶ μι Ἁ “ ᾿ ν“ ν - “Ἂν [έ 

ἀὴρ δὲ καὶ πῦρ τὴν ἄνω φορὰν χινεῖται διὰ χουφό- 
Ὁ , ΦΌΞ, , 

τητα" τοῦ δὲ ἡλίου χυχλοφοριχή ἐστιν ἣ χίνησις. 
" ῃ ΠΣ αν 1 “- , "Δ ᾿ 5») 

Οὐ τοίνυν ἐστὶν ἕν τῶν τεσσάρων. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ 
ν , , , 5 3 ,ὔ ΝΟ, , 

σύνθετος ἐστιν ἐκ τούτων" διότι τὰ σύνθετα χαμά- 
3 “Ὁ ᾽, ᾿ , 

τῷ συνέχεται, ἐκ μὲν τῶν ἐναντίων τὴν σύστασιν 
ΕΑ Ἔ 3 , ΝΑ ΔᾺ , -- ΕῚ , 

ἔχοντα " ἀντισπώντων δὲ ἀλλήλοις τῶν ἐναντίων 
Αἢ , ᾿ " ,ὔ ΙΑ  ςχ Ὃ: , 

χατὰ τὴν χίνησιν. Ἀχάματος δὲ τοῦ ἡλίου ἣ χι- 
ΠῚ Ὁ νν ΟΞ - "δε 

νησις, διὰ τοῦτο χαὶ ἄπαυστος. “Ὥστε οὐ σύνθε- 
3 δ λ 5 - ’ Δ ε “το 5 

τος. ᾿Αλλὰ μὴν ἐν τοῖς σώμασιν ἢ ἁπλοῦν τι ἐστιν. 
᾿ ἢ σύνθετον. Οὔτε δὲ ἁπλοῦν σῶμα ὃ ἥλιος " οὐ γὰρ 

Ἐηρος οστα Ξ ᾿ ; τ ὐξας , 
ἐπ᾽ εὐθείας χινεῖται" οὔτε σύνθετον ᾿ οὐ γὰρ χάμνει 

μ᾿ ῃ ὙΠ τ γἰς ἧς ἐξ δ᾽ ΡΞ ΑΥ̓ττὸ μητ τὴν: 
χινούμενος. Οὐχ ἄρα ἐστιν ὃ ἥλιος. Τοιαῦται ὑμῶν 

αἱ σοφαὶ διαιρέσεις, ὑπὸ τῶν ὀφθαλμοὺς ἐχόντων 
Ν " “ο-ῸὉ 'φχαυ ς νΝ 

χαϊταγελώμεναι. Πάλιν πῶς δρῶμεν οἱ ἄνθοωποι:; 

Πότερον εἰσδεχόμενοι τοὺς τύπους τῶν ὁρατῶν, ἢ 

ἀφιέντες δύναμιν ἐξ αὐτῶν; ᾿Αλλὰ μὴν οὔτε δεχό- 

μεθα τῶν δρατῶν τὰς εἰκόνας, (πῶς γὰρ τὸ ἥμι- 
" ἀρ αγ  ψὺ γε τὰ πο νν 

σφαίριον τοῦ οὐρανοῦ τῷ μικρῷ πόρῳ τῆς χόρης ἐμ- 
; . ἃ ἊΣ 

φαίνεται; ) οὔτε μὴν ἀφίεμέν τι παρ᾽ ἑαυτῶν " (πῶς 

γὰρ πάλιν τὸ ἐχπεμπόμενον ἐξαρχεῖ τῷ οὐρανῷ 
5 ΠΝ πὸ ῃ ΔΙ Ύ τὸ ξεν ἴδ “- 
ἐφαπλοῦσθαι :) [αἰ δὲ μήτε δεχόμεθα τῶν δρατῶν 

τὰς εἰκόνας, μήτε τινὰ δύναμιν ἐξ ἑαυτῶν ἀποπέμ.- 
μεν᾿ οὐχ ἄδα δρῶμεν. Τί οὖν: ἐλέγεῶ ὕμῶ ὺς πομεν, οὐκ ἄρα δρῶμεν. Τί οὖν ; ἐλέγξω ὑμῶν τοὺς 

ν 5» ΄ - ΕἸ “» ἱρὰ 

συλλογισμοὺς, ἢ ἐπεύξομαι ὑμῖν ἀληθῆ εἶναι τὰ 

συμπεράσματα ; Τί διαφέρει τῶν τοιούτων λόγων 

χαὶ ἣ περὶ τοῦ Πνεύματος ὑμῶν τεχνολογία, ἣν 

γυναιχκαρίοις ἀθλίοις, ἢ τοῖς γείτοσι τῶν γυναιχῶν 

εὐνούχοις ἐνεπιδείχνυσθε ; Μὴ δὴ ἐπηρεαστιχῶς 

ἄχουε. Εἰ ἐχ τοῦ Θεοῦ τὸ Πνεῦμα, πῶς ὑπὸ τὴν 
, ν᾿ » Αἦ λ 9. - 3 “« Γ ᾿ νι 

χτίσιν ἄγεις; Οὐ γὰρ δὴ ἐχεῖνο ἐρεῖς, ὅτι καὶ τὰ 

πάντα ἐχ τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ γὰρ ὃ Χριστὸς Θεοῦ 
λέγεται, οὐχὶ δὲ χτίσμα ὡς χαὶ ἡμεῖς ( Ἡμεῖς γὰρ 

Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ), ἀλλ᾽ ἄλλως μὲν ἡμεῖς 

Χριστοῦ λεγόμεθα, ὡς δοῦλο: Δεσπότου ἄλλως δὲ 

Χριστὸς Θεοῦ λέγεται, ὥς Υἱὸς τοῦ Πατρός: οὕτω χαὶ 

τὸ Πνεῦμα, οὐχ ἐπειδὴ τὰ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, χαὶ 

5. ΕΠ τίς ποτε. ΑΥἹ Μ95. ἀπδίαον τί πότε. 



ΠΟΙ. ΟΟΝΤΙΧΑᾺ 

αὐτὸ ὡς τὰ πάντα. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ καὶ τὰ λειτουρ- 

γικὰ πνεύματα, ἤδη καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὅιοιον 

αὐτοῖς διὰ τὴν προσηγορίαν. Ἵν γάρ ἐστι τὸ" ἀλης 

θινῶς Πνεῦμα. Ὥς γὰρ πολλοὶ μὲν υἱοὶ, εἷς δὲ 

ἀληθινὸς Υἱός" οὕτω χἂν πάντα λέγηται ἐκ τοῦ Θεοῦ, 

ἀλλὰ χυρίως ὃ Υἱὸς ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Πνεῦ- 

μα ἐχ τοῦ Θεοῦ. ᾿Επειδὴ χαὶ ὁ Υἱὸς "ἢ παρὰ τοῦ 
Πατρὸς ἐξῆλθεν, χαὶ τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πατρὸς 
ἐχπορεύεται. Ἀλλ᾽ ὃ μὲν Υἱὸς, ἐκ 

νητῶς "τὸ δὲ Πνεῦμα, ἀῤῥήτως ἐχ 

ἴων 

τοῦ Πατρὸς γεν- 

τοῦ Θεοῦ. “Ὅρα 

οὖν ἡλίχος ὃ χίνδυνος χατασμιχρύνειν τὴν δόξαν 

τοῦ Παραχλήτου. Οὐ δέχεται τὴν εἰς αὐτὸν τιμὴν 

ὃ Υἱὸς, ἀθετουμένου τοῦ Πνεύματος. ᾿Εχεῖνος γὰρ, 
φησὶν, ἐμὲ δοξάσει, οὐχ ὡς δοῦλος μετὰ τῆς χτί- 

σεως. Εγὰρ μετὰ πάντων ἐδόξαζεν, οὐκ ἂν ἐῤῥή- 
θη; ᾿Ἐχεῖνος. Νῦν δὲ ἢ ἐπὶ τὸ ἕν ἀναφορὰ τὴν καθ᾽ 

ὑπεροχὴν τῶν ἄλλων προσαγομένην δόξαν παρίστη- 

σιν. Οὐ γὰρ ὡς οἱ λέγοντες " Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ " 

ἀλλ᾽ ὡς ὃ εἰπών Πάτερ, ἐδύξασά σε, τὸ ἔργον ὃ 

ἔδωχας ἐτελείωσα. Καὶ ὡς ὃ Πατὴρ δοξάζει τὸν 

γίον, λέγων" Καὶ ἐδόξασά σε, χαὶ πάλιν δοξάσω" 

οὕτω χαὶ ὃ Υἱὸς τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἑαυτοῦ χαὶ Πα- 

τρὸς χοινωνίαν παραλαμδανει. Ἢ δειξάτω μοί τις 

μείζονα ταύτης δόξαν, καὶ πάντα δίδωμι ἀληθεύειν 

τοὺς ἀντιλέγοντας. Ὅ ὑμᾶς ἀθετῶν, ἐμὲ ἀθετεῖ. 

Διὰ τί; Διὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐνοικοῦν ἐν αὐτοῖς, δη- 

λονότι. “Ὥστε ὃ μὴ τιμῶν τὸ Πνεῦμα, οὐ τιμᾷ τὸν 

Υἱόν - Ὁ δὲ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν, οὐ τιμᾷ τὸν Πατέ- 
ρα. Οὕτως ἄρα ἣ περὶ ἕν τι τῶν πιστευομένων 
ἀγνωμοσύνη ὅλης ἐστὶ τῆς θεότητος ἄρνησις. Εἶχτι- 

στόν ἐστι τὸ Πνεῦιλα, οὐ θεῖον. Ἀλλὰ μὴν Πνεῦμα, 
φησὶ, θεῖον τὸ ποιῆσάν με. Καὶ, ᾿Ἐνέπλησε, φησὶν, 

ὃ Θεὸς τὸν Βεσελεὴλ Πνεῦμα θεῖον σοφίας χαὶ συν- 

ἔσεως. Ποῦ τοίνυν εὑρίσχεις προσεγγίζον τὸ Θεῖον; 

τῇ χτίσει, ἢ τῇ θεότητι; Εἰ μὲν γὰρ τῇ χτίσει, καὶ 

τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν [ησοῦ Χριστοῦ χτίσμα 

ἐρεῖς. Γέγραπται γὰρ περὶ αὐτοῦ, Ἥ τε ἀΐδιος αὐ- 
τοῦ δύναμις χαὶ θειότης. Εἰ δὲ τῇ θεότητι, παυσά- 

μενος πο βλασφημίας ᾿ ἐπίγνωθι τοῦ ἘΠΕ ατὴς 

τὴν ἀξίαν. Οὕτως ἀσύνετος εἶ, ὡς μηδ᾽ ὕπ᾽ αὐτῆς 

προσάγεσθαι τῆς φωνῆς εἰς τὰς ἀξίας ἐννοίας τοῦ 
8 Πνεύματος. 

ἃ ὕπιι5 (0}}». Ῥγὸ ἀληθινῶς παροηι ἀχηθές. 

» 6 01}». ῥυΐπιιβ υἱὸς ἐχ τοῦ. 

ΒΑΒΕΓΙΛΑΝΟΒ, 
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{νὰ ὁ. δίσαι πὸ5 ( Δο5 ἐπίηι ΟἸιγισιὶ, ΟἸισι δέ τις 

ψόγο εἰ ), 564 4Ἰ16} πο5 ΟΠ Ί511 ἀἸοἸ παι 7, γο]αι 

δουγὶ Πομΐηΐ, Ποὺ ΟΠ νΙϑίαβ. ΠῚ ἀϊοῖτιιν, νό]α} 

ἘΠῚ5. Ραμ 5 : ἴα οἱ ΒΡ νυ τι|5. ΠΟ, «πο πἰδηὶ 

οὐμπΐὰ ὁχ 60 5ιπἴ; Θὲ ἴρ565 ὉΠ ομπηἶα, Θχ 60 6ϑ8{. 

Νόάιο δηΐπι 4ποπίδιη δὲ Δ Π}] 51} 501} 1{π|5 5.1Π1; 
δοπείητιο 51 Π}}15 1115. ὁδι οἵ Κρ ν τιι5. βα Ποῖτι5., ΟὉ 

ἀΡΡοΙ]ατοπθι. ΠῚ τιητι5 65: ψΘ ΡῈ ΚΙ ΡΙττι5. ΟἹ 

δηΐπὶ π}}11 διιπὶ. ΠΠΠ ,. πιπτι5 δι θη ν 6.15 ἘΠΠ5: 

τὰ ΘΠ απηϑὶ ομηπία ἀϊσαπίαν οχ 60, ρΓΟρΡΙΪΘ ἴὰ- 

μθη ΕἾΝ 5 οχ Προ, δὲ ϑρινι5. οχ 60 6ϑῖ. 
Νά οἱ ΕΠ 5 α Ῥαῖγα δχῖν, δὲ ΘΡΙΡΙτ5. ΘΧ Ῥαῖρο 

ΡΙοσοάϊε. Αὐ ΕἾ] πι5. φα!άθ πὶ εχ Ῥαΐγα ΡΘῚ ΒΘ ποθι ἃ- 
ΠΟΠΘΠῚ , ΚΘ ΡΙΡ [π|5 γ6ΡῸ οχ ῬΘΟ , ἈΡΌΔΠΟ πιο δἱ- 

416 ἱπ {011}. 146 Ἰσίτιιν αιαητατη ΠΟΥ Ῥορῖσιι - 
1πππ} σ]ουίαμι Ῥάνδο οι οχτθπιᾶρθ. ΕἸΠ 15. ἀθ ΠῚ 

τ- δὴ ἃς 

13 

εν. τ. τή. 

510] Ποπούθηι, 5ριύθῖο ΒΡΙγ πὶ... ΠῸΠς ΤΘΟΙρΙ᾿. 116 ΤΟΙΣ ι6. 

Θηΐη, ᾿π 17 ἡ16 Βἰογίποανϊε, ΠΟ τι 56 ν 5. 
δαπὶ οὐοατατῖ5. ΕΓΘΠΙ ΠῚ δὶ οὐππη ΟἹ ΠΡ τι5 σ] ον θὰ - 
γοῖ, ΠΟῚ θϑϑοῖ ἀϊοίπμ : 1116. Ν απο. νονὸ {Πὰ δὰ 

πῖιπ τ ατῖο σ]ΟΥ ἹΠοα ΠΟΤ 6 ΠῚ ρ δσ [ἈΠ ΠΟΥΘΩῚ 4118 ΠῚ 

4185. ἃ]0 41115. ΘΧ ἈΠΡΘτ", ᾿πά ἴσα, ΝΟ ΘὨΪΠῚ δῖοαε 
4{ἰ ἀϊσοραπε, Οἰογία ἐπὶ αἰ εἰδοϊπιὶς. 1260 ; 56ἃ 51ε- Ἴπιο. «. τ΄. 

αὶ «αὶ αἰχί, Ῥαίοι,, βἰογι οανὶ 16, ορτις σοπ- ἤοαπ. 7. ἤ. 

σππανὶ φιοα ἀθαϊειῖ. Ἐλ σἴσας Ῥαΐον β]ου σαι 

ΕἸΠ πὶ, ἀἸοθη5., δὲ σἰονιποανὶ ἰ6, εἰ τἰεγιίπι 5[ο- 1 οαπ. 132. 

τί ἤοανο : 5ῖς οἱ Ἡππς ΒΡ γ απ 1π δᾶ η} δὲ Ῥαιεὶδ ἢ 

βοοϊδιαίθην Δ ΠΏ 10. ΑΠοχαίη οϑβίθπας μ1Πὶ 4}1- 

5 φ]ονίαμι ᾿ὰο πα] ΛΘ πὶ, Θὲ ΘΟ πόθο Ὠ1Π1] πἰδὶ 
νουιπὴ ἀἰοὶ ἃ ἁἀνουβαν 5. μὲ ϑὸ5 5ρϑττιῖξ,, 6 
ΦΡ ΓΙ. Ουανο ̓  ῬΓΟΡΙΘΥ ΒΡ νίσαπι ψ δ! 106 ὲ ἴῃ 

᾿ρ5ῖ5 ἐπα] ταπίθημ. Τααιιθ απ ποὸη Ποπογὰξ 5ρὶ- 
τἰτατ,, ΕἸ πὰ. ποῦ Ποπογαΐ : δ δην νου φαὶ 

ποτὶ Ποποταί, Ῥαίτγεπν ποτὶ ποποΙαῖ. 8516 στιν 

ΡονΠἀἴα αιιδ Δ πλἰ ΕΠ τπιν ἴῃ ππιιαν Αἰ] πο ΘΟΥΙΩῚ 

4185 οὐθάθπαάα βιιπξ, ᾿πἤοίδτῖο. 65: [ΟΕτι5 ἀεϊταιϑ. 

ΒΡ γτα5. οἱ ογθαΐτιϑ δϑί , ΠΟῚ δδὲ ἀἸνίπτιβ. Αἰ4ὰὶ 

{πιο του δ, 

“οαη.". 53. 

ϑρίγίειι5, ἱπάαῖι, αἰνίσιιις ἡ γεοῖς πιο. Ἐκ, ἤορίο- ον. 33. ἡ. 

γί, ἰαψαῖε, 7) εἰς Β εςοἰεοί «δ ίσίει αἰϊνῖτιο ϑαρίοη- 

εἶα δὲ ρνμαάθηίία. Τῖαατιθ Δ πτνιιπι ΓΘρΘυῚ5 ἀἰν1- 

πη ἀοοράονο9 δα οὐθαϊανδη}., ἃη 84 ἀοΙαἴθι ἢ 

Οὐοά 5ἱ δὰ ογθαιιυ δ}, διΐαπὶ Ραΐγοπὶ ΠΟΠΔ]ΠῚ 
ποϑινὶ 96ϑιι ΟΡ 511 ογθαίαγδη ἴσ65. Νὰπ 46 60 
ΒΟΡΙΡ ΠῚ 658 : ϑϑηιρί! γα το τ6 6715 ΟἰΤ 5. 
εἰ αἰνιπϊίας. δῖ νεῦὸ αἀ ἀοιίαΐθηι, Π] 5116 Π}188 

ἱπηροβιίο ἢπο, 5Ρ᾽υ π|5 ἀρ Ο506 πιὰ] οϑίαϊθη). Α ἄθ0 

᾿πϑιρίθπϑ 65. τ πὸ ἃ 'ρδα αυϊάθηι νόος δὰ ἀϊ- 
505 ϑρ᾽γἸτὰ ΠΟΙΟΠ65 ἀδάϊιοανο. 

ς Μοίονος {φασίπον ΠΡυὶ ὅρα οὖν. ἘΔ ἄρα εὖν. 

ἃ Τὰ αἹ!ψαῖθιι5 ΝΞ5. ἁἀατππιν ἀοχοϊορῖα. 

18. 

Εχποὰ. 35. 
31. 

ἤοπι. 1.20. 



ΜΟΝΙΤΌΜ. 

σ-----οο-:-Ἠ-.-ς.ς-ςς 

Μα]α ποθ ποηλΐπθ Αϑοθι ΟΣ ΠῚ} ΘΟΠΊΡΓΘΠΘ ΠΑ: 5016 ηΐ, ῬΡο  ΠΟΠ 65, ΒΘ ΡΠΠΟΠ65 ΤΖυϊάδηι ρΘου]1α-- 

Γ65 : Π|Ρ6]1Π5 46 ΕἸά6, δἰῖπι5 ΠΠ}06}1π|5 6 Τα οῖο ΤῈ], ΜΡ Ά]|1ὰ., Ῥ Θρσι]ε ΤΠΔ]ΟΓ 5, ἈΘραΪ25 ΤΙ ΠΟΓΕΒ . 

(οπϑε τὰ] Π.65 ΤΠ ΟΠ 5 [1686 : 564 Ο]1πΔ| ΠῸΠ ΟΠΊΠἶα Προ ἴπ ΑϑΟθ ϊοἶ5. ΘΟ ρΓΘ ΘΠ Θά πιν. Πα ἸΒΊ ταν 

ῬΠΟΙ φἴαΐθ, ΒΑ511 ορ5 ἀσχητιχὸν γΘΒΓΓ] ΘΟ αν, τι 50] πὶ ἀπιο5 46 Τπαϊοῖο ἂο 46 ΕἸ46 ΠΡ 6]105 . 

Μονγα]α, ἈΘρυ]α5. ἔπ ΠῚ} ΠΊΔ]ΟΥ Ὸ5. {π|ΠῈῚ ΤΩΪΠΟΙῸ5. ΡΙΌΡΓΙΘ ΟΟΠΙΡΙ Θοίθγθιαν.. {ΠῸ δια τθ πὶ ΤΟΙ Γ]πιἃ [δ 6 ΟΠ Π]ἃ 

Βα51}11 ορθγὰ ἴπ ἀπθπιπὶ γον σαπίι", ᾿ἴὰ 4ιΟ 116 ἸΠαΧΊ πὰ ΡᾶΓ5. ΑΒΟθεσοσγιπὶ Δα ιιδάδπι νοθείας 

ϑιβρθοία θϑῖ. ΟἸοπίδπη [ΆΠΊ6Π ΠΕ ΒΟ. ρίοΓο5. ΒΆΒΉΠΠπιπῈ Δ ΙΟΙΌΓΘ ΠῚ ἔδοιπ: ΑΘΟΘΕΠ ΘΟ , ν6] τηο- 

γΟβἰ ον 5 ΟὐἽτοἱ 58} 16 ΠῈ Δ] 1118 }Π| ΘΟΥ ΕΠ ραν ΘΠ [0116 δἱ ἐγ θυιπῈ : 564 1τὰ ἴάπη6η., αὐ αυϊαυϊά ρτθ- 

οἰριιπι δϑῖ, ΟΠΊΠ6 4 6715 6556 πϑρϑηϊ. Νϑο δἰ φυϊάθην 1Πῖθ}᾽ 56 σοηβθητπηξ. ΑἸ Θπἰπὶ 58 115 Παρ πὶ 

Βορυϊας Ὀγονίον 5. ΒΆ51Π10 τηᾶσπο Δ] ἴοαν 6. ΑἸΠ ᾿ΠΙ ΦΙ]Ο65 οἱ ΔΒ] πα ϊοαπὶ ἈΘστ 5. ΤΠ ΠΟΡ65 δἰ πη] δὲ 

ΠΊΔ]ΟΓΟ5., δὲ ΜΟΥ ]1α, δὲ ΠΠ06}105 ἀο 1)6ὶ Τά τοῖο ἂς ἀθ νϑγὰ ΕἸάθ. (πη ἀπίθιη β᾽ ΠΡ ΠΟΙ ΠῚ ΟΡ ΠΟ Π 65 

ΘΧΡΙΙΟΔΡΘ., Θάϑ 16. ΔΓ ΠΟΙ ΓΑ 6. ἀπ ΔΡΡΙΌ 6. ΠΙΠ}15. ΙΟΠριιΠῚ 517) ΤΟ 6 ΠΟΒΙῸ 46 ἰδ γα ιι5 ἴῃ 

ῬυφίΠΟη6 αἰ ρα τα ὈἸ Πη115. 
Ῥαΐοὰ Ζαοάτιθ 6 ΠΡ νῖ5. ἀπε 115 ἀΐσονο οι. ΔΙΆ] τΟ5., Θοβήιι6 δὲ ΟΡ πη05. δἰ ψθ ιβ551Π105 ἴΠ 115 

415 Ἰπγίβουθ Πὰς ὈΙ]]ΟΙΠΘΟΙ5 ΠΥ ΘΠΙΠΊ1Π5, πη Βορῖα,, ἴῃ ΟΟΙ θογτπα δὲ ἴπ (ἰδ πᾶπα ΝοΖαα 

νΘΙῸ δχ ἢἶδ δοίτιπη ὈΙΒ]]ΟΙ μ οἷβ πον δ ΠΟβίμο ΘΠ 0] ΟΥ̓ ΠᾺ ΠΙΘΠἴὰ (1126 51 1 Π}115 : 564 ΘΧΊΘΓα5 δἰ. Π| ΠΟῚ 

ἀνιχίμηιιθ. ΠΟρ] σοπἀὰ5 6556. βου ρϑὶ Ἰσῖτιν ΜΙ ΘΘθΆ ΠΆΠῚ 5 4110 51 π|Ὲ]} πΐ ρον θμθγαπῖ ἢ ΓΘ 85 Πη685., ΘΓ -- 
αἰ ϑϑῖ πη] δὲ Παιπη Ἰ5ϑῖ τη νἱἹ Ὁ). Οσοροῦῖα. Ασὸπὰ Ῥυῖον, οἱ ΤΠ). Ὀιοηγϑίιβ. ΘΡΆΘΠΟΪΙ Ππσιιε ασόθοδο 

Τιϑοῖου., ΜόπδοΝὶ ογά πη 5. ΒΑ51}1} Μασ πὶ, ἀπὴρ0Ὸ πῸη πλΐπτι5. ΟΠΑΓιι ΠῚ ΠΠ ΓΕ Γγμ [νἀ ἈΥΈΠ ν 

4 πη β]οΥἶα5 ΘΔ ΠΟΙ 551Π}1 5181 ῬΑ 5 ἈΠ ἢ ΠἸσα πο δυπ]]Ἰοβὶ, τη Ρ] 5ϑἰτηᾶπὶ ἃς Θ6] 6 θου  πδ πὶ ϑαδηὶ δὶ- 

Ῥ]Ιουθοδπι 1] θη ΕΙ551 Π16 5ΟΡ αἴ} σα ρ υιηΐ : ἴῃ πιὰ, 4004 δα ΤῈ πὶ ρογ ποῖ, ἱπνέποιο Ὀγθύθῖη [π|- 
σα ναι Παπουιίατη ἱπϑα απ, οὐ Πτα]π|5. οι, Πῶς δεῖ εἶναι τὸν μοναχόν, εἰ ΔααΠἸταπηοπία αιοθδμ ἴῃ 
Μογα]Ϊα. Ῥυφῖοι μδθο, ἀ]1ὰπὶ ΟΥΑ ΓΙ ΟΠ ΟΠ) ἃ] ΠΙ6 {γα Π5ΠῚ ΓΘ Π Δ} ΘΌΡΑΥΙΠΕ 1 5) 405 π060 αἰχὶ, ἀοοιῖ5- 
51Π}1 νἱγὶ : 46 αιια σομηΠηΟ ἀἾτι5 μια] 10 4}1}01 αἰ σΘπητι5. 

Οἰμπηΐὰ ἀπτθ πὶ ἔδυ αὖ 1 ἱπη ρΓοβϑὶβ ΠΡῚΝ : αἵ Ἀρι!αθ. ἴῃ 4] 1500 ἀἸοῖθτι5 4110 οὐ ἷπὸ ἀϊβροπαπίαν. 
Νὲς ργφιθγθιπάϊιπι 516 η10, ἀπαβάδιη ὃχ ἈΘρι] 5. ὈΡΘνΊΟΥ τι5. ἴῃ Ια θιι5 ΘΟ ἸοἾΡτι5. ἄθοββ : 5 

Ρυδιογαιια πὴ φαοὰ Πα Ραιιοα 51 ΠῈ, [ἢ ᾿ρ515. ΠῚ} δὲ πηᾶρηϊ, ἅπΐ 4ι0 4 Δ]Του}115 51} πηοσιθημ. Αἀ 

ΒἈορυ]ας φαϊάθηη αοα αἰτἶποὶ., δὰ5. οοθηι ογά!πηθ {10 [δ πὴ νυ]σαΐοο σαπὲ ἴῃ θα ἴοπο Ῥαγϑιθπϑὶ, 
δἀοπάδϑ οἰ μητι5 : 564 1106 1105 ἀ6 Τ) οἱ Τυάϊοῖο ἀὸ ἠδ νονὰ ΕΔ 6 [Ποὺ ἀἰβροποιῖηιβ. τὰ Θπΐπὶ Πδρο 

ἄϊιο οριιβοι]α Ἰοσδητν ἴῃ δὰ τἀπὶ πη αἰχὶ ΘΠ πΘ., τὶ ρυμμαπὴ ἰοσιπι οΡεηθαῦ ΠΡ] }π5 46 γοργὰ 
Εἰ46, βδοοιηάμιῃ ΠΡ 6]}1τ|5 46 Πα ϊοῖο 1)εὶ : αο ποῃ ΠλϊΠτι5 ἃν Θυβα αν Πρ 515 Δ ΟΟΥ 5 ΘΟ 5110, 4τδ 

νδίθγιιηι ΠΡ ΓΟν αι ἁπιοτου ταὶ, ἴπ 41]}0115. ΠῸ5. ατι05 ΒΟΥ Π65 ἰπνθῦθ0 οὐ ἠΪη6., ΘΟ τ6 νοῸ εἴ ριὸ- 
ΡΟ, φο]]οσανὶ οοπβῖαϊ. ΑὙῬΙΓΡΟΥ ἀπ τθ πὰ ΟρΡΘΓάΓιΙ ΠῚ οὐ] ρὰ ἔδοίαΠι 6556, τ} 1, 405 Ποιμϊπαν!,, ΠΠ}06}}]} 

ἴῃ δάἀϊεοπο Ῥαυβίθπϑὶ ’Ιθ00 ΡΟϑιὶ 5᾽π| ΠῸΠ 5110 : Θοήτιθ Πιδ 5, 404 'Ρ505 ἰπη δἀὐϊῆοπο ψεποῖα δοάθπι 
41 ἰπ νϑίθυϊ θυ. ἢ εῖ5. οὐαΐπο ἀϊἰβροπὶ νιάἀθαμηιι5. 



ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΙΠΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑΣ. 

ΑΣΚΗΤΊΙΚΑ. 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙΪΒ ΝΟΒΤᾺΙ 

ΒΆΘΊΙ141,. 
ΟΡ ΛΆΒΑ ΟΑΡΡΑΌΟΟΘΙΑἉΑ 

ἈΒΟΗΙΕΡΙΞΟΘΡΙ. 

ΑΒΘΟΕΤΙΟΘΑ. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΔΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡΟΣ ΠΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
᾿Αρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΑΣΚΗΤΙΚΗ͂ "ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ. 

Καλὰ μὲν τοῦ βασιλέως τὰ πρὸς τοὺς ὑπηχόους 
0 ᾿ - (ζ δὲ Α β λ τ ἢ Ξ εΥ 

νομοθετήματα " μείζονα δὲ χαὶ βασιλικώτερα τὰ 
3 ν᾿ δ: 

πρὸς στρατιώτας παραγγέλματα. Ἅτε οὖν στρατιω- 

τιχῶν παραγγελμάτων χηρυσσομένων, προσεχέτω ὃ 
-“τ΄νν τ , 5) - -" στ" “2 

τῆς ἄνω χαὶ μεγάλης ἀξίας ἐπιθυμῶν, ὃ Χριστοῦ 

διὰ παντὸς παραστάτης εἶναι βουλόμενος, ὃ τῆς 
, ἜΘ ΕΥ̓ΒΕΙ ΣΤ, - γ» ἡ Ἀδον ζοντο 

μεγάλης ἐχείνης ἀκούων φωνῆς " ᾿Εάν τις ἐμοὶ δια- 

ἃ Τία Ἰοσίίαν ᾽π οσ. ῥυγίπιο, προδιαλαλία καὶ προ- 

δυήύγασις τῶν ἀσκητικῶν ὑποτυπώσεων, ργωνία ογαῖίο οἱ 

παργαῖο ἀδοοίϊοαγιπι ἐπι [οὐ πιατοπιιπι, αὶ ποΐατι ρο- 

ἴεβὲ, (Ομ θοἤβιτπη. ποιηἶπῖ5. 5᾽ πη] απ ς ἀδοορίιπι 

Ἰερῖβθο ΤΠ ΟΠ προδιήγησις, 564 προδιάγνωσις, ργανία πο- 

{ἰεἰα. {δίναις ἐἀΠἴο, μος δι, Ῥαγ βίο πβὶβ εἰ Ὗ ὁποία, 

ΒΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΡΙ͂ΤΆΙ 

ΒΛΑΘΙΠΜϑΙ1, 

ΟΑΒΑΚῈ.Ξ ΟΛΡΡΑΠΟΟΙ ἈΚΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙ, 

Δ ΡΒΕΥΙΑ ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟ ΑΒΟΕΤΙΟΑ. 

τ. Ῥνθοῖανα συϊάθηι διιπὲ γϑρὶθ δαϊοία,, {1185 
αὐ ϑιθ]θοῖοβ τορθηἄοβ. οἰ ΡουΙΠἸΒΟΡΙ ΒΊ ΠΡ : 564 (ὰ- 
τπθη πηᾶηδαῖα {τι85 ΤΠ] ΠΠΡτι5 ἀἀπῖτιν ΟΡβου να Πα ἃ, 
πιλ]ογὰ 51ΠῈ δἱ Δι  ΒΠΟγα. Τα πι6 [ΔΙ] ΠῚ 51 
τ  Π’ανῖα τηαπήαϊα πΟθΪ5 ἀθπιιπ ΠΥ ΘΠ Γαν, αἰ[θη-- 

δι υϊβάτ5 5: ρ θυ Πῶ5 80 ΠΊΔΡΠὸΒ αἰ Π ΠΑ 15 οὐ ]-- 
ἄτι5 6ϑὲ, (υϊϑίοαιιθ βθηρ νυ ἀάἀδίανθ να], ΟΠ 

᾿ ΈΎΤΆΣ νόσους τὴ 
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Και- 

«ἀ. Πρύλογος. μδ΄. ΓοΓΕ 5 β σαρείας Καππαδοχίας ἀσχ 

τοῦ αὐτοῦ ἀσκητικὴ προδιατύπωσις ν ἔμιδάσπι ργωνία 

ἐποιϊαἴο ἀφεοίῖοα. ΤΌϊάοτα. οἄϊῆο Ῥανῖβ, μεγάλα μὲν 

τοῦ. ἘΠΙΠο Ν π. οἵ πΐογζας (οπιθοῦ, οἴπὶ Ἀδρ,. τογεῖο 

χαλὰ μιὲν τοῦ, 



ὔοππ. νι. 
χό. 

«. Τίηι. 

ἧ- 
2. 

“Τὸ ΘΕΈΒΑΒΕΖ 

Δι πιὰ σπαπὶ {Πὰ πὶ νοοθ πὴ: δὲ {ιὶ5 ταϊμὶ πιϊτιῖ-- 

οἰγαΐ, πὶ δοηιμαίιν. ἘΠ νι 660. 5τπηὶν ἐἰΠὸ εἰ 

πιϊτιΐς οι" τη οιι5 οἷ!. Ὅ]οϊ ὁϑῖ ΟΠ ιν ϑῖβ Ρὸχ 7 [ποθ 0 

νι ο σοι. πο 0], ὁ πΉ1]65, ἀἰγισθπ 5. οϑὲ 

εαγϑιιβ. ΟΠ νίβοθῦα ΟΠ] ηἾ5. Πα] 615. ΤΡ  Π80. ΝῈ]- 

1015. μῖ1]65 ἀοπητιπὶ ΟΠ ϑίλα ., ἃ ἀσγο5 ΔΟΖΟΙΡΙ, 

δυϊΐ 5656 ψανὶῖ5 πιο σα ταν 15, ΦΌ]θτι5. ῬΘοιι πὸ σοπη- 

ῬδγδηΓα., ἐπ ηηἶδοοθῖ. ἤίθιαο᾽ σι γεϊΠιαΐ, ἱπιρῖῖ-- 

δαί. οἱ ποροιὶϊς,, τιξ οἱ “πὶ 56 ἵπ' ταὶ {απ 

οίορῖ!, ρίαοοαξ. ἘΓΑΘὲ τ} 165. γορῖα ἈΠ ΠὩθηἴὰ 

ΠΟΠ οἱ Οριι5 6ϑ81 5101 βᾶνανθ νἱοίτ μη, ΠΘΩῸΟ 'π 60 
ΘΧΖαϊβοη 0. 5656. ὁσοιρανθ. {ΠΡΊ4τι6 ραῖθηὶ 51} ὶ 
5] ΘοΙον τιμὴ (ἰΟΠητι5 ΘΧ γ6 615 ϑάϊοιο. ΝῸΠ ἤθοθβ58 

68 πὶ Ορογᾶπὶ ἀι ἴῃ Θχϑιίγιιθη (15 δ ΠΠ| 115: ροηϊ- 

τὰν ἴῃ ΡΟ] αἴοίβ τἀ] ΠΑ ΘΌ] τι ΠῚ : ΘΠ ται" ΟἸ] 115. Π6- 

οοϑϑίταία σοσθηΐθ: ροίτ5 ἀτὰ δῖ, [Δ ΠτΠη 116 οἱ 
ἀουιηῖνο Ἰἰοθῖ, φααπίππι παῖανα δά]. ΤΠ ΠΟΓὰ 

ἀαΐοπὶ ἃ6. 5186. Πλα]τ80 - [Ο]εΛ ΠΕ. Δάνθυϑιιϑ 

δῖα πὶ οἵ ἔν στι5., σου τα πιΐπα ΘΟΟΠ ἃ Ποϑίθβ, Ρ6- 

τίοι!α. ΘΧΊΡ ΘΠ] 2). Θὲ Ο] ΘΓ] 116 5 51 ἃ ΘΟ ΠΕ Θ Θν, 

1015 ᾿ρ5ᾶ 5, 581 1205 5] ΟΥἸοβα , ΠΟ ΠΟΙ ΌΒΉ 16 ἃ0 16- 

σα ππαπονα. Τα ουϊοϑα ἴπ 00 }}15. νἱτὰ., ΒΡ] 6 μά] 4ἃ 
ἴῃ ρᾶσθ, Ῥυφιητι ἢ} δϑῖ γθοῖθ [Δο ον τη] ἃ ΘΟΥΟΠΔ ν 

5. ΒΑΤΙΠῚ 

οἷ, 4αϊ δ] βιηο 1 νἱΐαπὶ π΄ ῬΡΘΘΟΙαΓΙ5. Λ6]}05. 56- 

τ Π 15 ὀσγορὶθ ρα βοσουτ , ΟΕ ΠΟΙ ΑΓ ΠῚ ΔΟΟΙρΟΓΘ, 

Δι] οι ΠῚ ἈΡΡΟΙΠαΥ γορὶβ., ΓΟ ΘΟΠΙΪΠτι5. Δα βίανθ, 

ἡππρὶ ἀοχίγαμι ἀθχενα, πιδπιὶ γορῖα οοΠοποβία- 

Υἱ 5 ΡΥ δουαναπη ΟΠ προ ἀρι 50] Ἰτ05.. αἴθ 
ῬΙῸ Θχίθυπἶ5 Δ Π}1015,. αι τιβουπητι6. νο]ιθυϊηϊ, 
ἈΡῸᾺ γοσθὴὶ ἀθρυθοδιῖ. 

2. Αδὸ Ἰσίτανρ, ΟΠΡΊ5.1 ἢ11165.7) ΘΧΘ ρα μιὰ 

ΘΧ ᾿π]ὰ Π15 ΓΟ 115. πη αἴτι5, 46. φοίθυ ἶθ. ὈΟΠΪ5 

οὐσία, Ῥεοροπο ΠΡῚ νἱϊα σθηῖ5, {πο ἄθηιο 

ἀἴαιιθ οἰν ατθ δὲ ορίθιι5. ἀοϑεταδῖιν, Ἐϑιο ΠΡῸν, 

οἵ ἃ πηπιπά δ η}5 ΟἸΠΠ 115 ΟΕ} 15. 50] ἴπ|5: Π6 νἱποῖὶδξ 

16 Ὄχονς. (ἰοϑι ἀθυϊπιπη., ἀπ 50]]Π] οἱ το (6 5000 16. 

Ἧς ϑηΐηι [6] ποη ροίθϑὲ ἴῃ τ Ἰ]{ἰὰ ἀϊνπα. δίαην 

αὐπια πὶ ἱτ τιοϑίτιθ τιοτὶ σαγπαϊϊα δτιξ, οὶ 

οίοπιϊα 1260. Νοῦν νἱποὶς [8 ΘΟΥΡΟΥ5. ΠΔΓΙΓᾺ 

ΠΟΘ ϑἰγαη σα [6 ἸΏΝ 1 {Π1ΠῈ 5. ΠΟΙ ΘΑ} ΕἸ νη ΘΓῸ 

Πρ νὼ οἤίοιτ. ΝῸΪῚ ἴῃς τοΡγὰ γΟΠΠ]πθυθ ΠΡ γῸ5.. 

» Ἑάιτο ἡ εὰ. εἰ Ναζ. εἰ ἀΠπ| ἀπὸ ρτὶ νοΐονες χαὶ 

ὑπνοῦν. Ἑάτεῖο Ῥατγὶβ. χαὶ ὑπνοῦ. Ῥαΐο ομῖμι ᾿ἴὰ Θππθη-- 

«αἴιιπὶ ο556 ἃΡ ᾿ρδῖβ. [Υβοβγαρ!ῖβ, πὶ, οαπὶ ποπ ἃ ηϊ- 

πη νου ογομΐ Βα ΡΡ ΟΣ ἄθθονο ἔξεστι, ἀπ ψ οι ατη 5]- 

τὰ], τὸ ὑπνοῦν οἀἸἀογιηῖ ὑπνοῦ. Νο ἴζὰ πλτ]ῖο ροβέ 

Βορ. Ῥυΐμητι5 ἂν τύχοι. 

« ἘΠΖΉΪο αἴταιιο ὧν ἂν βούλονται. ΑΕ τος. Νί85. βού- 

λωνται. 
δ 

» Απτψαὶ ἄπο ΠΡΥῚ τὰ παν ϑῖτο προσχτάσθω βί 

ἴα Ἰὼ πηαγϑῖπο {ποις παρὸ οΠπο Ν᾽ ὁποῖα 

ΟΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΒΟΗΙΕΡ. 

χονῇ, ἐμοὶ ἀχολουθείτω. Καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐχεῖ 
Ἃ Υ, λ τω 

χαὶ διάχονος ὃ ἐμὸς ἔστω. Ποῦ Χριστὸς ὃ βασιλεύς: 
»ΥΩΝΕ ἃ τά εν ᾿ 
Ἐν οὐρανῷ δηλαδή. ᾿Ἔνταῦθά σε ποιεῖσθαι τὸν δρό- 
μὸν, στρατιῶτα, προσήχει. ᾿Επιλάθου τῆς χατὰ 

Β γὴν ἀναπαύσεως πάσης. Οὐδεὶς στρατιώτης οἰκίαν 

χατασχευάζ δὲ χτήσεις ἀγρῶν περιδάλλετ τ υάζει, οὐδὲ χτήσεις ἀγρῶν περιδάλλεται, 
εἶ - 

οὐδὲ ἐμπορίαις ποικίλαις χρημάτων ποριστιχαῖς 

ἐγκαταμίγνυται. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέχεται 
ἊΣ ἘΝ Η Σ 

ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογή- 
ΕἸ ῳ» ΨΙ Ἂν. ΙΓ Γ, " 

σαντι ἀρέσῃ. ἹΓροφὰς στρατιώτης ἔχει βασιλικάς" 

οὗ δεῖ πορίζειν ἑαυτῷ τροφὰς, οὐδὲ περὶ τοῦτο 
3 - ΝΥ 3Ξ πίσω, - } 
ἀσχολεῖσθαι, Οἶχος ἀνέῳγεν αὐτῷ πανταχῇ παρὰ 

- ε , 3 ΄, ,ὔ 5. ὃ» 

τοῖς ὑπηχόοις, ἐκ βασιλέως προστάγματος. Οὐ δεῖ 
ΝΥ .᾿ ᾿ Ὶ -Ὁ ᾿ἃ » ΓΟ ,ὕ [ 

περὶ οἰκίας αὐτῷ διαπονεῖσθαι - ἐπὶ πλατείαις ἣ 
τῇ 

σχηνὴ, καὶ πρὸς ἀνάγχην ἣ τροφὴ, καὶ ποτὸν ὕδωρ, 
Ν - Ὁ χαὶ ᾿ὑπνοῦν τοσοῦτον, ὅσον ἣ φύσις δέδωχεν. Ὅδοι- 

( πορίαι δὲ χαὶ ἀγρυπνίαι πολλαί" χαρτερίαι πρὸς 

χαύματα, πρὸς ψῦχος : ἀγῶνες πρὸς ἐναντίους " χίν- 

δυνοι μέχρι τῶν ἐσχάτων" θάνατος, ἂν τύχῃ, πολ- 

λάχις - ἀλλὰ θάνατος ἔνδοξος, τιμαί τε, χαὶ δῶρα ΕῚ ᾿ 2 

βασιλικά. ᾿Επίπονος ἐν πολέμοις ὃ βίος, λαμπρὸς 
- ΠῚ ΄ , » ν» Ν ’ -Ὁ Ω 

ἐν εἰρήνη. Γέρας ἀριστείας, καὶ στέφονος χαλῶς βε- 
, [4 »" Γ 

διωχότι ἐν κατορθώμασιν, ἀρχὴν ἐγχειρισθῆνα!:, 

φίλον βασιλέως χληθῆναι, παραστῆναι πλησίον, δε- 

200 ξιώσεως τυχεῖν, ἐχ χειρὸς βασιλέως τετιμῆσθαι, 

παρὰ τοῖς ὑπηχόοις προΐστασθαι, χαὶ πρεσεύειν 
Ἐν Δ ΣΓΜ τ δον ἘΕΦΡῚ , 
ὑπὲρ τῶν ἔξωθεν φίλων, ὧν ἂν " βούλωνται. 

Ἄγε δὴ, στρατιῶτα Χριστοῦ, μικρὰ ἐξ ἀνθρω- 
Χ πίνων πραγμάτων λαδὼν παραδείγματα, ἐνθύμησιν 

Ἂς ἘΣ ῸΣ 
λάδε τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἄοικός σοι καὶ ἄπολις 

χαὶ ἀχτήμων ἢ προχείσθω βίος. Ἄνετος ἔσο, λελυ- 

μένος ἀπὸ πασῶν χοσμιχῶν φροντίδων " μή σε δε- 

σμεύση γυναικὸς ἐπιθυμία, μή σε φροντὶς παιδός. 
ΕἾ »7ὔ ον Ψ ΘΝ ΕΠ , τ τι ᾿ 

Ἀδύνατον γὰρ ἐν τῇ θείᾳ στρατείᾳ τοῦτο. Τὰ γὰρ 
Ξ: , τε ὮΝ το τε 

ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρχιχὰ, ἀλλὰ δυνατὰ 
- ΩΣ 9 -“ , ἐν ΧΟ; 

Β τῷ Θεῷ. Οὐ νικᾷ σε σώματος φύσις 5 οὐδὲ ἀγχει σε 

«μὴ βουλόμενον - οὗ δεσμώτην ἀντ᾽ ἐλευθέρου ποιεῖ μὴ βουλόμενο ἐσμώτη ευθέρου ποιεῖ. 
ἐκ ος ἘΝ ΑΕ ΘΝ πασν ΩΣ Ἔ 

«Οὐ ζήτει ἐν γῇ καταλιπεῖν παῖδας, ἀλλ᾽ ἀναγαγεῖν ἘΜ] γὴ ) ὰ 

ς (οᾶεχ Ναζ. οὐ ζητεῖς ἐν, εἰ ἴτα Ἰοστς ᾿πίογρ 5. δα. 

τογτλι5 ζητεῖ σε ἐν : 564, πἰδὶ να]146 [ὯΠῸσ, Ἰοσὶ ργε- 

βίαι οὐ ζήτει, πὸ ψιιδῦας, ποἰϊ. Μοχ δαἀτιῖο Ῥατῖϑ. χαὶ 

παιδαγωγεῖν, Κι ος5. οριυϊτιιαῖος ἐπσείιενα. ἘΔ ιτῖο Μ΄ δαὶ. 

Ὁ ἀἴογάας Οοπθοῖ, οἱ θα. τον 5 παιδογονεῖν ; οἵ 1ϊαὰ 

Ἰοσογαῦ ἱπίογργοβ. Ῥάι]ο ρΡοβὲ, τ] οαἸε1ο Ῥανῖβ. ὁπιθπι 

ἄαιο Παροι χαθαΐρει, σουγαρίο Ἰορίταν ἴθ ἀπ οπο 

οι, ΟἹ ἴπ αἰγός (ὐομ]νοῖ, οἱ ἴῃ Ἀθρ. Κουτο χα- 

θαΐρε. 



ΡᾺνΝΙΑ 

εἰς τὸν σύρανόν᾽ οὐ σωματιχοὶς προσχολλᾶσθαι γά- 

μοις, ἀλλὰ πνευματιχῶν ὀρέγεσθαι, ἄρχειν ψυχῶν, 
καὶ παιδογονεῖν πνευματιχῶς. Γὸν νυμφίον αἱμοῦ 

τὸν οὐράνιον" χαθαίρει πολεμίων ἀοράτων ἐπανα- 

στάσεις " ἀρχαῖς χαὶ ἐξουσίαις πολέμει " ἐξελαύνων 

αὐτὰς πρῶτον μὲν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἵνα μηδένα 

χλῆρον ἔχωσιν ἐν σοί" ἔπειτα τῶν σο! προσφευγόν- 

τῶν χαὶ σὲ προδαλλομένων ἡγεμόνα χαὶ πρόμαχον 
τῶν διὰ τοῦ σοῦ λόγου φυλαττομένων. “ Καθαίρει εἰ 

λογισμοὺς ἐπανισταμένους τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ" 

πολέμει διὰ τοῦ λόγου τῆς εὐσεύείας πρὸς τὸν ἀσεδῇ 

καὶ πονηρὸν λογισμόν. Λογισμοὺς γὰρ, φησὶ, κα- 

θαιροῦντες, χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς 

γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Καὶ μάλιστα μὲν θάρσει τῇ τοῦ 
μεγάλου βασιλέως χειρὶ, φοδούση χαὶ “ τροπουμέ- 

νη τοὺς ὑπεναντίους, ἐπειδὰν μόνον φανῇ " ἐπὰν δὲ 

καὶ διὰ χινδύνων ἀγαθὸν θέλη σε γενέσθαι, χαὶ τὸ 

στράτευμα τὸ ἑαυτοῦ θελήση συμόαλεῖν τῷ στρα- 

τεύματι τῷ ὑπεναντίῳ, ἐνταῦθα σὺ πρὸς πάντα 

πόνον ἀήττητος ἔσο τῇ παρασχευΐ, χαὶ πρὸς χίνδυ- 

νον ἄτρεπτος τῇ ψυχῇ, χαὶ γῆν ἐχ γῆς μετανίστασο 

προθύμως, χαὶ θάλατταν ἐχ θαλάττης. “Ὅταν γὰρ 

διώχωσιν ὑμᾶς, φησὶ, φεύγετε ἀπὸ πόλεως εἷς πό- 

λιν. Καὶ εἰς δικαστήριον ὅταν ' δέῃ χαλεῖσθαι, χαὶ 

πρὸς ἄρχοντας παραστῆναι, χαὶ δήμων ἐπαναστά- 

σεις ὑπενεγχεῖν, καὶ δημίου βλέμμα φούερὸν ἰδεῖν, 

χαὶ σχληρὰν ἀχοῦσαι φωνὴν, καὶ χολαστηρίων ὄψιν 

ὑπομεῖναι χαλεπὴν, χαὶ πειραθῆναι βασάνων, καὶ 

μέχρι θανάτου διαγωνίσασθαι, μὴ ἀπειθήσης πρὸς 

ἅπαντα ταῦτα, πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχων τὸν ὑπὲρ σοῦ 

ἐν τούτοις γενόμενον Χριστὸν, εἰδὼς ὅτι διὰ τὸν 

Χριστὸν ἐν τούτοις γενέσθαι σε δεῖ, χαὶ νιχήσεις ἐν 

τούτοις. ΝΝικητῇ γὰρ ἀκολουθεῖς βασιλεῖ, τῆς νίχης 

αὐτοῦ βουλομένῳ σε γενέσθαι χοινωνόν. Οὐδὲ γὰρ 

ἀποθανὼν ἡἥττήθης, ἀλλὰ τότε δὴ χαὶ τελεώτατα 

ἐνίκησας, ἄχρι τέλους ἄτρεπτον φυλάξας τὴν ἀλή- 

θείαντῖ πεαυτῆν, χαὶ τὴν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας παῤῥη- 

σίαν ἀμεταχίνητον σχών. 

νελε - , ἢ τα ἘΞ Εν 
Καὶ ἀπὸ τοῦ θανάτου μὲν πρὸς αἰώνιον δεύσεις 
δ 3... δὲ σ΄“ " 5, , ᾽ , τ ῦ ᾿ 201 

ζωὴν, ἀπὸ δὲ τῆς παρὰ ἀνθρώποις ἀτιμίας, ἐπὶ τὴν 
᾿ 

δόξαν τὴν παρὰ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τῶν ἐν κόσμῳ θλί-- 

Ψεων χαὶ χολάσεων, ἐπὶ τὰς αἰωνίους ἀναπαύσεις 

ἃ Βαχϑιιϑ δατεῖο  οη., Ναγ. οἵ 41} ἄπο Βερῖ (οα1- 

οὐ5 χαθαίρε. Ε΄ Ίιο Ῥανῖ5, καθαίρει λογισμούς. 

“ Απεζαὶ ἴγοβ ΠΡΕῚ δὲ οατῖο δα. καὶ τροπουμιένῃ. 

Τάτεῖο Ῥανῖβ. τρεπομιένῃ. ΑἸΙΦαάπ ο ροβὲ υἰγάζας οὐ 1- 

το οὲ ἸΔθ5. βθοιιητπι5 ἀγαθὸν θελήσῃ γενέσηαι. ΑΠῚ ἀπὸ 

Μ595. ἀγαθὸν θέλυῃ σε γενέσθαι. 

ἸΝΘΤΙΨΌΤΙΟ ΑΒΟΕΤΙΟΛ. 3» 19 

561 δ05 διυθβίιι ἀδάπιοονο αὐ ὁ τι: ΠῸΠ σΟΡθῸ- 

ΤΆ] τι5. παι} 1115 Δ ἀσΠ αΠἸ ΠανῚ, 5641 Δ} ΒΡ  γἸτπιὰ-- 

165, Φομλτπίτι ἴῃς ΔΠΙΠΙὰ5. ΠΑ ΘΙ 5. ἃ0 5Ρ1. τι Ὰ}1-- 

ἴον ΠΠ]Ὸ5. Ῥγοορθαγθ, ΤΠ ΆΓ. ΟΩΘ ΘΘ[ 1 ΒΡΟΠΒΙΠ], 

Βοϑείτ ἴην 51 ὉΠ] 1 τ ἀ55}} 115. ΓΟΡΙ ΠΟ. 7. ΘΟη Γὰ 

ΡΥΪποΙ ραῦιι5. οἱ Ῥοϊοϑίαϊοβ θ ]]Ππιη 5 6.6... 516. ὃ 

ΘΧΡΟΙΠα5. ᾿ρϑὰ5., θυϊαλα πὶ ἀυ θι ΘΧ ΔΠΪΠΊΟ ἔπ , 

αι πα ]Π]ὰμὶ ἴῃ [6 Πα θοαπε ραγίθην: ἀοιπμθ ἃ} 115 
αἰ ἀἀ τὸ σοη ρῖτιπ!, ἴθ τι6. ἀπιοθηι 510] ἃ ΡΓῸ- 
Ῥ Πα τΟΥ ΘΠ. ΘΟΠΒΓ ΓΙ ΠῈ, τ ᾿ρδὶ {{|5 ΒΘ ΠΟ ΠΠ] 15 
Ἰποο  π165. βουνϑηίαν. ιν θυ ῖθ ΓἈΓΠΟΟΙ ΠΆΓΟΙ 65 

αὐὔνοῦϑιιβ ΟΠ νἰϑι πάθη. ᾿πϑιι θη 5: ἐΠ}} 18} ἃ 0 
Ριάν απ. γα ΤΙ ΟΟἸ Πα ΠΟ πΘῚς ΡΟ’ Ηἷλην. ἀΘο ν Πα μῚ 

᾿πηρισηα, (Οοπιϑίἑα οηΐηι 5 πα 1}, αἰ δίτιιθπίο5 , 

δι Ὀπιτιοιι αἰ{{πιεἰίτεοινν οα οἱ ἰοταΐθηι 56 πεν θυ δι 
Ξεἰοπίίαπι 1)οὶ. ἘΠ᾿ γπαχίπιθ αυϊάθιη. 'π ᾿πᾶσηὶ 

ΓΟΡῚ5. ΠΠΔΠ1, 1185 ἀἀνθυβανῖο5. [ΟΥ̓ ΤΟΙ δ0 ΓπρᾺΓ πα] 
5ΕΙΠΟ] ΔΡΡΆΣΙΘΥΙΕ , ρΟϑῖτα Παάτιοῖα 5101: οὐ πὶ γΘΙῸ 

γ Π νῚ Ὁ Ῥ ΡΟ τι ἴ6 ἀ ΟΠ τι ΘΕ. ἢ) ΡΟΥ ΡΟ] Ο]ὰ 

τ [αϊ, διάβα ο σΟρ α5. οὕπω ἃν ΟΥΒΑΡΊΟΥ ΤΠ} ΘΟ 5 
σομ ΠΝ ΓΟ γῸ θογον τ, ἔπος ἴ6 Δ 06. Π5ΓΓΙ ΘΙ 

μαΠΠ5 ἔραπισαῖ Τα] 001 5 ἈΠ  Πλτ15 πα πθὰς 1ἢ ΛΘ Ιου} }Π15 

᾿πηἸΟἴτι5., δὲ 6 ἴθυνα δ [ΘΡΥἍΠῚ., ἃΓΠ16 6 Π]ανΪ 

ἃ πὰ 6 ἀἰΔΟΥ ΓΟν {ΓΔ ΠΒ μη σνα. Οὐ" ΘΗΪΠ}7 ᾿Π 611 
Ῥουβθαιηῖιν νῸ5., Γπσῖτο ἐχ οἰνίίαῖο ἴῃ οἰ 1 ὰ-- 

16. ἘΠ ῚΙΡΙ Θροντιουε δα γι Ἰοίτι. νοοανῖ,, δά- 
5[ἀγ6 ΔΠΙῸ ΤΠ ΟἸ ΒΓ 115.) θΟΡ ]ΟΥΙΙ ΠῚ) ἀϑϑα] τ|5. ΡΟ}: 
[ἜγΡο, που ΓΘ ΠτΠ} Οα ΠῚ [115 1Π{ΠΟΡῚ ΘΠ ΘΟΙΠ, δτι- 

αἶγο νοθθὴν ἈΘΡΘΓΆΠῚ, ᾿Π5 ΕΠ ΘΠ ΤΟΥ 1} ἃ θιι ΠΙ0- 

ἄτιιη «ἰο5 ΕἸ Πα ΤΟΥ ΠῚ ΘΓΆΝΘΠῚ ΘΟΠΒ))Ο ΟΓ11}} (οἰθνανο, 

τον ΠΟ πὰ ΘΧ ρΟΥΪνΪ, ΘΓ πβ 116 δ] ΠΟΥ ΤῺ) ἰθοου Τα", 
ΡΓΟρίον μθθο οπηπΐα πὸ (ΠΠΠ15, 0]0 Θοι]05 ΠᾺ Π 6 5 

ΟἸ ἰδίην {τι ἰδ τὰ οατιδὰ {π|1| ΟΠΟΧ ΤΙ5.,. 5. [6 π|6 
σομ ρου {Π0], [6 ἴῃ 5115. Ὁ} ΟἸ"νἸδίτιηι νυ ϑα 
ΟΡουίοῦο, ἴθάιιθ ἴῃ ἰρ515. 6556 ν]οιανιη. ΠΟ ΠῚ 

ΘΗΪ ΠῚ ν]ΟΙΟΓΟ ΠῚ 56 16 }}5., {τ [6 δ1185 νἹοίον ἰδ γα} 

6556 ραυεοίροπι. ΝΘ τι6 ΘῃἾπὶ ν]οῖιι5. 65. Θἰϑὶ πηου- 

{ὐπ|5 ; ἱπ|0 γ6ΙῸ {πη 1ΠΙΘ ΟΡ ΙΔ} ΓΘΡΟΥ ΒΕ 

νἱοιουΐαιη : {πῖρρθ. «αὶ ψϑυϊζαιθηι ἐπ) πι Γ ]}6 ΠῈ 

δὰ ἤποηι πιάτο ΠῚ 1051 δου αν θυ 5, 80 ἸΠΟΟΠΟΙΙ5- 
58) ΓΘ Πτιουἱ5. ἰο6 ΠῚ] ρΡὸ νϑυϊταῖθ {ιιοΐα πη. 

3. Ἐπ φυϊάομη ἃ]ν ᾿πίθυῖται. δ φοίθυπᾶπι. νἹΐδηι ; 

ἃ» που πιιηῖ ἱσπομηῖπῖα δα 1)61 σ]ου Δ" 5. ἃ μι Π-- 
Αἱ ἀνουβι τα] 15. ἴα ι6. ΘῈ ΡΡ]1Ο115. ἃ ἐρίου Πὸ ΠῚ 
γΘ τοι, {1185 ΕΣ οὐτπὶ ΔΗ 6615 ΘΟὨ 5 {ἀππΡὰ 

Γα]πι|5 (οάοχ ὅταν δέοι. Νοο ἴξὰ πιο Ἰηΐνα Βος. 

βοοιπάιι5 θανάτου ἀγωνίσασθαι. 

8. Ἀεβ. βϑοπηάιι ἀλήθειαν ἐν σεαυτῷ. Θ[αττια. Θ Π10 

Ῥανῖ5. χαὶ ἀπὸ τοῦ. δ'᾽οοοιΐα χαὶ ἀδοθί οἵ 1θ. οὐϊίίοπο 

γ οα. οἵ ἴῃ ἀπιῖ15 {τΊθιι5. ΕΠ υ15, 

2. Οον. τὸ. 
Ὡς 

ἡ]αιιπ. τὸ. 

πῶς 



δαὶ. 4. τής 

«80 

οϑῖ, ῬιοἤΠοίβοονθ. ΤοῦΡὰ [6 οἶν 6 ΠῚ) ΠΟ 5:90 ὶ, 
ΑΓ ΟΔΟ] ΠῚ 505 ΟΡ 6 Ε. ΜΠιΠ 15. ΡΟΥΘ ΘΖααα{π|5. 651: 

566 το]]6 1 [6 ΔΠ66 11, τ 5ἰδίαη! [6 οογαη] (]}νἸδίο. 

Οὐιΐπ οἱ ἀπηΐοιι5 Δ} ρ ΟΠ] ΓΘ, Θϑάτιθ ἀιι Π{π}Ὶ|5 {π- 
οὐιπ Ἰσϑίπιαπὶ {Πά4πὶ ἰατιἀθη : αἴ ΟΠ Π10, 56 Γγ 6 

Ροῃθ οἱ ἢ 6]15., μ}}165 σΘΠΘΡΌ56., ΠΟΠΉΪ ΙΖ τι6 ̓Πη]- 

[ἈΤΟΥ, ἃ0 γορ 5. ΘΘΟΙΆΓΟΙ . ΘΡῸ [6 ΠΊ6Ϊ5 ([0Π15 ΛΘ Π}1- 

ΠΟΡΆΡΟΙ : Θ5Ὸ [05 ΔΙ ἴα ΠῚ 56 ΠΟ ΠΟ5.),. ΠΙΟΠΙΔ ΠῚ 
τι δἔϊα τη ιν 1511} ἤθο5. Ρϑίο5. [γα τγιη} ἀπ ν6- 

ΧΑΠίαΠ" δα] παῖε ἢ ; [4116 500115. {16] ἃ0 580" οὰ- 
ΥἾτὰ115 ἀἸβοῖ θυ }5 ΒΟΠΟΡΙΙ ΠῚ ἃ ΓΘ 56 ΘΟΙΠΠΠΠ]ΟΔΙΟ-- 

5. ΒΛΑΛΘΙΓΠῚῚ 

ΠΘΙῚ ἐπ] ρ ρα 0 15., ρυφ του τι6 {] 414 15 τυ] ριι-- 
αἴὰ δϑπριίου πα, 56 65. ΘΟ’ ΟΠΔΙῚ πῖον ΔΠΘ6]05; 

αἴθ ΟΡ ΙΓ 5. 51} ΤΌΘΘ ἱΠΊρ Θ᾽ Π5.,. 1Πἃ ΟἸΙΠῚ 
Ῥοατουη ΟΠΟΥῸ 1π ΦΙΘ Πιιπ ὈΘδίιι5 νῖνοϑ. Οποά 

51 16 αάπιιο π΄ πτ πο μοϑὲ σϑΡ Δ μπὰ Θἰ τὴ γ6- 

Ἰπ]πθρο νοΐθῖ, πὶ θυ] τὰ δὲ να γα ΤΠ Θὰ 5 σου" Πἃ, 

ΠΝ] ΓΟ5 416. οι} ἃ νἸβῚ 1 ΠΠ|0115 (πππὴ ἃ}0 πη ν 1511} ῖι5 

Π6}Π18. ϑαϊνοβ. δὲ πο] τΠ]65. 50 65... β]Ουα [τὰ 

Θἰϊα πῃ π᾿ ΤΟΥΡὰ πη Πὰ ΘΡΪΓ, ΘΓ ἴη ΡΡΘΙΟ ογῖ5 ἃραά 
ΔΙπϊοΟ5, {πὶ τ6 τα Οὐ 6 ΠῚ Δ} ΓΟ  ΘΙΉ 416. ἃς ΒΟΠΊΙΠῚ 

Ιοσαῦιην Ἰηνθπουῖηῖ. ΗἸ παῖρθης ἰδ [ἈΠ] τι8 1} 

5ΓΡΘΉσπα πὴ ΠῚ Π ΓΘ ΠῚ : πὶ ΘΟ ΘΠ 16 ν 1 ντλιι τ [Ὸγ-- 

Εἰ55 1 Π}}1}} ἃ. σΘΠΘΙ ΟΝ: 551 ΠΊ}1 : Πὶ 5 Πα ΓᾺ 11 [6 

ΔΠΉΪΟΘ. Οἱ σοι οι, [Θτ|6 {1 ΘΙ ΠΟ]. ΟἿΠΠῚ 

σαμπαἴο 5ιιβοϊ ρίθητ, θη πη τπιπη. Ῥαι 5. αἷΐ, 

ψϑῖαις ΟἸιρ βίι πὶ ]οϑαη. Πς δὲ 6] αι. σοΠθυ 5 
411 αἰ νῚ 85 ΠΉΠΠΠ 1180. ΘΧΘΠΙρία διη!. Νϑήϊιο γοιὸ δὰ 
50]05. ὙἱγῸ5. ϑρθοῖαι. ογάτο. ΜΊΑ. ὁπ. ἃρυά 

ΟΡ Ἰβέιιηι δὲ τα] 16} 6 σθπιι5, Ὁ πίη! [ΟΡ τ 1- 

ποτ δα πα] Δ ηὶ ἀο]δοία μη, πο ΟΡ ΘΟΥΡΟΥῚ5. 1π|- 

ῬΘΟΙ Π τα ΘΓ] ΘΟ αι}, οα ΠῈ [ΡΠ 85 ΘΟΠΊ ΠΕ 65 

ΠΟῚ ΤΉ] Π115 ΓΟ ΕΓΘι Τὰ ΠῈ 1051 ΨἹΡῚ 5656 σ᾽ ΘϑοΡ ἢν 
Τη10 ΘιἸ ΠΟ ἀδϑιμ 485 σα] ον ἢ ΙΟησ 6 π18]0-- 
γ6Π) ΘΟΠβΟα πο δἰη, ἘΧ Π]5 σι ΠῚ {5 νἱρρῖπᾶ- 

Ἰθηὶ οἰου αι πὶ ΘΟ ρΟΠτη1, Ἐὰχ 5 50Π| 4166 ΘΟ [65- 

510} 15 ΟΡ ΓΤ ΠΙ 115, ΘΕ ΠΑΡ ΤΥ ΤΙ ν] οἴου 5 οαγθηῖ. 
Ουη ΠΟΙ] 11} ᾿ρ511ΠῚ ΘυΪα 1, ἀπιΠῈ 1ΠΊ61 ΠΟῸ5 νο}- 

ΒΆΛΟΙ", 56 ΠΟ Ρ ἢ [11 ΠΟ ὙἹΡῚ 5011Π}], 56 ἃ δ πηιι-- 

Πτο 65. Ζιιοάιιθ, ΘΕ ΡΘΙ" τ ΒΖ 6 τη ΠΙϑιου απ 80 1-- 

ἃ Ὁποῦ αἷν (Ομ) βῖιι5, {πιο5. βιιοβ. νοίογος ΠΡ τὸς 

Μὰ εἰ Η. τἴὰ Ἰιαβοιο, τοῦ παραστῆσαι Χριστῷ, 14 ποι 

γορὸ “οι πὶ 65, οἵιπὶ γοοι]ὰ τοῦ ἴῃ αἰτόσας ΠΡγὸ 46- 

51. ΒΔΙο Ρανῖβ. ἄγγελοι παραστῆσαί σε Χριστῷ, Π]ιά 

σε ποήτι6 ἴῃ ΠΟ5Γ 15. Μ55, ποίιιο ἴῃ οαἸοπο. Ν᾽ ὁποία 

᾿πνοηΐταν, Μοὸχ οἄτηο Ῥατγῖϑ. εὖγε δοῦλε, Ἑατεο γε. 

ΟἹ ΔΉΛΙΟΙ ἴγοβ ΠΡ εὖ δοῦλε. 

»͵]α Βορ. τονεῖπ5. ΠΙᾺ ἀὐΐομλ γουθα, {πα ἀἀ141- 

πητι5, καὶ τοῖς χοινωνοῖς τῆς πίστεως, Ἰδσαπ αι" 4ποάιιο 

ἴπ ππανυρῖηο (οάϊοῖς Μαζχανηὶ. ἘΜῚΠ οἱ αΠ1 Μ55. χατα- 
πονευμένων, χοὶ τοῖς μύσταις : 4ποα παι ]] την ογαΐϊ δὲ 

ΟΕΈΒΑΠΕΣΞ ΘΑΡΡΥΏΟΟ. ἈΚΟΙΠΈΕΡ, 

τὰς σὺν ἀγγέλοις. Γἢ σε πολίτην οὖχ ἀπεδέξατο " 

ἀλλ᾽ οὐρανὸς ὑποδέξεται. Κόσμος ἐδίωξεν " ἀλλὰ 

βαστάσουσιν ἄγγελοι ἃ παραστῆσαί σε Χριστῷ. Καὶ 
φίλος χληθήση, καὶ τὸν ποθεινότατον ἔπαινον ἀκού- 

σεις " εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ χαὶ πιστὲ, στρατιῶτα γεν- 
ναῖε, χαὶ μιμητὰ τοῦ Δεσπότου, βασιλέως ἀχόλου- 
θε, ἐγώ σε τοῖς ἐμοῖς ἀμείψομαι δώροις, ἐγὼ τῶν 

σῶν ἀχούσομαι λόγων, ἐπεὶ καὶ σὺ τῶν ἐμῶν. Αἰ- 

τήσεις ἀδελφῶν σωτηρίαν καταπονουμένων," χαὶ τοῖς 

χοινωνοῖς τῆς πίστεως χαὶ τοῖς μύσταις τῆς ἱερᾶς 

ἀγάπης λήψη παρὰ τοῦ βασιλέως τὴν τῶν ἀγαθῶν 
μετουσίαν" χορεύσεις δὲ τὰς αἰωνίους χορείας, χαὶ 

μεταξὺ τῶν ἀγγέλων στεφανηφορήσεις, βασιλεύων 
τ 

ἊΝ , 
χτίσεως ὑπὸ τῷ βασιλεῖ, χαὶ συνδιαιωνίζων μαχα - 

, ἘΣΩΣ Ἔ ᾿ 
ρίως τῷ τῆς μαχαριότητος χορῷ. Ελ δὲ χαὶ ἐπὶ 

χόσμου σε χαταλεῖψαι ἔτι μετὰ τοὺς ἀγῶνας θέλοι, 
“Δ Ν 7 9᾿ - ν »" σὉ ᾿ὕ 

ἵνα χαὶ πλείονας ἀγῶνας χαὶ ποιχίλους “ διαγωνίσης, 
-Ὁ- - ,ὔ 

χαὶ σώσῃς ἐχ τῶν ἀοράτων χαὶ δρατῶν πολέμων 
ΟΣ τ ιν , ι Ὁ ἔτ σ ΤΡ ᾿ 

πολλοὺς, μεγάλη σου χαὶ χατὰ γὴν ἥ δόξα, καὶ 
- ΄ , 

παρὰ τοῖς φίλοις ἔσῃ τίμιος, προστάτην σε χαὶ 
ΟΣΟΥΑς ᾿ αν: ψνυνυδς Ὁ 5. τομῶν οες Τασάν Γ 
βοηθὸν χαὶ πρεσδευτὴν ἀγαθὸν εὑρηχόσιν. Οὗτοι 

, ὌΝ , Ὁ ,ὔ 

θρέψουσιν ὡς στρατιώτην ἀγαθόν " οὗτοι τιμιήσου- 
- κι ᾿ , 

σιν ὡς ἀριστέα γενναῖον " οὗτοι δεξιώσονται χαὶ με- 
Ἂ, - « Ό.ῃῃ {- γ' ξσ ν ΨΡ, τὰ χαρᾶς ὑποδέξονται ὡς ἄγγελον Θεοῦ δεχόμενοι, 

Ἂν πλνο τς ἘΠ ΕΚΟΣΕΝ 
χαθὰ Παῦλός φησιν, ὡς Χριστὸν ᾿[ησοῦν. Ταῦτα 

λα εα Υ Ὧ 
χαὶ τὰ τοιαῦτα τῆς θείας στρατείας τὰ παραδεί- 

ἢ 
γματα. Διαλέγεται δὲ οὐκ ἀνδράσι ἅ μόνοις ὃ λόγος. 
ΣΣΞΝΩΝ 5 ὶ τὸ 85) ν Χριστῷ, τῷ 
Στρατεύεται γὰρ χαὶ τὸ θῆλυ παρὰ Χριστῷ, τῇ 

- , , Α , Ψψυχιχῇ ἀνδρείᾳ καταλεγόμενον εἰς τὴν στρατείαν, 

χαὶ οὐ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν ἀποδοχιμα- 

ζόμενον, χαὶ πολλαὶ γυναῖκες ἠρίστευσαν ἀνδρῶν 
» ἩΓΡΕΥ ΔΤ ᾿ .’ ΕΥ ΨΚ 

οὖχ ἔλαττον. Εἰσὶ δὲ αἵ χαὶ μειζόνως εὐδοχίμησαν. 
31. ΄ - τω ᾿ 
Εχ τούτων εἰσὶν αἱ τῆς παρθενίας πληροῦσαι τὸν 
Ω δ Ἔ μ- ἢ " ΒΝ -Ὁ“ - ΄ λ ͵ὔ ν 

χορόν. ᾿Εκ τούτων αἵ τοῖς ἀγῶσι τῆς ὁμολογίας χαὶ 

ἢ ταῖς νίχαις τῆς μαρτυρίας ἐκπλάμπουσιν. Ἦχολού - 
0 μυ Ἂ 5. “ὦ - » , ν. λ ., 

ουν δὲ χαὶ αὐτῷ τῷ Κυρίῳ χατὰ τὴν παρουσίαν, 

οὐκ ἄνδρες μόνον, ἀλλὰ χαὶ γυναῖχες, χαὶ δι᾽ ἀυ- 
φοτέρων ἣ λειτουργία τοῦ Σωτῆρος ἐπετελεῖτο. 

᾿Γοιούτων χαὶ οὕτως ἐνδόξων ἀποχειμένων τῇ στρα- 

τείᾳ τῇ χατὰ Χριστὸν, “ ἐπιθυμείτωσαν αὐτῆς χαὶ 

τραποάΐαπι, απ Ἰοησο ἤοα. εγέϊαβ οἐὲ ἄπο εη. 

Ια θὸπε ἴπ ππᾶυσῖπο ἀγαθῶν χοινωνίαν. 

“το Ν δα. εἰ Δ[55. ἔτο5 ποιχίλους διαγωνίσγ. Ἐα - 

τ1ὸ Ῥαγὶς. διαγω ἔσῃς. 

4 51 ἀηιαϊ ἔρὸ5 ΠΡνῚ. ΒΖΊ ἴο Ῥαγῖϑβ. μόνος ὁ λόγος. 

Μοὸχ Μαζ. παρὰ τῷ Χριστῷ. Ηαμπα Ἰοησὸ ἴάοπι (οἄοχ 

χαταγόμιενον εἰς τὴν, ααὶ πιϊίκίαπι ἀεσοεπάεπς. Βερ. 

τογεῖιι5 χαθαπτόμενον, οἱ ἴτὰ ἀιοάας Ἰορῖζαν πῃ οτὰ 

ΠορΙὶ Ῥυῖπιῖ, ποῖ 4υΐ ἄοπὶ ὀαθπὶ πιᾶπιι, 566] η ζαια 
ἴατηοη. {Π τάσις οἰ ἴο οἱ Ης αὖ ἴῃ οοπίοχειι. 

ὁ ἈΟΡΤΙ ρυΐπηιις οἵ τους ἐπιθυμησάτωσαν. ΑΙ απο 



ΡΆΒΥΝΙΔ ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟ ΑΒΟΕΤΙΟΑ. 

πατέρες παίδων, χαὶ υτέρες θυγατέρων. Προσα- 

γέτωσαν τὰ αὐτῶν γεννήματα, χαίροντες ἐπὶ ταῖς 
ΕΑΓ, δὰντῦν τι -ὸ οὐ ἃς " αἰωνίοις ἐλπίσιν, ὧν οἵ παῖδες αὐτοῖς μεθέξουσι, 

προστάτας ἔχειν παρὰ Χριστῷ, καὶ πρεσόευτὰς 
ἀγαθοὺς ἐπιθυμοῦντες. Καὶ μὴ μιχρόψυχοι περὶ 

τοὺς παῖδας γενώμεθα, μηδὲ φοδηθῶμεν εἰ πονή- 

σουσιν, ἀλλ᾽ εὐφρανθῶμεν ὅτι δοξασθήσονται. Πα- 
,ὔ - Ψ' ἢ ΄ ᾽ 5 .- Γ ραστήσωμεν τῷ Κυρίῳ τὰ δοθέντα παρ᾽ αὐτοῦ, ἵνα 

χαὶ τῆς εὐδοχιυήσεως τῶν παίδων γενώμεθα χοινω- 

νοὶ , ᾿ συμπροσάγοντες ἑαυτοὺς χαὶ συμπαριστῶν- 
΄," - ᾿ “ , Ἀ εἴ 9 

τες. Τοῖς δὴ οὕτω προθυμουμένοις χαὶ οὕτως ἀγω- 
΄ - Μ᾽ Ἂν “ »ο ΄ 

νιζομένοις καλῶς ἄν τις ἐχ τοῦ Ψαλμῳδοῦ λέγοι" 

Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐ- 202 
᾿ ᾿ Α - δι » ᾽΄ ν» Α 

ρανὸν χαὶ τὴν γῆν. Καὶ χατὰ τὸν Μωσέα, εὔξεται 

περὶ αὐτῶν - Εὐλόγει, Κύριε, τὰ ἔργα αὐτῶν, " χά- 
ΠΛ Ὲ , ἀδροεν πα ΠΑ ΤΙΣ Ἢ 

ταΐξον ὀφρὺν ἀνθεστηκότων αὐτοῖς. ᾿Ανδρίζεσθε ὡς 

γενναῖοι, δράμετε γενναίως τὸν δρόμον ἐπὶ τοῖς 

αἰωνίοις στεφάνοις, ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ τῷ Κυρίῳ 
ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

Ῥοβϑὲ ἄπο Ἀορὶϊ προσαγαγέτωσαν τά, ΑἸΐι5 Οοάοχ 

προσαγαγεῖν τά. 

ΓΑπεϊχαῖ ἄπο Πρνὶ συμπροσάγοντες αὐτούς. 

« ἘΜΙΗ εὐ Πορ. βεοιπάιι κάταξον ὀφρῦν, ἤγαπ δ 

ϑδιρεγοϊίίαπι; εἰ ἴἴὰ 4αοαια ἵπ Βορ. Ραῖπιο Ἰορίτι 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΛΟΓῸΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ, 

λ ᾿ δ ΚΣ “τ καὶ παραίνεσις περὶ ἀποταγῆς βίου, χαὶ 
γ Ὁ 

τελειώσεως πγευματιχῆς. 

Ξ ᾿ ᾿ " Ρ ς 
Δεῦτε πρός με, πάντες οἱ χοπιῶντες, καὶ πεφορ- Β 

΄ ΟΥ 3 , « - Χ ,ὔ 

τισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς, φησὶν ἣ θεία φω- 
Ἷ ΕΣ Υ - Ὁ 

νή᾽ εἴτε τὴν ἐχεῖ ἀνάπαυσιν, εἴτε τὴν ἐντεῦθεν αἷ- 
᾿ ; ᾿ Ἂ ΓΕ 

νιττομένη. Πλήν γε προσχαλεῖται ἡμᾶς, τοῦτο μὲν, 

τὸν φόρτον τῆς πολυχτησίας, διὰ τῆς εἰς τοὺς δεο- 
; δδ Κα , γον - 

μένους ἀποθέσεως προτρέπουσα ἀποδάλλεσθαι " τοὺ- 
ΝΥ , ΄ - 

το δὲ, τὸν ἐχ τούτου " προσγινόμενον ἡμῖν ἐσμὸν 
ΩΣ ε ,ὕ Δ ΑῚ -» , ι,..0. 

τῶν ἁμαρτημάτων διὰ τῆς εὐποιίας χαὶ ἐζαγορεύ- 
ἐλ Ἔτι ἘΣ Ὁ ΤΓΥΣ 

σεως ἀποῤῥίψαντας, προσδραμεῖν τῷ σταυροφόρῳ 
ἡϑμα τ ἌΡ ὃ ἢ Ξι ἰπ 

βίῳ τῶν μοναχῶν. Ὃ τοίνυν ὑπαχοῦσαι Χριστῷ 
, ἬΡΘ ΕΝ τα ὃ 

προῃρημένος, καὶ πρὸς τὸν πτωχὸν χαὶ ἀπερίσπα- 
ν 

» Οοἴοχ Μαζ, προσγενόμενον ἡμῖν. 

28] 

ψαῖου 5. ΡΥ ΠΟΙ Θρα αν. ὐαπὴ ᾿σῖταν [118 δὲ ἴλην 6χ-- 
᾿Πη1ἃ ῬΡΘΘΠΪᾳ ΠΏ]] 1185 ΟΠ γΙ511 ἀοϑε πῃ ταν, ἃς 56- 

ῬΟΠΔΠ 11, 6}115 Αἰ Ποίαπαιν ἀοϑι ἀθυῖο δὲ ραίγοβ ἢ-- 

Ἰϊον αι, δὲ πη [ 65 ΠΠΙανι πὶ Α(ἰἀιιοαπι διὰ ρῖσπος- 

Τὰ, 506. Φ0΄6"Πὰ [651], Οὐ} 115. 5111 ΠΠ11 56 οι πὴ ἔπι π|0ὶ 

511Ππ| ῬΑΡ ΠΟΙ Ρ 65, ἴα τι6 ἀρ ΟΠΡΙδ μη. ΡαΙΓΌΠῸΒ 
Ροποβάιιο Ιοσαῖοβ ἃ0 «δ ρυθοαῖονο5 μὰ ΠΟ. οι ρὶοπ- 
165. ΝΘΑΓ16 51Π1115 θ 1510 ἀπίπιο ἴπ ΠΟΘ ΓΟ5, ΠΟΘ 
ῬΘΡΓΘΡ ΘΔ Π.Ε)", 51 []Π 06 ΘΟ ΠΟΙ  Π ιι" : 564 46 σ]ονῖὰ 

᾿ρ5ῖ5. τὐἸ θυιθη ἃ ̓Ἰφίθηλν. ΟἸ ον ιητι5 ΠΌΤΏΪΠΟ 41: 
4}0 1050 51π| ἀαἴα, τι 5061} δι τη σ]ουῖθθ ΠΠΙΟυ τι ΠῚ 
ΘἰΠοἰαιητν, αὐ ππσεπίθβ δἴπαι! οἱ ϑϑίθηϊθα πο5- 

"ΘΕ 0505. θνῖθ 115. 411 Πᾶπο ΔΠΙΠ}1 Ὁ ΔΟΥ Γ [Θ ΠῚ 
Οϑίθπθυῖη, αἴςιι6 ᾿τὰ ἀθοθυ αν! ηΐ, [06 ἃς ΠΟ Ὸ 
4υβρίαηι οχ Ῥϑαϊιηϊδία ἀἸχθυῦῖ : Βοποαϊοιἱ υο5 α 
]οπιῖπο, φαΐ ἐεοὶϊ οαἴμην οἱ ΤογΓάπι. Ἐϊ 5ἱοαϊΐ 

ΔΙοβθ5, Οὐ] ΡΓῸ ᾿ρ515: δεποεῖϊςο, ])οηιῖπθ, ορ6- 
γῖϑιι5 ἰΠογιιην : ἤγαπθο σρογοὶ μην δοσιίπι ηιιὶ 
εἰ 5 αὐνονδαπίι. Ὑ ΊΡΊΠτθν ἀρὶτθ [ἈΠ πὰ πὶ σ6η6- 

γΟ5], ΒΘ ΠΟΙΌΒΟΠΙ6 Οἵ 511 ἃ 56 ΠῚ ] ΓΟΓΠἃ5. ΘΟΙΌΠΑ5 
οοπίθπάϊτο, ἴῃ ΟἸ εϊϑῖο 1651 ΤΟ πΠ0. ποϑίχο, οὶ 

Θ]οΥῖα ἴῃ ϑθθοι]α. ΑἸη6η. 

βοοιπα τηᾶπα. Αἴ ἴῃ Βορ. ἴεγίῖο οἱ ἀρὰ ΓΧΧ 

βουρίαπη ἱηπνοηϊίυν χάταξον ὀσφῦν, ἤγαπβε ἐμπιϑος. 
Πάὰπο γαγϊοίαί θη θοὶς που 15. Βα ]Ππ4ο. ΠΡΙάεα, 

πὶ το ρουιο!, Ἀθα. τογίλιι5. εἴ οΠο Ν ἐπ. ἴῃ πιὰγ- 

δῖπο εὐλόγησον. 

ΕΥΠΒΌΕΜ Β5ΕΆΜΟ ΛΑΒΟΕΤΙΟΌΒ, 

οἱ οαἠογίαιϊϊο (6 τοτιιτιἰαϊίοτιδ σεροιἶὶ, οἱ ἐ6 

Ρέγ[ἐοιίοπο οριγιαἰὶ. 

τι. 7 δπῖϊ6 αἰ ηιθ, ὁπ ἡ ἰαὐογαιῖ5, θι οπ6-- 

γαϊὶ οδιῖς, εἰ ἐὺ τοπίοίαπι, 05, ᾿πααὶξ νοΧχ ᾿ρϑᾶ 

ἀἰνῖπα. Προ ϑῖνθ [ἀ α ΠῚ ϑῖνθ Ῥ ΒΘ ῃ ΓΘ] 515 Π]- 

ἤοοι γθαυΐθπι, ΠῸ5. Θογ 6 ΠΟυτδτιι, ΠΑ ΡΕΠῚ τιξ Πη1}}- 

τἀγιὰ. αν Ἀγ π) ΟΠτι5. Δ] οἰ ηιιι5, ΘΟ σαη 0 

Θᾶ5 ρδι ρον τι5. : ῬΑΡΕ πη τιῦ υΘοοδτονι πη ΠΝ. Εἰ {-- 

ἀϊποηι 4180. ἱπ46 ἀοοθάῖ:, ρον ΠΟΥ] Πταΐο πὶ. δὲ 

ΠΟΙ [ἘβϑίοΠθ 1 ἀθρΟπΘη 65., δ οὐ οἰ ΓΘ γᾶ πὶ Π10- 

ΒΟ ογιπὶ ὙἱΓα ΔΟΟΙ Δ Π1115. Οἰ]56 115. ἸΡΊ ΓΙ 
Τομΐπο ΟΡ ἶγθ. 5101 ργοροβιῖε, [δϑεϊπαίαιιθ δά 
Ρᾶτρογοπι ἃ0 αυϊθίαπι. νὰ πη, νΟΡῸ Δα Πα 15 

Ῥοαὶ. τι3. 
ι5. 

ειιι.33. 
{τι 

Δ]αι}. αι. 

48. 



82 δ.. ΒΑΘ ΟΠΒΛΙΕ- 

ὁ51, θοατισίαο, ἀἰοοπά ιι5. 564. ΔΟΠΟΡΙΟΙ, Δ Π6 

᾿ποοπϑι ἀϑυαηον πος [ἀοῖα 7) Π6ο 510] ἤπραι Δ}}1-- 

«04 νἱτα σθητι5 ΚΘΗ} Ἶ 5511}, 58 {π||6 Π11|6 51Π6 θ11- 

ὅ8ὰ ΟΕ ποπαμι : {πη ρουϊπ5. ἀπῖθα ΘΧΘΡΟΘΔΙ 

5656. δ ῬΙΌΡοΙ 4 ΤΟΙ ΘΡα Π45. ΘΟ ΡΟΥΙ5 ἈΠΙ ΠΉ]] 116 

ΠΟ] ϑ 15 : Π6 5] βθίθϑ11} 1" ἱΠΟΡΙ Παῖὰ ΘΟ ΤΑ ΠῚΪ πὰ 

᾿π]οοουε, ἂς ἀθίπ 8 τα α ΟΠ ] 115 5101 Τρ τιθ ΠΕ1- 

7515 Γοβιβίο νι ΠΟῚ ροϑϑιΓ, δ δὰ ππ16. γΘοθϑβογαΐ, 

οὐ ρα ον δ υἶδιι ποοινγαῖ, συ ρ6 αὶ δὰ 5θ- 

Οὐ] τ ΠῸΠ 51ΠῸ ἈΠΙΠπη85 ΘΟΠ θη πα τ ]ΟΠ6 γϑνουῖα- 

τι"; τ] ΠἸ5 πὸ. ΟΥΓΟ ἀἸου μη. ἔλοτιιβ, νἱτα μι. ἴῃ 

ΟἸυῖϑιο. ἱπϑεϊ παῖδ ΟΠ  τ15. ϑιιϑρθοίαπι. γϑἄαὶ, 

«ιαδὶ ἀρὶ πο ροϑϑὶϊ, οὐ]τι5. γ6ὶ ΡΟΡΙ οὐ] πη. ΠΟΒΕ5 

οὐππο5, 4ποίψαοι Ἐναηρο!α, ἰορ 5, ἴπ΄ς ἀαῖ)ιι5 

εἶρϑὰ ἀἰνίηα νὸν ἀἸοῖι : Βαροάϊε οἱ πιαβῖς τι πιοῖα 

αςἰπαγία ἱπιρογιαῖιι" ἵνι οοἰ ο 671π|5,. ΕΓ ΡΓΟΪ ἰοϊ α{π|0 

ἐπ πιαγθ, {ιαηι τ ςοαπααϊϊ τε τισι εἶ ρει 

ἰδεῖς. Νά τι6. ΘΠΪ ΠῚ 50] πιπῚ ΟΡ ΟΠΟΧ τι ἀ βθυτου 5 

οΟΠ οι πδι]οηὶ : 56 δυϊδηὶ ΘΧ ΕΠ δονῖηὶ 41 ἃ} 

050 διιηὲ θνθῦϑὶ, 1Ὸ15. [ἘΓΕΡῚΙ5. Θσὲ, οἰϑὶ 51π|115 

ἀυἰυιβάαμι οορ ΤΑ ΟΠ Πθτι5. ρον αι ον. 5101 νἱάο- 

ἀιι", 56 ἴῃ ϑόθοι!ο ἀοσοητθηι μ᾽ Ροπα ΟΡ ΘΓὰ Πὶ- 
ΘΠ 6556 ΡΙασατανιπι : {πο ΟΠ 4}0 ἴρ50. ΠῸῚ 

Ροίοϑι. Οἷἱ οπΐπι ἴῃ 6ὺ Υἱτὰ βΌπονθ, ἴπ {π|Ὸὸ ΠΟ 

[Ἀ0}}15 ὦ ροοοαίιηι ἀοοθϑϑιι5. ράϊθῖ, Ὁ ἀϑβ᾽ ἀπ] 

ἀπ μη αὐτο Ἰο ΠΟΘ ΠῚ, ἀν υϑα Ἵ ΠΟ ΔΈΟΙ 65 51{{Ὸ }}6 

ῃοπ Ροτ, «ποιηοο ἴθ νἱτα. γη} 115. ΡΘΟΟΔΕ 5 

ΘΧροβιτα, οὐ)ι5 ἴρ56 511 πιοάθναῖον, νἰγεπΐθηι τ- 
ἸΙᾷτι ΘΧοο ον οἵ Θχθροονα ροίονῖ } 56 τι ἀοὲ 

ΙΊΖυι5,. Θύαιτὴ ν τὰ πὰ ΓΘ ΟΙ6. ΤΠ ΟΡ ΑΡῚ ΡΌ556, [ἀμ] 6 ῃ 

ΟΠν αὶ ἀρ !!οτ οὐ ῆθη. ΠῚ οἰΤιιρῖοι, αιθπιαά- 

᾿Ὡ τι δὲ ἢ ἀἸβοῖρα} ἴῃ Ἐναηρο!ο ἀοϑιβπαιὶ, 

. 46 φαῖθιι5 ἀἰνίπιιθ ον αηρο δία ἂἷὰ : ͵]ωὶ ατείοηι 

εἰϊσοϊρτιζοσιιη αὐϊογιιεὶ τοίτο, οἱ ἤάηι ποτὶ ἀπὶ τία-- 

δαμι ον ἱ δι, ἀϊοθηίθ5 : Πλτιριι5 65: 5ΘΓΉϊΟ ἰρδίτπι5, 

4ηῖς ροίοεὲ διιηὶ απαϊτε ἢ ἘΔ’ Θηΐ πὶ ἀ6 οαιιϑὰ θ6- 

ΗΒ Πἰϑϑ᾽ 115. Τλοῖι5. 58 {1 ΠΟϑιΡ. ΡΡΟν! ἄθη5, νἱ- 

τὴ Ποιηϊ παι} εἰν 51} ᾽πὶ ἀπ θ]οχ νἱτο σθπιιθ, Θ0Π-- 

Τασίαμη ἴθ ἃ. νἱΡοἸ ἰτα θη}, αῦ 4α1 νἸν ΟῚ ΠΙ τ {15 
ΘΟΡ ΔΊ ΘΠ ΘῈ ᾽γ6 πο ψάἸον οι, πο 5101 δ Πα πσονοῖ 

ἸΓΧΟΡΘΠΙ : 516 ἴατηθη, πὶ {Ππ4 5οῖνοι, γο θπάήδηι 

510] 6556 ΓΑ ΠΟΘΙ. ΘΟΙ ΓΙ ΠΘΏ 185, 58 ΠΟΙ ΓΔΙΊΒ] 116, οἵ 

6715 οιπὴ [εἶ5 58 ΠΟ 1155 41 ἴῃ σΟὨ]σῖο οἵ ἴῃ ΠΠ] νῸ- 

τὰ Θαἀποδίίοπο νἱζαιη. ΟσΘυιΠ ., 5: ΠΠΠΠ 115. 

Οἱ} 15 ορὰΐ ἴῃ γ οῖθυὶ Τοδίαπιθηϊο ΑΡΡΆΠ απ), “αὶ 

ὁ Βορ. γυΐπηις ἀδυναμίας ὑπόλυψιν. 

ἃ Ἄορ. ρυΐπεις Ὁ ἄπο δ οη. ἴῃ πηᾶγρῖπο ὀνιχὸς 

καὶ ῥιφῇ. 

ὁ ΑΒΠΦαΙ ἄπο ΠΠΥῚ μιόνον. 

χρεμασθῇ περὶ... «. 

ΑἸ 5 οἱ Θά μιόνος. 

ὧν Τ᾿ ἀοι αἰναςζιιο οὐ το 

ΑἸῺ ἄϊιο Δ55. 

ΓΟ σάΐρος ἀπὸ τι τῶν ἀρε 

Ἐς. βοσαηαιις διορθοῦν ἑαυτοῦ τόν, 

ΟΑΡΡΑΒΟΟ. 

ΓΕ 

ΛΒΟΊΙΕΡ, 

ἢ 5 , ᾿ ε 55 -» ῃ 
στον βίον ἐπειγόμενος, θαυμαστὸς, ὡς ἀληθῶς, καὶ 

ἘΚ ΘΟ τ τῆν Ε 
μαχαριστός. ᾿Αλλὰ παρακαλῶ, μὴ ἀδοχιμάστως 
τῷ , Υ ἐπ 

τοῦτο ποιείτω; μηδὲ ὑπογραφέτω ἑαυτῷ ἀνεχτότητα 
, Ἂ: , - πΞ: 

βίου, καὶ σωτηρίαν ἄμαχον " ἀλλὰ μᾶλλον προγυ- 
΄ὔ « ἈΝ Ν - - Ἅ 

μναζέτω ἑαυτὸν πρὸς εὐδοχίμησιν ὑπομονῆς θλίψεων 

σωματιχῶν τε χαὶ πνευματιχῶν, ἵνα νὴ ἀπροσδο- 
ἥ ᾿ 

χήτοις ἑαυτὸν ἐμύαλὼν παλαίσμασιν, εἶτα ἀδυνα- 
᾿: ΚΕ ς 

τῶν πρὸς τὴν ἀντίστασιν τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ 
. “ Ἢ τω » - - κι 
δοχιμιῶν, ΠΈΡΙ παλινδρομῶν πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν 

ἐξελήλυθε, σὺν αἰσχύνη, χαὶ γέλωτι, μετὰ χατα- 

χρίσεως ψυχῆς ἐπανερχόμενος τῷ βίῳ, καὶ πολλοῖς 

σχάνδαλον γινόμενος, ἀδ' ίας “ὑπολήψεις πᾶ ον γινόμενος, ἀδυναμίας “ὑπολήψεις πᾶσιν 
5 -Ὁ “ σ' -" πὶ 

ἐμποιῶν τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας, οὗ τὸν κίνδυνον 
Υ ΄ ᾿ 5 τ: 
ἴστε πάντες οἵ τὰ εὐαγγέλια ἀναγινώσχοντες, ἐν οἷς 
“1 ε , , ν -φ- ο 
λέγει ἃ θεία φωνή" Συυφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος “ ὀνι- 

ἥ ; Ἢ εἶς 
χὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥι- 

᾿, δ ' “ἃ ὦ ᾿ ν. , [ - 

πται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σχανδαλίση͵ ἕνα τῶν 
- , 5. Ἰιῆ. - 

μικρῶν τούτων. Οὐ γὰρ “ μόνον ὑπεύθυνος ἔσται τῇ 
Ξ ΕΝ ἐξ », » ῃ δ ΤῊ “- ᾿ 
χαταδίχη τοῦ λειποταξίου, ἀλλὰ χαὶ τῆς τῶν ἀνα-- 

, « 3 9 5» , Ἁ ΡΨ τρεπομένων ὕπ᾽ αὐτοῦ ἀπωλείας, χἂν δόξη φρενο- 
ἢ Σ ἊΣ 

δλαθέσι λογισμοῖς πείθειν ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ διά- 

γοντα ἀγαθοεργίαις ἐ ἐξευμενιξει τὸ θεῖον, ὅπερ ἐστὶν 
5". ὦ γκ δ 

αὐτῷ ἀδύνατον. Ὁ γὰρ μὴ ἰσχύσας ἐν τῷ δυσαμαρ- 
, , - 

τήτῳ βίῳ, διὰ τὸ ἀπερίσπαστον, ἐνεγχεῖν τὰ πα- 
ἢ ἘΠ ΒΆΤας τηῖ γος εττς 2 

λαίσματα τοῦ ἐχθροῦ, πῶς ἐν τῷ πολυαμαρτήτῳ καὶ 
ΩΣ , ἊΣ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀρχομένῳ βίῳ δυνήσεται χκατορθῶσαί τι 

ἐτῶν ἐναρέτων; ἽΝνα δὲ χαὶ δοίη τις διορθοῦν ἕαυ- 
᾿ΝΑΝ 

τοῦ τὸν οἰχεῖον βίον, τὸ ἔγκλημα τῆς τοῦ Χριστοῦ 
3 ᾽ ἐξ: 
ἐγκαταλείψεως οὐχ ἐχφεύξεται, καθὰ χαὶ οἵ ἐν τῷ 

εὐαγγελίῳ δηλούω: θηταὶ, περὶ ὧν φησὶν ὃ εὐαγγελίῳ δηλούμενοι μαθηταὶ, περὶ ὧν φησὶν 
3 , ΣΕ ΕΠ ΡΕας ΕΉΘΝΝ 

θεῖος εὐαγγελιστής " Πολλοὶ δὲ τῶν μαθητῶν ἀπῆλ- 
“Φ , 

θον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐχέτι περιεπάτουν μετὰ 
Ἐπ χε 5.3 , οτος; ὅβε τ, 
ἡσοῦ, λέγοντες " σχληρός ἐστιν ὃ λόγος αὐτοῦ, τίς 

Ν Ἐς ΒΕ σα ἀλλα διε τς ; 
δύναται αὐτοῦ ἀχούειν ; Διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ ὃ φιλάν- 

08 θρῶπος Θεὸς χηδόμενος τῆς ἡμῶν σωτηρίας, εἰς 
τε αὐτο τι τ νισψς Ν " δύο διεῖλε βίους ἃ τὴν τῶν ἀνθρώπων διαγωγὴν, 

ν ΄' " ᾿» , 

συζυγίαν λέγω χαὶ παρθενίαν, ἵνα ὃ μὴ δυνάμενος 

ὑπενεγχεῖν τὸν τῆς παρθενίας ἀθλον, ἔλθοι ἐπὶ συν- 
΄ - οἴχησιν γυναιχὸς, ἐχεῖνο εἰδὼς, ὡς ἀπαιτηθήσεται 

Ξ ἐς εἶ ἣ 
λόγον σωφροσύνης χαὶ ἁγιασμοῦ, καὶ τῆς πρὸς τοὺς 

ἐν συζυγίαις χαὶ τεχνοτροφίαις ἁγίους δμοιώσεως. 
τε κ᾽. Χ - “Ὁ ΄ 3 ᾿ Ὶ Οἷος ἦν ἐν μὲν τῇ παλαϊᾷ Διαθήχη ᾿Αδραὰμ, ὃς 

τῇ τοῦ Θεοῦ προτιμήσει τὸν μΟΥο ΝΣ θυσιάζων 

ἀσυμπαθῶς, ἐμεγαλαύχει" χαὶ τὰς τῆς σχηνῆς αὐτοῦ 

θύρας διαπεπετασμένας εἶχε πρὸς ὑποδοχὴν τῶν 

διορθοῦν αὐτόν τόν. 

Ὁ ΤΠ βίους τὰ τῶν ἀνθρώπων, "65 μιπιαπας. Οοάεχ 

Μαζ. εἰ Βορῖαβ ἐόν τι βίους τὴν τῶν ἀνθρώπων διαγω- 

γήν τ {πα Ἰδοῖῖο ἱπυ θαι ἴῃ πα  σῖπ 6 οὐ πἰοηῖς ὅε- 

ποίῳ ΑἸ απο μοὶ ἄορ, ρυπεις ἔλθγι ἐπὶ συνοικήσει. 
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ἐπιξενοῦσθαι μελλόντων ἑτοιμαζόμενος. Οὐ γὰρ Β᾽ πιπῖοο {Π10 οἰΐγα «᾽ν ΠῚ ἃς πιοἰδϑιϊα πὶ ἰμγ 10] -- 

ἤχουσε, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ δὸς πτω- 

χοῖς. Καὶ τὰ μείζονα τούτων ἐπεδείξατο ᾿Ιὼδ, καὶ 

ἕτεροι πλεῖστοι, Δαδίδ τε χαὶ Σαμουήλ. ᾿Εν δὲ τῇ 
΄ ΄ τος ΄ Ἂν 26 ᾿" - 

νέᾳ Διαθήχη, οἷος Πέτρος ἦν, χαὶ οἱ λοιποὶ τῶν 
Ε “" 5 , Η ἊΣ ΕΒ ἡ 
ἀποστόλων. Ἀπαιτηθήσεται γὰρ πᾶς " ἄνθρωπος 

τοὺς χαρποὺς τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης χαὶ τὸν πλη-- 

σίον,, καὶ τῆς παρατροπῆς τῶν ἐντολῶν τούτων χαὶ 
-- ͵ 7 Ὶ ν ς ᾿Α 5» "» 

πασῶν τίσει δίχας. Καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἐν τοῖς 
» , ᾿ .5.2 ἘῈ 5 “- , ΕΥ̓ εὐαγγελίοις δηλοῖ λέγων" Ὃ ἀγαπῶν πατέρα ἢ μη- 
» ἐπ ἮΝ ἊΝ Α πὸ τὰ “"» ΠΝ Δ, “ 

τέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. ΚΚαὶ, Ὃς οὐ 
μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, 

χαὶ τὴν γυναῖχα, χαὶ τὰ τέχνα, ἔτι δὲ χαὶ τὴν 
ἑαυτοῦ Ψυχὴν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. χαλὰΣ αν 

Ἄρα σοι δοχεῖ χαὶ τοῖς “ ὑπογυναίοις τεθεῖσθαι 
" μὶ ΚΥΓΨΒΑ ,ὔ ὕ [᾿ 7, 

τὰ εὐαγγέλια ; ᾿Ιδοὺ, σεταφήνισταί σοι, ὡς πάντες 
ν τ᾽ 7. Ἀ Χ' τὶ , 

ἄνθρωποι ἀπαιτηθησόμεθα τὴν πρὸς τὸ εὐαγγέλιον 

ὑπαχοὴν, μοναχοί τε χαὶ οἵ ἐν συζυγίαις. Ἀιρχέσε γ μοναχοῦ τε να τ ρχεσεῦ 
γὰρ τῷ ἐπὶ γάμον ἐλθόντι ἣ συγγνώμη τῆς ἀχρα- 

σίας χαὶ τῆς πρὸς τὸ θῆλυ ἐπιθυμίας ὅτε χαὶ συν- 
΄ ͵ Ἂν ὁ αγν , Ὁ 32 “- - ’ὔ 

οὐσίας - τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ἐντολῶν πᾶσιν ὁμοίως νε- 

νομοθετημένα, οὐκ ἀκίνδυνα τοῖς παραθδαίνουσι. 

Καὶ γὰρ εὐαγγελιζόμενος ὃ Χριστὸς τὰ τοῦ Πατρὸς 
Ὁ , -“ 5 “Ὁ , , Ὁ 

ἐντάλματα, τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ διελέγετο᾽ εἰ δέ που 
“Ὁ, ὶ γ 5») ᾽ , πα, Ἐσὺ συνέθη χαὶ κατ᾽ ἰδίαν ἐπερωτηθέντα αὐτὸν “ ἀπο- 

, Ὁ» - - - 

χρίνασθαι τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς, διεμαρτύρατο λέ- 

ἰθὺ ἊΝ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω. Μὴ τοίνυν ἀνα- 

πέσης, ὦ οὗτος, ὃ πρὸς χοινωνίαν γυναικὸς προῃρη- 

μένος, ὡς ἐπ᾽ ἐξουσίας ἔχων τὸν κόσμον περιθαλέ- 
,ὔ “ὕ "- , Ὁ , 

σθαι. Πλειόνων γάρ σοι πόνων χαὶ μη λαστης χρεία 

πρὸς τὴν τῆς σωτηρίας ἐπιτ ΤΠ τος ἅτε δὴ χαὶ ἐν 

μέσῳ τῶν παγίδων χαὶ τοῦ χράτους τῶν ἀποστατι- 
- , 5» - Ξ. ον. , Ν Ἅ, ᾿Ψ 

χῶν δυνάμεων οἰκεῖν ἐχλεξαμένῳ, καὶ τοὺς ἐρεθι- 

σμοὺς τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ὄψεσιν ἔχοντι, καὶ πρὸς τὴν 

αὐτῶν ἐπιθυμίαν νύχτωρ τε χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἐχμο- 

χλευομένῳ πάσας σου τὰς αἰσθήσεις. ΠΓνωσχε τοί- 

γυν; ὡς οὐ διαδράσεις τὴν πρὸς τὸν ἀποστάτην 

παλαίστραν οὐδὲ τῆς τούτου νίκης χαθάψη ἄνευ ΚΕ 
᾿ πεν, κῶνος ὐντατοσδ. το πῇ 

πόνων πολλῶν τῶν ἐπὶ φυλαχὴ τῶν εὐαγγελικῶν 
Ν» 2 - Ν ᾿» ͵ὕ ΕῚ , Α ᾿ 

δογμάτων. Πῶς γὰρ δυνήσῃ ἀρνήσασθαι τὴν πρὸς 

τὸν ἐχθρὸν μάχην ἐν τῷ σχάμματι τῆς μάχης διά- 

» Αἀάϊια οδὲ νοὸχ ἄνθρωπος οΧχ ΔΒΓ [15 ἀποθυς [1- 

Ῥυ15. 

ς Μρίονος. ἄπο Πἰρτὶ χαὶ ὑπογυναίοις τετάχθα: τά. 

Τναηβεἶΐα ργεδοι μία. Ῥομαὰ Ἰοοιῖο, Τὐεγάκιιο οτἴ0 

οἵ Βορ, 5οοιπτι5 αὐ ἴῃ σοητοχίαι, 

ἴο, ᾿π6 σ]ουιαθατιν, απο Τλθιιπὶ Ρ γε α]15560 : 
{πὶ Θε μι, οἴαπὶ ἃ] ΘΧΟΙρΙ ΘΠ 05 ρο  συῖπο5 ρᾶνὰ-- 

{πι5. Θ556:, [Ὅγ65. [ἈΠ ΠΆΘΟΙ] 50} ἀρουΐαθ [θποραΐῖ. 
ΝΠ οπΐμη ἃπάϊν : 
Γαιιρογίνιιδ. Ττιο 100 δὲ 4111 ρ] αν πὶ, Τ)λαν  ἀηιιθ 

δὲ ϑδηλιιθὶ Π5. πη] ΟΓὰ ῬΡοοϑε[ογθ. γα “πο τι6 

Θ᾽ αϑηιο! Ῥδενιβ 'π Νονο Τοβϑίδιηθηίο, ἃς οεοουὶ 

ΔΡΟΒΓΟΪΙ. ᾿τθηῖτι. [ριιοίτι5 ἀΠ] οι Ιο πἰ5. ἴῃ ΤΠ θιιπὰ ἃς 
ῬΡΟΧΊ πηι ΠῚ. ἃ τιποιοάιιθ Ποπηΐηθ τϑροίθπαϊ 
51η0 5 ΠΟΙ ΠῚ] 16. Τὰ Π]ΑΓΟΡ ΠῚ), 5611 ΒΟΕΪτι5. Οὴ1- 
ΠἾι1Π1, 4ιιθοι ΠῚ 1116 νἱοϊαΐα [πϑυϊηΐ, μπᾶ 5 ἀλθ} 0, 

5Ι6ΠῈ δὲ ΤομλΪπὶι5 ἴῃ Εν ΔΠ 6 ]1Π15 ἀθοϊαναΐ, οτπηὶ 61- 

οἷὲ : Ομ ἀπιαΐ ραΐτοπι απὶ ἡιαίγθην μὲπι5 σιίαιπ 

τι, τιοτι Θ5ὲ 116 εἶἴβηιι. Ἐπ, Ομ ποπὶ οὐ ραίτοηι Τμιο. τή. 
-.6 5.{π|π|7) Θἱ τιαίγ 611. 5167} δἰ μα ΌΓ6πι, θὲ Πίϊος, αὐ- ἢ 

Διὸ «μίθπι δὲ απΐπιαπι 5ιιαπι, ποσὶ ροΐοβί πιθιις 

6556 αἰἰδοίρτιϊιις. 

5. Απποη ΤῸῚ ν᾽ ἀθπίιν [111556 115 δ Δ} (τὶ 
ὈΧΟΙῸ5. απ ΧΟΡ ΠΕ 5. ΘνΆΠσΌ]1α ἰαϊὰ ἢ Ἐσσθ, {ΠῚ 

ΡΪ παι [ἀοΐιι Θϑὲ Ο θ᾿ θη τὰ πη {π|0 ΘνΔΉΘΘΙΟ 
γοάδοπάα δοῖ, ἃ Ομ θιι5 ποι πι 115 σῖνθ πΠ|0- 

ΠΔΟΠ5 δῖνθ ΟΠ] ιρα 5. οχ σοπήδη) 6556. ΕΓΘΠΪ 

411 ΟΠ] προ 5656 1 ρ]] ΟΠ ΘΥ, Οἱ δα ι5. {ΟΡ τ, οἱ 
᾿πΠΟΟ ΠΕ ΠΘηα, οἵ ἔσομηϊ πο ΠΠ0140., 5πᾶάιι6. οἰιΠὴ 

᾿ρ88 ΘοΠϑιθίι0. 5101] οοποηθέιν : 56 γΌ]Π] {τὰ 
ῬΡδθοθρία ἐπι Ομ Π τ15 βὰ Ποῖ ἕὰ θυ οα ει Α[[6-- 

τη νἱο ον ιι5. ΟΠ βέτιθ. Θη]πὰ. οἴη Ῥαϊνῖβ 

ΡῬιωοθρία Δηπι πη ανδ., Δ] 605 4ὶ ἴπ ΠππιΠ60 
θυαηΐ Ἰοαοἰσαΐιιν; 404 51 σοπίϊσίε ΔΙ Φπαπ 60, 

τς 1Ρ56. 5ΘΟΥ̓ΘΙ1ΠῚ 1Πίθυ ΡΟ σΆ [15 αἸ5ΟΙΡ 1115. 51115 Γ6-- 

ΒΡΟΠ θυ τ, 50 Π ΘΠ ΕΔ ΠῚ} διὰ πὶ “θοαγαν, ἢἶ5 νους 

Μαιιλι. 
3 

7 οτιῖθ ψιι μαΐος, δὲ εἶα μαι. 
21, 

7: 

1, 

1΄ο. 

"ὶ5 : Ομ ἀμέθπι υοϑὶς εἰϊσο, οπιτίϑιις ἀΐοο. Να Μακε. τ3. 

πεττῖν 6565 θχϑίϑίαϑ ὁ ἴα, 41 6] 5 ἢ ἜὌΧΟΡΙΘ 50- 

οἰδέαίθιη, 4185] πηι Ἢ τιπὰ ἈΠΊΡΙΘΟΙ ΡῈ Π65. ἴθ οἱ. 
Νάπ. ΘΠ Ἴθ115. ἸΔΠΟΥἸΡι15. ΘΕ οιιδίοἴα τηᾶ]ογθ ἘΠῚ 
ΟΡτι5 658 δ ΟΕ πο πΔπῃ 58] τ[6 1} : υ]ρ 06 «πὶ ἴῃ 

Ὠ]Θ 6115. [Δ 4 1615, πη ἰα]τι6 ΓΘ 6] Πα} μο ἐθϑία ι1}}} 

ἀἸΠοη6 βθάθιη {θ᾽ σου, Πα θά ι6. 910 ΘΟ] 05 

Ῥϑοσαίονιη. ΕΡ ΙΑ] Πα, αἴθ αἀ θὰ σοποιρῖ- 

506 Πα ΟΠΊΠ65 ἔτι] 56 Π5115 4115] [060 5110 ΘΟ] πο- 

οἴπιατιθ ἀπππτι6. ἱπη ΡΠ] πτιν. 561α5. ἰσ] πι [6 ΟἸ1ΠῚ 

ἀοἰδοίουθ Πποία τ] πθτη ΠῸΠ Θν α!Γ11ΠῚ 6556, πο-- 

{π|ὸ ἐδ 60 οἰἔγα τη] 105. [ἈΠΟ 65 νἱο ον απ γορου- 

ταςαγι πὶ πῃ Θν απ 6] 1015 ἀΟσπ]ΔΕ1}}115. Οἰϑ!ΟἸο Πα 15. 

4 Ψοοιϊαπὶ τε οχ δι αι 5. ἀποι5 ΠΡτΙ5 Δ 4141- 

τλτι5, 

ς Βοσ. ρυΐίπειιβ αὐτὸν ἀποκρίνεσθαι, 5 [αἴπὶ γοΙο ὁ 5 

ἅτιο Πρνὶ ὃ δὲ ὑμῖν. 



284. 

Οποιηοάο οπΐπὶ ἰπ ᾿ἰρϑ8 ΘΟΡΓΔΠΪΠ15 [588 ΨΘυ5Δ 5, ἡ 

δονίαπιθπ. οὐ Ποβίο ἀοιγθοίαγο ρΡοί θυ ]5 ἢ το 

απ {π|6 τοῖα 658 τοΡΡᾶ. 511} οθο]ο σοπίθπία : Ρ6᾽ 

4πιᾶπὶ οἴου τθ πη οἱ ΟΠ] τ] αν [ΠῚ Ια ἢ 

γᾺ ]Ο5 111 ΘᾺ ΠΘΠῚ], ΠΟΥ Πίθιη {61 ἀενονοῖ, οΧχ 

ΤΟΡῚ μἰδίονϊα δἀοσθιηῖν. Πα π16 5Ϊ στη ἀνουβα- 

Υἷο ᾿πῖγ6 Ῥ  ΠᾺΠῚ ΓΘ Οι505. ἔΓ Δ Π5] 1Π ΔΙ ΓΟ. ΠῚ ππιιη- 

ἄτιμα, ἴθ πι0 ἴρ56. ΠΟῚ 5115. ππηάτι6. ΠΙσΘ 1Ε ΕΠ}0] 50ι 
οααπὶ {Π0 πὸπ ἀδοθυῖανο, αἴάιο ἴῃ ἀοϑΠηΔ {15 Θνδη- 

Θ6]1οἷ5. ϑουν 115. 51Π6 Ῥϑυΐοι!Ο 1Π615 ΡΘΙ ΠΠΔΠΟΡΘ. 
Οἰιοι οἱ 14 Πθὺὶ ποη μοΐοϑε, δὰ πὶ 88. ΠῚ ΟἸΙΠῚ 

110 {πτιιγὰ θδὲ ρασπαη). ἀἰἰβοθνθ [65 Ἐ1Π68, ἈΡΊΘΠῚ 

᾿ππιοτα πηΐ πιιηὶ Οχ ΒΟ ριαν 15. οἀοοῖιθ: τ Π6. ΘΧ 

ἱσαογαπεῖα ἃ ἴρ50. ἀονίοιι5, ίθυ πο Ἰση] ἰγα Δ γ]15. 
Ετ θς αυϊάθιη. Δάνθυβιι5. 605. 41| ΠΕΡΙ ΠΊΟΠΪΟ 
Τπποιὶ ρυθοορία ΟΠνῖδεῖ ΟΡ ΒΟΥ ἃ 5Θοιμ "6 ΠΟΘ] - 

σαηῖ, Ζιαϑὶ ἴπ ἔλα ῃδοιγϑι ἀἸοῖα δἰπι. Τὰι νΘΙῸ 
4] οοο 6 5115 νΊν θη] Υἰπ|5. ἁπηα ἴον" 65, ἃίαιιθ. ἀη-- 
ΘΟ] ] το ν᾽τ85 ποροιατον, 4] 416 δα ποίονιιπι ΟΠ δι] 

αἰβοιρυ]ονιιην. ΠΟΙ ΠΝ] 0. 6556. Οἵ" ρῖ5,. ΘΟΡΓΟΟΓὰ 
(οἰ ρϑιιπὶ δ γῸ5 δἀνουβαθ ΡΟΥΘ ὁ Π.5, δὲ Ὑἱν] 
ΔΉΪΠ]Ο ΠΟ ΠΔΟΠΟΥ τ σοο ἔπ} ἃ 56 ΠΑ [1 Δ 6] : ἃς 

1110 αὶ θη ττπὰν ΓΘ παι {18 110 15] 11 ΠῚ [6 Οϑίθη- 
46, αὐ πὸ Ὁ} ΘΟΥΙ ΠῚ 4111 5Θοιι παι σαν ΠΕ ΠῚ ο0- 
ΘΠΔΕῚ 501 η1 ἈΠΊΟΥΘ ΠῚ Οἵ ἃ[Γδοΐτιὶ ἀθΟυϑ11}}} ΓᾺΔ ΓΘ, 

864. ν]140 δὲ [ὉγΠ] ΠῚ Πη0 ΠΟΥ Δ ]Π1ὰ ΟἿΠΠῚ ἸΠΠΠΠΟΓΓἃ-- 
ΤΠΡιι5 σομημλθ5. ΤΠ}0Ὶ ν 6 ΡῸ γὸ5 {πῶ ἀά [6 ρθ}}]- 

ποηΐ ἐγ τιον ]5). Θϑίο ἸηΠΟΧΊΡ1Π15. δὲ σομβίδηϑ8, 
σον 116. 5015 Θὰ5. θ ΘΟ] ΠΓΟΓΘ [6 1Π ΟΡ] τ} : 5ἷ- 

«αἰ άθηι 0585 1 51Π1| τ ρ 11 ΓΘΟΟΠ ΑἸ 5 ΟἸΙΠῚ 
Ὠλ]Π1ὰ ἀοσθϑϑίοπμθ ἃρι Τ)θιιΠῚ 65. ᾿ΠΨΘΏ ΕΠ Ὶ15. 
Οὐμπὶ αὐῖθιη. ἃ}0 ΔΙ οἷα. 80 [ἀπ] 1] 115 ἀἰν 6] 16 015. 

Θᾶνθ σΟΠΙΠΟΙ Αγ 15. ΠΙΟΘΡΟΓΘ. ΠΙΠ110,. ΦΙΔΠ Ομ θη] 

οασπὶ ΟΠνῖσῖο 48] ΡΓῸ [6 οὐχ τι5. Θδῖ, Θοη]πησο- 

υἷἶϑ τ {πὸ 414, αἴθ, ἃ ΠΟΙΪ5. ἃ Δ} 15. χοὸς 
σἰτανὶ ροίοϑι 2 απ 40. αὐθπι, Π)60 πναηΐθ, ἴῃ 

ῬΥΐμιο πος μι βΊ αἴ τπππππ ἃ ἀν Οὐ ΒΔ τ} 5 Πρ νύν - 
ΥἾ5, ΠΟΙ [6 Πρϑιιη [ἀ ΠΠ Φὰη1 γὰ5 Φπο 4ἀπὶ Ἰσπο- 

μλἰ πἰοϑιι ἢ} Ῥ᾽Ο] 1 ΟοΘ6. Τὸχ τι0 Θη ΠῚ ΓΘ] 115 ἔθου ΓΘ ἢΪ5 

ΤΟΙ ἰ51511 Παμ ΠΕ 1110}. 1) ΠΟΠΟΥΘΙῚ ἀρι (ΠἸδίι πὰ 

{01 σΟ ΠΟΙ Πα 511 ; 564. ΠΠσ ΠΟΡΘΙΘ οἰπὰ δὲ ργΌν 46, 

ΠῚ ὙἸΡῚΠ πὲ. ν 86. {{|||551 1111} ἀπ 6 ἢ} γ ρου 5, 

ΡΙΌΡα ϑάοοίιμ οοπ ποθι 605 (αὶ ἃ Ποιιπὶ ρον- 

ΓΈΔΜΙο Ῥανῖβ. ζητοῦντα τίνα. οχ ζητοῦντα ποάπο 

ἴῃ ποβυ 5 {ἼΡι15. Μ55. Πρ. 15, ποις ἴθ δἀπΐοπο Ὗ ὁ- 

ποία τορονῖταν, ΑἸ ιαπῖο ροβὲ ἄτιο 55. ἐν ᾧ οὗτος. 

Βαριπο ἐἄππο Ν  π. ἴπ οοπίοχία εὐαγγελικῶν ῥημάτων 

ἀκίνδυνος. 

ἃ Οτνασις οαϊεῖο οἱ Ἄθρ. του 5 ὑπὸ τῶν γραφιχῶν. 

οοντρίο, οάοχ ΤἩ, γραφῶν, οπιοπάαϊο. Οποᾶ αἷϊ 
Οοιμθοἤβιιιθ, δίατιπι Ἰορὶ ἴῃ ΜαΖ. μὲν ὁμοίως ἐν παρα- 

Α 

δ. ΒΑΘΙΠΠῚ ΟΕΒΑΚΕΙ ΟΔΡΡΑΏΟΟ. ΛΑἈΒΟΗΙΕΡ. 

ΓΘ τ ΤῚ 
» ἐν ἢ ἐμ- 

Ξ ἄγχι πὴ 
περιάγειν τοῦτον χαὶ ἐμπεριπατεῖν, ὡς χύνα λυτ- 
Ε: Ἢ , ΠῚ τς 
τῶντα, ἶ ζητοῦντα τίνα καταπίη, ὑπὸ τῆς τοῦ Ἰὼδ 

γων; Ὅπερ ἐστὶ πᾶσα ἢ ὑπ᾽ οὐρανὸν γὴ 

γραφῆς διδασχόμεθα. 1Σἰ τοίνυν ἀρνῆ τὴν πρὸς τὸν 

ἀνταγωνιστὴν μάχην, μέτελθε εἰς ἕτερον χόσμον, 

ἐν ᾧ αὐτὸς οὐχ ἔστι " καὶ ὑπάρξει σοι ἣ τῆς πρὸς 

αὐτὸν πάλης ἄρνησις, καὶ τῶν εὐαγγελιχῶν δογμά- 
ΔΝ ΕἸ , 5.Ἀ Ὁ ΝΠ, ὩΝ των ἀχίνδυνος ἀργία. Ε δὲ τοῦτο ἀδύνατον, σπεῦδε 

ν δι , - 4 ΕΣ -» , 

πρὸς τὴν μάθησιν τῆς χατ᾽ αὐτοῦ ἀθλήσεως, διδα-- 
- -Ὁ- Ψ' 

σχόμενος ὑπὸ τῶν “Γραφῶν παλαισμάτων τέχνην " 
ὧ ἣ Ε) - ͵ὕ ΚΙ θεὶ ε 3 ἐαγαε έλος σω 2 , γα μὴ ἐξ ἀγνοίας ἡττηθεὶς ὕπ᾽ αὐτοῦ, τῷ αἰωνίῳ 

Ν Ὁ ᾿- Ὁ Α Ψ 5, Ν 

πυρὶ παραδοθῆς. Καὶ ταῦτα μὲν ὅμως ἐν παραδρο- 

μὴ πρὸς τοὺς ἐν συζυγίαις ἀκινδύνως τῆς τῶν ἐν- 
-“ Ὡ - - Ὁ ,ὔ 

τολῶν τοῦ Χριστοῦ φυλαχῇς χαταμελοῦντας εἰρή- 

σθω. Σὺ δὲ ὃ τῶν οὐρανίων πολιτευμάτων ἐραστὴς, 

χαὶ "ἢ τῆς ἀγγελιχὴς διαγωγῆς πραγματευτὴς, καὶ 

τῶν ἁγίων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ συστρατιώτης 

γενέσθαι ἐπιθυμῶν, τόνωσον σεαυτὸν πρὸς τὴν ὕπο- 

μονὴν τῶν θλίψεων, καὶ ἀνδρείως πρόσελθε τῇ 

συγχλήτῳ τῶν μοναχῶν " χαὶ ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τῆς 

ἀποταγῆς σου ἀνδρίζου, μὴ καθελχυσθῆναι ὑπὸ τῆς 

προσπαθείας τῶν χατὰ σάρχα συγγενῶν, τῇ ἀνταλ- 

λαγὴ τῶν θνητῶν πρὸς τὰ ἀθάνατα ἐνισχυόμενος. 

Ἡνίχα δὲ τῶν προσόντων σοι πραγμάτων ποιΐ τὴν 

ἀπόθεσιν, ἔσο ἀκαμπὴς, προπέμπειν αὐτὰ εἰς οὐ- 

ρανοὺς πληροφορούμενος, τοῖς μὲν χόλποις τῶν 
ἀχᾷ ΟῚ , φ Ξ Α τσ ΟΣ ΤΡ, πτωχῶν ἐναποχρύπτων αὐτά " παρὰ δὲ ἃ Θεῷ εὗ- 

ρίσχων σὺν πολλὴ τῇ προσθήκη. Φίλων δὲ χαὶ 

συνήθων διασπώμενος, μὴ γενοῦ περιθλιδὴς, Χρι-- 
“- - - χὰ , 

στῷ συναπτόμενος τῷ ὑπὲρ σοῦ σταυρωθέντι . οὗ τί 

ἂν λογιστέον ἡμῖν φιλικώτερον; Ἡνίκα δὲ συνεργί ογιστέον ἡμῖν φιλικώτερον; Ἣνίχα δὲ ργία 
Ἔ ἘΤΟΩΝ 

Θεοῦ τὴν πρώτην ταύτην πυγμὴν νικήσης τὸν σὸν 

ἐχθρὸν, μὴ ῥίψης σεαυτὸν ὥσπερ τι τῶν ἀτίμων 

σχευῶν. Ἤδη γὰρ τῇ ἀποταγῇ τῶν γηΐνων πρα- 
, , δ ἣ ΤΥ - -) 8" 

γμάτων τετίμιηηχας σεαυτὸν παρὰ Χριστῷ, ἀλλ᾽ ἐν 

πολλὴ φροντίδι καὶ περινοία ποίησαι εὑρεῖν ἄνδρα 
πρόοδον τῆς σῆς πολιτείας ἀπλανῆ, καλῶς ἐπιστά- 

βενον ὁδδηγεῖν τοὺς πρὸς Θεὸν πορευομένους, χομῶντα 
- " - - “ 

ταῖς ἀρεταῖς, ἐχ τῶν οἰχείων ἔργων τὴν μαρτυρίαν 

ἔχοντα τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, γνῶσιν ἔχοντα τῶν 
ψ ΄ Ψ , , "9" , 

θείων Γραφῶν - ἀπερίσπαστον, ἀφιλάργυρον, ἀπρά- 
Εἷ ; τ 

γβονα, ἡσύχιον, θεοφιλῇ, φιλόπτωχον, ἀόργητον, 

ἀυνησίχαχον, πολὺν εἷς οἰκοδομὴν τῶν ἐγγιζόντων 

δρομῇ, ἄο δὸ αἰϊζοι" βοπιῖος αὶ ππππο Πθσιιπι Ἰοσουῖξ, 

τὰ οαΐπι πάβοῖ, μὲν ὡς ἐν. ἘΘΠΕ μὲν ὅμως, 

» ἈΘρῚ ῥσϊπλιβ οἵ τογίλιι5. χαὶ τῆς εὐαγγελικῆς δια- 

γογῆς, ἐναπϑείϊοι υἱίω. 

« Πάσπι Μ85. πρὸς τὸ ἀθάνατον. 

ἃ Τάτ. Ῥανὶς. τῷ θεῷ. Αὐτίοσα]ιις οἵ ἴῃ ποβίνὶβ ἐτὶ- 

Ῥιι5. ΝΙ55. οἵ ἴῃ οαϊποπο δ οεία “οριἀογαΐαν, Ηαυπᾷ 

Ἰοπρὸ ἅιτιο Μ55. μὴ γίνου. 



ΒΕΒΛΜΟ Ὲ ΚΕΝΟΝΤΙΑΤΙΟΝΕῈ 5Ἐ6ΟΌΠῚ, ΕΤΟ. 

αὐτῷ, ἀχενόδοξον, ἀνυπερήφανον, ἀχολάχευτον, 
ἀπερίτρεπτον, μηδὲν προτιμῶντα τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
“εἶ εὕροις τοιοῦτον, ἔχδος σεαυτὸν αὐτῷ, ἅπαν θέ- 
λημα σὸν ἀποπτύσας καὶ ἔξω ῥίψας, ἵνα εὑρεθῇς 
ὡς χαθαρὸν ἀγγεῖον, τὰ ἐν σοὶ βαλλόμενα ἀγαθὰ 
διατηρῶν πρὸς ἔπαινόν σου χαὶ δόξαν. Εἰ γάρ τι 

ἐγκαταλίπῃς ἑαυτῷ τῶν προυπαρξάντων ἐν σοὶ πα- 

θῶν, εἰς ὀξίνην μεταποιήσας τὰ ἐμδεδλημένα ἐν 
σοὶ ἀγαθὰ, ἔξω βληθήσῃ ὥσπερ τι τῶν ἶ ἀχρήστων 
σχευῶν. 

Αὕτη δευτέρα πάλη πρὸς τὸν ἀνταγωνιστὴν τῆς 

σωτηρίας ἥμῶν. ᾿Αγαθῶν γὰρ διδασχάλων ἀγαθὰ 
δ τὰ μαθήματα“ πάντως που χαὶ χαχῶν καχά. Ὅταν 

γὰρ μὴ ἰσχύσῃ ὃ πονηρὸς ἡμῶν ἀντίπαλος πεῖσαι 
ἡμᾶς ἐναπομεῖναι τῇ τοῦ χόσμου συγχύσει χαὶ 
ἀπωλείᾳ, σπεύδει πεῖσαι, μὴ ἀχριδεῖ βίῳ " ἑαυτοὺς 

ἐκδοῦναι, ἢ ἀνδρὶ πάντα ἡμῶν τὰ ἁμαρτήματα ὑπ᾽ 
ὄψιν ἄγοντι χαὶ διορθουμένῳ,, ἀλλά τινι τῶν δοξο- 
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μανούντων χαὶ τὰ οἰχεῖα πάθη προφάσει συγχατα- 

(άσεως τῆς πρὸς τοὺς συζῶντας συνιστῶντι, ἵνα 

οὕτως ἃ ἀσυμφανῶς πάλιν ψυριοπαθεῖς ἡμᾶς ποιή- 

σας, ὑπὸ τὰ οἰκεῖα δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας ἡμᾶς χατα- 
στήσῃ. Εἰδὲ ἐχδῷς σεαυτὸν πολυαρέτῳ ἀνδρὶ, γεννήσῃ 

χληρονόμος τῶν ἐν αὐτῷ ἀγαθῶν, μαχαριστότατός τε 

παρὰ Θεῷ, καὶ ἀνθρώποις. Εἰ δὲ φειδοῖ τοῦ σώμα- 
τὸς ζητοίης πρὸς τὰ ἐν σοὶ πάθη συγχαταδατιχὸν 

διδάσχαλον, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, συγχαταπίπτοντά σοι, 

μάτην ὑπέστης τὸν τῆς ἀποταξίας ἄθλον. ἐμπαθεῖ 

βίῳ ἑαυτὸν ἐχδεδωχὼς , τυφλῷ ὁδηγῷ χρησάμενος, 

καὶ ἐπὶ βόθυνον προδιδαζόμενος. ᾽Εὰν γὰρ τυφλὸς 
τυφλὸν ὅδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον " ἐμπεσοῦν- 
ται. Ἀρχετὸν γὰρ τῷ μαθητῇ γενέσθαι χατὰ τὸν 

“ Οὐάεχ ὑπιι5 χαὶ εἰ εὕρῃς. Νεο 1{ὰ ται]το ροβὶ Βορ. 
Ῥυΐπηιιβ πρὸς ἔπαινόν σοι. ϑιαι πη ἈΘΡΊΪ ργΐμητις οἵ ἴου- 

τἴπ5 ἐγκαταλίπῃς ἐν σεαυτῷ ; οἵ ἴτα ιοίιιο Ἰοσίίαν ἴῃ 
τηᾶυρῖπο δ ἸἸομἶβ Ὗ ἐπε. 

τ Βερὶϊ ῥυΐπιιβ εἴ ἰθγιλιις ὥσπερ τι τῶν ἀχρήστων 
σχευῶν, μίϊ τας σιοίάαπι ἑνί. Αἱ Ἄδα. βθοιιηιις 
εἰ δεῖ τῶν ἀτίμων σκευῶν, μί σας ἐπποπεῖπίοσιιπι. 

ὕΣύσαφαο βουίρεανα 5αςἰς ρ]ασοῖ. 

8 Βορὶϊ ρυΐπηες δὲ τον 5 ἀγαθὰ τὰ διδάγματα. 

δῦ 

σαπί, θ᾽] Θπιιπὶ ὙἹΡ αΠ}115., 6]15. Πτι85 ἴῃ ΠΘΙΙΠῚ 
ἐδὲ ἀπΠθοιοΠἾθ. ΓΘϑ ΕἸ ΠΙΟΠπΠ] ΠαΘΠ ΘΠ ΘΧ 5115 

᾿ρϑίτι5. Ορθυῖθιι5, αἰν Πα Γι τὴ ΘΟ ΡΛ Γι ΠῚ σπὰ- 
ΤΊ, ΔΠΙΠΊῸ 5θαῖο ρυοἸτπ πῇ, ῬΘΟΙΠΙ ΑΙ ΠῚ ΠΟῸΠ 

ΔΙΏ ΔΗ ΘΠ, ἃ ΠΟΘΌΤΠ5 Δ]16 Π11Π1, 4 ιϊδίπι πη, ΤΠ)60 δο- 

σθρίαπι, ΕΠ] Π το πέθπὶ ρα ρ6 65, ΠΟῚ ἰγΔΟι Πα τ1Π), 

1Π]Ὲ ΓΙΑ ΓΙΙΠῚ ἱΠῚ ΠΠΘ ΠΟΤΈ ΠῚ, 8 ΘΟΙ ΠῚ 4 Ἰρϑιπῃ 
δάδιπι φ ΠΠοας!οπ πὰ πλ]{ππὶ ἰΔΙΟΥΔ Π6 ΠΊ, γὰ-- 

ἨδΡ σ] ΟΣ ΠῸΠ ΟΠ ΡΙ ἀπ, ΠῸΠ 5.06. θτιΠ|, Π1]}15 

55 ΠΕ Δ ΟΠ} 115 Πδοῖ ἄτι η1], ΠΟῸῚ ΟΡΠΟΧΊΙΙΠῚ Πητι- 

τατο πὶ, ΠῚ }}}} 6 ρθη ίθηι. ΕΠ, δῖ {ἘΠΊ ΡΙ Δ ΠῚ 
Βα αϑπηο αἱ πα Ποβοαγθ, ΟΠΊΠΘΠῚ [8 ΠΔ γΟΪ] Πα 6 ΠῚ 
ΘΧΘΡΊΙΘη5, Οἱ [ὉΓὰ5 γ6] 1016 Π5, Παϊς ἴ6 Ἰρϑιιπ γα 6, 

ἘΠῚ “ιια81 νὰ5 5᾽ ΠΟΘΙ ΠῚ ἸΠΥΘΠΪΆΓ 5, 4] 50 1Π6 δὲ Θὰ5 

{1185 1η [6 ἱπ[ππάπιπίιν νἱ για το δα Ἰαπιθη) οἱ οἷο- 

ΥἸΆΤη {81 56 ν 65. ἘΣΘ Ἶτη 5] ψα! ἀρ᾽α πη ὃχ 115 ν {15 
4αῖθιι5 ἀπίθα ἀθάπ|5 ουᾶ5, ἴῃ ἴθῖρ50 γϑ]Π116 15; 
ἴππο ΒΟΠΪ5 “1185 1π [6 {ΠΡ ἂΠε ἱΠη ΠΗ 1558, 1Π νὰ Ρ Δ ΠῚ 
ΓΑ Π5ΠΉ ἴα 115, ΤΠ] 18 ΠῚ γὰ5 4 πο 4ἀπὶ ΠῚΠ]}] τιϑιιὶ 

ἀρίπηι [γα 5 ργο]] οἴοι. 
35. οο ϑβθοιπάιπη δὲ [ποία 6 ἢ, “πο ΟἸΠΠῚ 

58 1015 ποϑίγοθ Πποϑίθ ἱπϑιιπάτπη οί. Ποσππηθηΐα 

ΘηΪπι ΤΠ ΟΊ ΓΟΓ ΠῚ ὈΟΠΟΙΊΙ ΠῚ, ὈΟΠὰ 5ιπΐ : πηᾶ]ο-- 

ΥῈΠΠῚ Δ 6Π|, Τη8]ἃ 511Π| ΟΠΊΠΪΠΟ. (πη ΘΠ ΠΟ] Ϊ5 

ΡοΥβιιδάδυθ ΠῸΠ ΡΟΙΙΘΥῚΣ τηλ]τ|5 1116 Ἀν θυ 15 
ποβίθρ, αἰ ἴπ τη Πα {ππππ}{π| οἵ ΘΧΊ [0 ΡουηΔΠ6- 

ΓΘ ΠΊ115, ΘΔ 66 σΟΠΔΓΠΓ, ΠΘ ψ 125 ἀσοιναΐς ἀ6α 

51Π}118, ΠΟΥΘ ΡΘΡΠΉΪ ΓΔ ΠῚῚΙ5 ΠῸ5 Ὑ]1Ὸ, 41] ΟΠΙΠΙᾺ 

ποϑβίγα ρϑοσαΐα ΟἿ» οοτο5. πο ἷ5 ροπαῖ, σογγῖσαῖ-- 

416 : 564 τὐ πο5. ογθάδιητιβ Οὐ ρα πη ΠΟΠΟΙῚ5 
ΔΙΠΟΙΘ ᾿Π5ΔΠΙΘΠ ΠΤ], 5116 {Π6 ΟΥ̓ τὰ 5105 ΘΟΠΥΙΟΙΟΓΟΒ5 
πα τ] σθη Πςθ ΟΡ ΘΠ ΠῚ διιὰ ᾿ρ511|5 ὙἹ {ἃ ΘΟΠΙΠ]ΘΠ- 

ἀἰΔΠ1] : τι οἴΠ}] [ἃ ΠΟ [αἰ  ΠΊΘῚ ᾿ΠΠῚΙΠΊΘΙ 5. γὙ {115 

γἼΠ 5115 Δ ἀἸΧΟΥ ΙΓ, ΠΟΒΙΡΙ5 10515 ρθοσδι ψΊ ΠΟ] 15 ΠῸ5 

ΟΡβιγιησαῖ. Οὐ ἃ 51] νἹνῸ ἴθ δ 85 πλπ} {15 ν τ ΕΠ} 115 

᾿πϑίγιοῖο, ΒΟΠΟΡΙΙΠῚ 6115 εἰ ΠΟΙ 6 Γ]5 Π20 "65, ΘΡΙ54 116 
ἃριι Ῥδαπι οἱ ἀρὰ ΠΟΠΙΪΠ65. Π ΘΑ 551 1115 : 51Π 

ΔΘ π ΟΡ ΘΟΓΡΟΥΪ5. ΟἸΓΆ ΠῚ ΘΧΠΊΠΪΓᾺ5. ΠΊΔΟΊῚ5Ε)1ΠΠῚ 

{πὰ ἴδοι δὰ [πιὰ νἱτα ἀοβοθπηθηΐθπι, ααΐ πἰ 

γΘοῖτπι5. ἸΟΖΙΔΙ, τιπᾶ ἴθοιΠῚ ΘΟΡΓΙΘΠ 6 ΠῚ, [Γπι5 γὰ 

ΓΘΠῈΠ ΕΔ ΙΟΠἾ5 ΘΟ [ΔΊ ΘΠ 5110 11511, {τ ἴ6 [056 νἱτε 
ὙΠ ΠΟ515. ἃ δ 15. ΟΡ ΠΧ δθ ΤΩΔ ΠΟΙ ραν Ο.15, οξθοο- 

5" Απεχα ἄπο ΠΡτὶ ἑαυτοὺς ἐπιδοῦναι. 

ἃ Ἐ4ΙΕ εἰ Βορ. [εγίϊι5. οὕτως ἀσυμφωνῶς, ἐποοη- 
εἷππε. ΑἸ ἄπο Μ55. Ποσ ἀσυμφανῶς, ἰαϊεπίεν", τα ο- 

Ἰῖπι5, αὐ τ πϊ νἱἄοίαν. ΑἸ φυατιέο Ἰηῆνγα ἅτιο Μ55. μα- 

χαριστός τε παρά. 

ΡΒΕρ. Ῥυίπηιβ εἰς βόθυνον πεσοῦνται. ΑἸΙφαδπεο Ροβὲ 

ἴάεπι Ὀοάεχ διδάσκαλον, αὕτη θεοῦ φωνή. Ἀδρ. τεγίϊιις 

ἡ φωνή, ἘΔΠῚ εἰ Βδρ. τογέι5 διδάσκαλον αὐτοῦ, θεοῦ 
φωνή. Ηοο ἴρ5ο ἴπ ἴοοο σρ. ρῥυίπιις διασφάλλεται, 



ΔΙα 1. τὉ. 
, 11. 

ΔΙαιιπ. τὸ 

25. 

Ψ 

[51] 

δ: ΤΊΠΕ. 2. 

80 8. 

46 ἀτιοίονο τἰϑιι5 16. ἰρϑύιπη. ἴῃς Τονθαιη ἀθο}}5 

Ῥυδ ριον. δὲ ὀγεῖηι σίδοῖι5 σωθ00 «τι: [ιοτῖς, ατι- 

νο ἐπι ἤονέαπι οακίοπε. διε{οῖε ὁτιΐηι εἰϊδοίριο κί 

οἱΐ σἱοι ἠνα σι ςίον ἐ[πι5. ϑύιαὶ Π6ὶ γ6}}58, Π66 τι- 

«ᾳπᾶτ ὀχοϊάθπε. Ὑ1τὰ τὰ ὁχ ΙΘσ ἢ] θεῖο 651 ἴπ- 

δ ποθ α, οἱ Π ΠΉΪΠτι5, ΠΟΠ ΘΟΙΡΌΠΑΡΘΙΘ, πΠῚ ΕἸχὶξ 

ἈΡοβίο]ι5 : ΕῈ οἱ σιιβ σογίθί, τὰοτὶ ΘΟΓΟΤι ΑΓ τι), 

γυϊοὶ ἰοοι{ἴτι6 οοΥἰωνοῦ. 

ἡ. 851. ἰρίταν Το οὶ δ Χ]]ο. ΓΘΡΘΙΟΙ 5. ( ΡΓΟ 5115 
ΔΙΓΟΙ 51. {10 85. 5 ΓΟΡΘΥΙΘ5 ) ΒΟΠΟΥ ΠῚ ΟΡΘΙ ΠῚ 
ἀοοίογοιη., οὔβοῦνα ἀρι [6 Ἰρ51Π}, τς Π1Π]] 

ῬΙΡΟΙΟυ 6115. ΒΘ ΘΠ Δ ΠῚ ΡΟΙαρα5. Οὐ] 14 ΘΗΪΠῚ 

5116. ἴρ50. δἰ Ποίαν, Γαρί πὶ δϑὲ δὲ δου] σιυ ἢ, 

404 τπογίθη ᾿πίδυΕ., ΠΟῊ αἰαῖ 6 Π}., [ἈΠΟ 5] 

01 ν ἀθει 6556 ΟΠ η]. ΕΓ ΘΠ] ΠῚ 5] θΟΠιιΠῚ δὲ, 
οὐ ἢτ οἸαπου]ιη, ΠῸΠ π᾿ ἈρΡΟΡΙΟ ἢ Τη θυ οσὰ 

ΔΏΪ ΠΤ) ἔπ|ιπ ἴ6 αὦ ργαπάιτιηι ᾿πα πι5ι 16 ργῸ- 

γΟΟΔΠΙΘΗ : δ᾽ 146 π0 ἄτιπη ΡΟ ΠΪ5. ΠΟ Οὔ οΙῊ- 

Ῥδιὰβ., ἴθ δ δ] ῃἸβίγαθ ΟΊ] Π 65. ̓Πϑ[γπ11. ΝΟΪ]Ὶ 

ΘΟΙΙΠ) 41 ἃ Ἰ»65 1115. ΠΊΟΙΘΙ δι}, ᾿πο ΠΤ 6 η- 
ἴὰ ΘΠ ΘΠ αγῸ 5 δὶ ΠΟ οα]]6ὰ5. ἱποα πα 4] ἀὐΐθηι, 

Π6. [ὉΓ6 μοβίθδπδ η} 56 ΡΟ Π 05. ΔΙΑ ΧΘΙΪ5. 7. ἃ} 
Οἰβύιιθ. ᾿πρ] 1 οα 5. [Ὁ Θ.]5..,. Ποὺ μροβϑὶ8δ ἀδἰπθ 
ἸΡ515. γθϑίβίουθ, ἱπη}} 5θυ] ον ἰτ6} ἃΡ οἶδ. ἀθ5ιι- 

τ] γ6. ΝΟ ἸΠΠ] 6. ΘΔ ΠἾ5. ΠΟΡΙΠται1, πϑαπο πο- 
ΠΟΙΡῸΠῚ ΘΧΩΟΪΡα5 : μὲ δπῖπι οαντιαϊὶς δ5ΐ, ποῖ 

«οαρὶτ ἐα φπ δι δρίγίίιις. Νἕ τϑηῖε5. «π|6- 
Ῥίδιη. ΘΟΥλΠ 4118 ΘΧχ οΟπϑδιθίι πο γορὰ Πὰ- 

Ἰνδπτιιν Δα] θυαγο. , ΠΟΘ. ΡῸ ἰπᾶπι Ἴ0]]1-- 
ΠΙΘῚ Ριιρ Πα ηἴο5. ἀροΙ ρον, 'π 6 γΘΙῸ ρδοοσαῖο- 
111 ΟἼΤΙ5 ΘΟΠΘΘΙΟΙΘ., ΠΟῸῚ ἴῃ δἰγαΐο τη] ον. 

ΠΟῺ ἴῃ ὙΘΒΕΙΏΘΏ[5.,. ἅπ| σα] ΘαΠΠΘΉΓ5... ἀπ ἴῃ 

ΔΙῸ 110 Πα ἷτι., ἀὰϊ ἴπ οἰ ον ναγϊοθίαιθ. 

ἀπ 1Π ΠΟ η88 “185 ἸΠ5[Γ Δ ν σΟΠ γα ἴα ροι- 

ΨΩ τὰθθ ΡΟ ΠῚ ΠΕ Δ Π]ΟΠἾ5. [ΘΠ ριι5.,. ΠΟῚ δίαπο,, 

ΠΟῊ 5θθη 0, ΠΟ ΠΙΆ ΠΙΠ11) ΟΠΘΙῚ τ ΘΠΠΙ5ΒΙΟΥΡῚ οἱ 

ΘἸΘσαπ ΠΟΥ ᾿πο 6 ηο. ΗΡο ΘηΪ ΠῚ ΟΙη Πα ΠΟῚ 

50] 1|Π} 51 Δήβιιη! ΕΠ0Ὶ., 566] ΘΕΪὰ ΠΊ5] ΓΘ ΡΠ 11)", 

ποη Βομτ ΠΡ θαπε Θχίτιπι. ΝΠ ἰδὶ σου ὶ- 

ΒΛΡΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. 
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ἈΠΟΠΙΕΡ, 

.- -Ὁ ΟἿ 

διδάσχαλον αὐτοῦ. Θεοῦ ἡ φωνὴ, χαὶ οὐ διασφαλή- 
9 πα ΑΜ ΜΡ , ἐξ 

σεται. ᾿Αθλητιχῷ νόμῳ δεῖ σε πολιτεύεσθαι, εἰ δὲ 
Ε - ἘΝ , ἂν 

μὴ; “οὐ στεφανοῦσθαι, χαθὼς εἶπεν ὃ ἀπόστολυς " 
΄ ποῦν - . , 
Καὶ ἐὰν ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως 

ἀθλήση. 

Εἰ τοίνυν εὕρης Θεοῦ χάριτι( πάντως γὰρ ζητή- 

σας εὑρήσεις ) ἀγαθῶν ἔργων διδάσχαλον, τήρησον 

παρ᾽ ἑαυτῷ, μηδὲν παρὰ γνώμην αὐτοῦ διαπράτ- 

τεσθαι. Ἅπαν γὰρ τὸ ἔξωθεν αὐτοῦ γινόμενον χλο- 

πή τις ἐστὶ χαὶ ἱεροσυλία πρὸς Ὀθάνατον ἄγουσα, 

οὐ πρὸς ὠφέλειαν, χἂν δοκῇ σοι ἀγαθὸν εἶναι. Εἰ 

γὰρ ἀγαθὸν, τίνος ἕνεκεν λάθρα, χαὶ μὴ ἐν τῷ 

φανερῷ γίνεται; ᾿Ερώτησον τὸν λογισμόν σου τὸν 

λῃστεύειν σε διὰ τῶν δεξιῶν μηχανώμενον᾽ διὰ 

εγὰρτῶν ἀγαθῶν δῆθενπαραχουσμάτων τὰς ἀριστε- 

ρᾶς σοι πράξεις παρασχευάζει. Νὴ θέλε διορθοῦν 
{3 Ν “- ΝΖ τ “ ΣΘΣ ἐ. 
ἐπασμοὺς τῶν θηριοδήχτων, ἀπειρος ὧν τοῦ ἐπά- 

ἱ 
᾿ ν δ, δειν, μή πως ἐπισπασάμενος τοὺς ὄφεις, καὶ πε- 

ριδραχθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν, εἶτα ἀδυνάτως: ἔχων πρὸς 

τὴν ἀντίστασιν, ἀσυγνώστως ἀναλωθῆς ὕπ᾽ αὐτῶν. "ὰ τὶ 
ὙΣ Ἑπερειδ 5. Ἐ ΜΗ "ἧς μι Δ ἘΓΤΥΦΩΞ 

ἡ ἐπερείδου εὐγενείᾳ σαρχὸς, χαὶ τιμὴν ἐπιζήτει. 
τ ᾿ 

Σαρχιχὸς γὰρ οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος. Μὴ 
- .- ͵ -Ὁ ͵7 

πειρασθῆς τι τῶν ἐν συνηθείᾳ τῆς ἀληθείας παρα- 
ΩΣ ἐξ , 

χαράξαι, χαὶ 5 τῇ οἰχεία χαυνότητι ὑποσχολίζειν 
, « “δὰ ΄ ς 

μὲν τοὺς ἀγωνιζομένος, ἑαυτῷ δὲ φόρτον ἅμαρτη- 
, Ἂν - ᾽ὔ 

μάτων ἐπισωρεύειν,; μὴ ἐν στρωμνῇ ἁπαλωτέρα, 
9 ΓΑ, ξ δι᾽, μι 7 Γ 

μὴ ἐν ἐνδύμασιν, ἢ ὑποδήμασιν, ἢ ἑτέρῳ τινὶ 
ἜΤ ἸΆΛΣΘ ΥΩ ,  Α , 

σχήματι, ἢ ἐν βρωμάτων παραλλαγῇ, ἢ τραπέζῃ 
- 5» τ , τὰν 9. μα 

πὑπὲρ τὸν τῆς ἀποταγῆς σου χρόνον, ἢ ἐν στάσει, 

ἡ θέδ ἢ ἐν ἐργοχείρῳ ἀν τέ ἢ ἐν χαθέδρᾳ, ἢ ἐν ἐργοχείρῳ ἀναπαυτιχωτέρῳ, 
ἊΝ : ε ᾿ 

ἢ χαθαριωτέρῳ. Ταῦτα γὰρ πάντα οὐ μόνον ὑπάρ- 
, : λ ἌΝ 9 7 - ΕΣ Ἀ 

χοντά σοι, ἀλλὰ χαὶ ἐπιζητούμενα, οὐχ ἀγαθὴν 
4 λ λ , 

ἕξουσιν ἔχόασιν. Καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐν τάχει ἐπεγνω- 
ἱ ᾿ - , 

χὼς διαδολικὴν ἡ εἰναι τὴν μεθοδείαν ἐχχόψεις ἐχ 
ἘΣ ΜΕ κου τὰ ᾿ ἔξει τα πτπνεν τὰ 

τῆς σῆς χαρδίας, ἔχπτωσίν σοι τῆς ἐν Χριστῷ πο- 
᾽ ὝΥΑ, ΄ « -᾽ 

λιτείας χατασχευάζουσιν. ᾿Αλλὰ θέμενος ἐν σεαυτῷ 

161 αἸ Δ] Ο]1οὰ 5. 6556 ᾿Π51 1185 ΠΟΥ ΘΙ 5, ΘΒ 4116 Θχοὶς- ἃ πάντων ἀνθρώπων εἶναι " ἀτιμότερον χαὶ ἅμαρτω- 

ς Ἑά΄]ϊΠο δ επ. εἕ ἰγὸ5 ΜΙ55. οὐ στεφανοῦσαι. ἙΔΙΙΟ 
Ῥαγῖ, στεφανοῦσθαι. 

4 ΑΒΕ ἴγὸ5 ΠΡ θάνατον ἄγον. {Πἰτάχας οαϊεῖο 

ἄγουσα. 

“ ΑΔΘΤαῚ οχ ἀπε ϊαιι5. ἀπο] τι5 ΠΥ ῖ5 Ὑοου] πη γάρ. 

5:.αἴτὰ οαὔϊο Ῥαν5. πράξεις παρασκευαζόμενον. ἘΔ Ιο 

γα. οὐ {τὸ Μ85. παρασχευαζει. 

ἐΈαττῖο Ῥαν5. διορθοῦν ἐπασμιοὺς τῶν θηρίων ἄπειρος. 

Ἑδπῖο ἴθ. ἴπ σοπίοχίαι διορθοῦν ἐπαϊσμοὺς θηριοδυ- 

χτῶν ἄπειρος, ποο 5665 Ἰϑσίτιν ἴῃ Πθρ, Τοντῖο. Ἑδάθπι 
: οὐϊιο θη, οἱ Ἄρφε. τουττα5 ἴῃ ππαναῖηο διορθοῦν ἐπα- 

συιοὺς θηριοδύήχτων ἄπειρος. Ἀδ5. ῬΥΙπιιβ ἐπασμοὺς ὀφιο- 

δύχτων, ἱποαπίαπιεπία δογῖπι, {ιὶ α βεγρεπίϊνιις 

πιογδὶ σιπί. Τθϊάοπν Πἰρὸν ΜαΖ, εἰ δαϊο ὕεη. ἴῃ 

οοπίοχτίι τοῦ ἐπαίζειν, 

8 ΠΟΘΙ ρυϊπηῖ5. οἱ ΓΟ Εἶτ παραχαράξαι, τῇ.-... ὕπο- 

σχελίζων.... ἐπισωρεύων. 

᾿" Π ΟῚ Ῥυίπητβ οἱ [ον ἶιι5 παρὰ τὸν τῆς οἴο.» τίνα 

ιιαπε δἰγεϊξ οἴο.., 5θηβαι ποτὶ ἴα πλ] τιπὶ (Ἰββί π}1}1. 

ῖ Προς. τογίμιβ. οὲ δα ἴο ἐμ. ἴῃ οοπῖοχία εἶναι παι- 

δαγωγίαν ἐχχόψεις. ΤΠΡΙάομ ἄτιο 55, ἐχ τῆς καρδίας σου. 

« Ἄοσι ἄπο Μ55. εἶναι ἀτιμιότερος χαὶ ἁμαρτωλότερος. 



ΒΕΒΜΟ 8 ΒΕΝΟΝΤΙΛΤΙΟΝΕῈ 5 ἘΘΌΠῚ, ΕΤΟ. 

λότερον, 
παρειλημμινον ὑπὸ Φ 

- ᾽ ᾿᾿" 
σπεῦδε πάντων εἶναι 
“ΠῚ ου ᾿ μὴν 

Ταῦτα γάρ σοι οἴσει 
" 3.,.σ ΕΥ̓ Ε - ὭΣ γὐκδ. ὅν κα, οἷν 

οὐχ ἐχεῖνα. τα ἔχων ἠνεῳγμένα πρὸς ὑπαχοὴν, 

κι “5.2 Ν Ν 
ξένον τε χαὶ ἀλήτην, χαὶ χατ᾽ οἶχτον 
΄ - ᾿ ΝΣ : ΄ τῶν πρὸ σοῦ ἀποταξαμένων, 

Υ̓ ᾿ ΄ - 

ἔσχατος, χαὶ πάντων δοῦλος. 
ἈῸ ΕΣ Ὁ λγἢ δς, 

τιμὴν, χα! οοζὰν αληθϑινὴν , 

᾿ - ᾽΄ ν τι , -Ψ 3 , χαὶ χεῖρας ἑτοίμους πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ ἠχουσμέ- 
, " ᾿ ΝΣ τὴς αν πν- Ὑ 

νου , στόμα ἔχε σιγηρὸν, καὶ καρδίαν περίόλεπτον. 
ἊΝ ΕῚ Ν νὰ ΕῚ ’ὔ . οι νὴ λ Σ 

ἴζσο ἀργὸς περὶ ἀργολογίαν, συνετὸς δὲ καὶ ἐπι- 
στήμων πρὸς τὰς “ σωτηριώδεις τῶν θείων Γραφῶν 
ἀκροάσεις. Ἴτω σοι πιχρὰ γεῦσις ἣ τῶν χοσμιχῶν 

Ἄ ὙΠ ἔπε διηγημάτων ἀχρόασις, χηρία δὲ μέλιτος τὰ τῶν 
, Ε 

δσίων ἀνδρῶν διηγήματα, ἸΙρὸς τὴν μίμησιν σπεῦ- 

δε τῶν προαυχησάντων ἐν τοῖς ἤθεσι, χαὶ μὴ ἐχδέ- 
Γ. Γ᾿ ν» " - Ε - 

χουν διδάσκεσθαι ἕκαστον. 1) αἷς μείζοσι τῶν ἀρετῶν 
5» ΄ » , Ὁ - Ε, Α 3 ἐπεχτείνεσθαι ἀγωνίζου, χαὶ τῶν ἐλάττω μὴ ἀμε- 
Ὁ " ᾿ ΕΞ ῃ λεῖν. Σφάλματος μὴ περιφρόνει, χἂν μικρότερον 

παντὸς “ σχανδάλου ἡ τὸ γινόμενον. ᾿Αλλὰ σπεῦδε 
" ἊΣ Α Ὑ , Σ , δι Ἂ 

μᾶλλον πρὸς τὴν διὰ μετανοίας ἐπανόρθωσιν " χἂν 
λῪ πολλοὶ πολλὰ σφάλλωνται μικρά τε χαὶ μείζονα, 

2 5» ΄ ΝΥ ὩΣ ΓῊΝ ΄ χαὶ μένωσιν ἀμετανόητοι. Μὴ γίνου ἀλλοτρίων 
, ν , 

πταισμάτων διχαστής. “Ἔχουσι γὰρ κριτὴν δίκαιον, 
Ὃ ἌΡ Ε Υ ΠΟΙ͂, λα α, Ἔτι τ 

ς ἀποδώσει ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Σὺ τὸ 
Ἀ -Ὡ 5 

σὸν χράτει, χαὶ χοῦφον ποίει, ὅση σοι δύναμις, 
᾿ τω 

τὸ σεαυτοῦ φορτίον. Ὃ γὰρ βαρύνων τὸν φόρτον αὖ- 

τοῦ, αὐτὸς χαὶ βαστάσει αὐτόν. Μίετάνοια σωτηρία; 
ν ᾿ 

“ἄνοια δὲ, μετανοίας θάνατος. 

, Ἃ ΕΣ ΟΥ μὰς πὰ ’ὔ -» ἔδν 

ἹΚρύπτε σεαυτὸν ἀπὸ τῶν εἰχαιοτέρων ἀνθρώπων. 

φανεροῦ δὲ σεαυτὸν, ὡς τὰ πολλὰ, τῷ Θεῷ. Πᾶ- 

σαν προέλευσιν παραιτοῦ,, ὅσον ἐστὶν ἐν σοὶ, φεύ- 

γῶν τὰς τῆς καρδίας ἴσου διαχύσεις. ᾽᾿Εξῆλθες γάρ 
- 5» , Χ 2 ΄ ἈΛΌΡΕΛ 

σου τῆς χέλλης; Ἀπέλιπες τὴν ἐγχράτειαν " ἐνέχυ- 

ξένος τε καὶ ἀλήτης καὶ κατ᾿ οἴχτον παρειλιημιμιένος. 

οἵ πππιι5 Μ5,. τὰ ἴῃ οοπίοχει, πἰσὶ {πο Ῥτὸ χατ 

Τη 8 7- οοτγαρίο Παροπΐ χατ᾽ οἰκτρόν. ἘΔΙο ἐπ, ἴπ 

δἶπο χατ᾽ οἶκον, ἐπ ἄοπιο. 
"0 οὔοχ (οπιοῖ, εὐ ἄπο εη. ἴπ οοπίοχία ἀλη- 

θιυνὴν, οὐ χενήν., ὙΦ, μηι, πον τ αμτιγν ἰΟ ΠΟΥ ΘΠ αβε- 

γεπῖ, Τιοοῖῖο ορίϊπια. ΑἸ ἄϊτιο Μ85. δὲ δάτεο Ῥασῖς, 
ἴα τ ΘΠ ἴ πηι : {πε δου! ρίανα ἁαττα {πόας ἔαὶὶ 

ἴπ πιαυσῖπια οὐ! 1ο πὶ. Ὑ ὁποίῳ. ΠΡΙἄοιὰ Δῖ55. ἔγοβ οἱ 

οὐϊεῖο Ρανὶ5, ὦτα ἔχων. ἘΔΙο Ῥανῖ5. ἔχε, Ηος ἴρϑο 
ἴῃ ἴοοο ἄτιο Μ|55. ἀνεωγμιένα, 

“ Ἄορ. Ῥυγΐπιιβ σωτηριώδεις τῶν γραφῶν ἀναγνώσεις, 
αὐ ἰοπεπεῖας δαἰμίαν 5 δ'ογρίμναδ. 

ἃ Οἱνᾶσαο οἀτεῖο εἰ ὐάοχ (ομιθεῖ. χἂν μικρότερον 

ἀἰθυῖθ οχ σου ἔτι, ἴ6 ἃ] δὰ ν᾽ ν θη] γα ΟΠ {{π|8Ὁ 

ἴῃ ΟἸινϊϑίο ᾿πϑεϊτατα 658, ἀθπν θαι. Ὑ Θυιιη} αι} ] 

ἴῃ ΠῚ Π.11ΠῚ {πππ|π Πα τι Χ ΘΥῚ5 ἴθ. 6556 ΟΠ Πἰτη) Πὺ- 

Δ  ΠῚ1 ΠῚ ἸΘ ΠΟ ΠῚ] Ο5ἰ 551 1110}, ῬΘΟΟΑΙΟΥ ΘΠ 116 Π18- 

ΧΊΠΊΠΠῚ, ἃ0 ΡΟΥΘΟΥΠΙΙΠῚ δὲ ΘΙΡΡΌΠΘΠΙ : ἴθάπ6 οΧ 

Ὠ}]5ΘΡΙΟΟΡ ἦα 4]}0 115 4] ἀπ [6 Πιιη 111 ὅροι] 
ΘΙ ΙΒΘΡΟ., ΤΘΟΘΡ Ι ΠῚ) 6556 : 516 ΟΠ Πἶτ: 1 6556 τ]}- 

ἘΠ Πλ115. Οἵ ΟΠ] ΠΙ11Π} 5ΘΡγτι5. Ἡ 866 ΘΠ] ΕΠ} αἰουιθπὶ 

ΠοποΡΘ ἢ. οἱ σ]ου ἢ ν υΔ ἢ], ΠΟΙ 1118. Αἰιγθ5. Πα }06 
ἀρογιὰ5 ἃ ΟΡΘἠἸθ μά ππὶ., Πα Πιι5. νΟ]Ὸ ραναΐαβ αὐ 

θὰ «τι ἀπ ν 1511 χα ροπα. 51: ΕΡῚ οὁ5. ἴδ οῖ πιι-- 
ΠΙΙΠ1.,. Θὲ ΘΟΥ ΟἸΓΟΙΠβρθοίη). Νὰ νᾶσθϑ νᾶ ηὶβ 
ΒΘΡΠΙΟΠΙΙΙ5 : 564] Θδίο θυ 6 Π5. δὲ ᾿π|6} ΠἸσθη5 δά 

58 οΡὰ5. οἵ δα] [8165 ΘΟΡΙΡ ΠΓα5. ἀπιβου]ὰ πάδ5. Ἐὰ- 

Ῥυ]85 πλιιπ απὸ 5] δι Ἰθη τι", 51πῈ ΠῚ σιιδίδίαι 

ΔΟΘΕΪ 85 : ΘΟΠΙΡα 7. ΒΘΥΠΊΟΠΘ5. ΒΔ ΠΟΪΟΥΠῚ Ὑ]ΓΟΥΠΠῚ 
51π| {}ῸῚ ὁδὶ αν πη6}115. Ἐδϑιηα 605. ᾿Π}1{8}]. 

4156 ἀπί6 ἴῃ τη Υθτι5 ΘΙ  Πἀδη 15 ΘΧ ΡΟ : οἵ 

Π6 Θχϑρθοίθβ, ἄτη βἰπσι!ία ἀοοθανο. (οπίθπεο 

αὶ ΡΟΡνΘηΪὰ5. ἃ ΠΔ]ΟΓΘ5. ΥἹΓΕιο5., δὲ ΠΪΠΟΡῸΘ 
ΠΟ ΠΟΟΠρα5. ΝΌΠΠ ῬΑ ρ Πα ἃ5. νἱτίτιι, οἰϑὶ 
τὰ φιοα ραιγατα", ΠῚΪΠΤΙ5 51} (πὰ 1 τι Ἡ]] ΠῚ 5οδη - 
ἀα]λ ραν αΐ : 1Π10 ὙΘΙῸ ΟἸΠΠπ|5 Θη θη ἃ Ρ6 1 ρα ηΪ- 
τ ΠΕ]. Π|., {πα υην 15. ἀλα} 1} πη] τὰ Δ πη ἀπὶ ἀ6]]οῖα 

δὲ ρᾶγνα δὲ πηΔ]Ονα., ΠΘΟ [ὩΠΊΘΠ ΡΟ ΠΙ ΘΠ ΕΔ ἢῚ 
ἀσᾶπῆ. Νἧ 515 ΔΘ ΠΟΥ πὶ ρΘοσαίονιμ Ππάθχ. Ηδᾶ-- 
θϑηΐ θπῖπι {πιά ]σ θη {πιβέιιπι, Οὐ γϑεἐοῖ τισι τι 
ϑϑοιτιίμηι ΟροΡα 675. Τὰ αιοά ἔπππιπηὶ 65. ἴθ Π6, 
ΘΕ ΡΓῸ ΨΊΡΠῚ Οατι5. ἔππιπ ἰανο γθ 85. ΟἿ] 6 Π]πῈ ἃς- 

σγαναῖ 51Π|1Π| ΟΠΙΙ5., ᾿ρΡ56 δ ρου ΠΠπ4. 541τ|5 
Ραπίτοπεα δὲ : ἀθπηθπϊα ὙΘ᾽Ὸ ΠΙΟῚ5. δδὲ ρῳπὶ- 
ἴθη δ. 

ὅ. δι θ ἀ ποῖ το. [6 ἃ γα ηῖθ ΠΟΙΏΪΠΙΠτ15 : ἃΓ Ὑ61Ὸ 
4π8π| ΡΠ αΡῚ Πλι1 1) ἴα Πο0 οβίοπεθ. [πὶ μι] οιι πὶ 

ΡΙΟάΙΡΘ. (παπίϊιπι ἱπ [6 δϑ, βθΠ 5 γθ πρῖᾶ5.. 

ἃς ΠΟΥ 15. [τ Θ βίο πο5. ἀθνῖϊα. Ἐσ οϑϑιιθ. 65. ΘΠ 

6. ΕἸ] ἴπ ἢ ΠΘβο τ 511 σΟΠΕ ποπἐϊατη : Οοτ]05 

παντὸς χνωδάλου ἦ: «ιοά 14 νουγίοναι ψθίι ἱπίου- 

ῬΓῸ5, Ζένίο., ψιανίς ἐἱμεῖ Γ ουναΐαπι 1 {ογεείςοίπια ὃ - 

δέίοία πεϊγειεπι5 οἰ. Ῥιοσϊ Ῥυΐπηιβ οἵ ΟΡ ἰιι5. αἰ 1π 

οοπίοχία. Εχ Ποο Θχοπηρ]ο,, τ ὁχ 1115. Πλ.}{15., ΡῸ- 

5ΡΪοὶ ροίοβί, βθῃτοπϊαβ ῬΆ]ΠΟ ΠΥ ΥἸπὰ5 ἔθ πιΐ ἂς οχῖρια 

γοοῖϑ ἃ] Του τι5 πη ξαϊίοτιο 5 ρ 6 ΘΟΥΤ ΠΡ. 

6 Τ)|θὶ οἱ ἵπ δὐτεῖ5 οἱ ἴῃ Νῖ55. Ἰοσίταν ἄνοια, εἰθπιελ- 
ἐΐα, τιοτ γαϊάς αὐπηοήιτη ἀαθῖῖο ααΐπ Ἰδρ πήτιπι 5ἰζ 

ἄγνοια, ἱππογαίίο υδγὸ ρμοοπίϊομϊε πιοὶ 65. ϑιαξισα 

Ἀος. Ρυίιπιι ἀπὸ τῶν οἰχειοτέρων, α πεοοδδαγὶϊδ, α 

Ῥγοριηιιὶς. Οοοχ Οοπιροῦ. εὐ Πρ (ογίϊιιβ. οἵ δαὶ 

εἰκαιοτέρων. 

Γ Αἀαϊαϊπιιι5. νοσαϊαπι σοῦ οχ (οαἸοῖλιι5 “πιο θιι5, 

Ποηι, 8. 6. 
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φοπἤ οἶσε ἱπ πηι η τι}, [π' ΤῊ Ὁ] 1 ΟΡ Ὸ ΠῚ ΠΙΘΓΘΕΡΙΟΘ ΠῚ 

ἐπο ἀἴ511, 4185 ΟἸΠΠῚ ΘΕ ΔΙΙΓ65. ἔπ|5 {ΠΟΙ Ρτ5 ψ θυ 5, 
οἵ οουοβ ἴππο5 να] 5 Ρυ ΠΟΥ Ἱα ἀ]π6., ἀἴαιιο ἀ6]1οὰ- 
εἰ 6ϑοῖβ συιβίθμη ἱποαπίανθυτ , 16 νει! ΠὰΠ10 
ΡΟ γΆΠοι ἃ βοίρϑᾶπι. Π6 1.46 [||5 ΠΠΘ ΠῚ ΓῚ5 ἴ1η- 

ΗΠ] οαῖα,, [6416 1Π 51Π11ΠῚ 51Π|ΠῚ ΓΘΟΙΡΙΘΠ5.. {ΠΠ11ΠῚ 

ἰ5[π4 ἤν πλτι πὶ ϑουν πᾶσ σΟμ ἐπ ΘΠ αν. ἀεϑ᾽ ἀν πιπῃ 

ΘιΉ ΟΠ, δὲ ἴα ἀοισιιη ἴ6 ἃ γθοῖα οἱ βαποῖὰ νἱ- 

γ Πα] γα ΠΟΠ6. 56 Π51Π| 510 Π͵0 1 ἴΠ 5610 5ἃ ΘΟΡ- 

ταπηρ τ. Οἰοά 5] [ογθ, Π)60 δι Ιλ ητθ, γΘὰ 675 

ΟΠ αμο ΓΘ να]θὰ5., τ 115. συ άθη δα οο]]ὰπὶ, 564 
ποη ἰάθη, ἔγαοῖιθ ΡΟἵι5. οἵ Ἰαησα]άτι5,, ἰδάτιθ., 
411 Ομ ΠΘ ἢ Ὑ ΙΓ 15. ΔΟΙ ΟΠ ΠῚ 80 "6 [Ὁ Γὰ5., {π] 4τι6 
ΠΟῚ Ηἶδὶ Ππλπ]τ0 ΤΟΠΊΡΟΥΘ δα {ππιη} ἰρ511|5 Πα 1 τ Πὴ 

ΤΟΥ ΟΓΙΪ ροϑϑίβ. Ἐ ΘηΪπῚ ἴδ τπια ΠΟΘ ΓΔ ΠΟ Π 65 ἃ ἃπ- 

δυιιϊαβ αἀάἀπσοπι ΟΡ τυ] βαιιθ νἱτε8 ἀΘϑι ἀθυίιηι , 

οἵ ποῃ πἰϑβὶ πλπ]το Τα Ο 6 νἹοΓΟΥ Δ Πὶ ἈΠΙΠΊ8 ΡᾶΓ6-- 

16 ΡοΙοΡ 5. Πα 4116 5Ϊ πο θϑϑί τα [6 ΠΡ ]Δ ΠῚ πγ ἢ 16 
ΘΟ σου [6 6 σ6}]ὰ ΘρΤΘ ΟἹ, τὰ πὸ Π δὶ {ἰπλοτῈ οθὰ 

τἰταῖθ ΟΠ ἴ5.1 5, ΟΡΡυσ πα βαιιθ ΡῸῚ ΟΠ ΠΘΠῚ ΘΟΠΠ- 

πΘη τἀ πὴ ᾿Π ΟΠ 51] 115 ν Οὐ ρ ΑΓ Π}. 5, 511η1]} τ πορο- 
{ππΔ ἈΡΒΟΙν ΟΡ 5., δα τ!) ΓΟΥΘΡΙΘΙΘ., ΠΟΙ ἱΠῚΠΊΟ- 

"Δ Π5,), 564 δὲ γοάϊειμη. νοοῖ θτι5. 4118. τι5115., δἵ 

ΤἈΠ] πὰ 1 ᾿ΠΠΟΌΘἢ5. “ιιαδἀη} ΘΟ] αι} , 84] ἀΤοΔ ἢ. 

τπᾷ6 ΘιηἾβϑι5. [ΠἸ51]1.,. ΘΟΠΓΠΡΊΘΠΒ.7) [ὉΡΘΠ5. ἴῃ ΟἿ 

5 ΘυἸσου ἴδ πὴ ΟΠ Ἴ511, δίσάιιθ ΤΠ ΥΠ]5 σοσιτδίο-- 

ΠἾθτι5 ρϑυϑαδάθ, ἴ6 γ τι 6 πὶ 58] τς δ πὶ ἴῃ 1110 

]10 Ἰοσο ᾿πνθηἶ "6 ΡΌ556. Τα νΘΠ15. 65 51 6 σΟΥ ΡΟΥΘ, 

ϑ'ν 6 ΔΠΙΠη0., 80] ΠΙΆ ]11|Π} [ΠΟ 1 ΠῚ ΘΟΠΒΙΙΘΙ ΠΟΙ] 

ἀδοῖπα, ἃ} ᾿ἰσάιθ νθ : ἃ Παπη πὰ δυο. ΠΟ βιῖ5 

ΘηΪη πη ] 05 4105. ῬΟΡ ἴρ505 ᾿ποθπάθναῖ., δοίο ΠΟ 

Ἰσηὶ τνρδά 1}, ἀἴτ16 Θρ᾽γ  τᾺ}15. ἀΠ]Θο ΠΟ ἢ15. 5ρθοῖθ 

1105 ἴῃ Πουγθη άπ 1Ππ| σαπατι6 οἰν᾽τατατη θὰ-- 

γ τ Πυαι πὶ 6] οὶ! : οἵ πὶ 1π ΡΟ] σῸ ἃ} οἰηηὶ νϑη- 
ἴο δὲ το ρϑϑία!θ βοῦν αὶ [θυ 1  ᾿ΠΟΟΪΠΠ]65., ΘῸ5 

πῃ Ροντα ἀθϑ θη 165 τπὰ Ομ ΠῚ Πᾶν] γΘΟΟυ 5 πι6 

ἴῃ Ῥνο[απά τι. 5] γε ῖτ. Τη 56} ρροοι] ἃ 

ὁοξονο 5646. Οἴιπὴ γΓθοι]ὰ5. δὰ ΘΟΠΊΠῸΠ ΟΡ θη -- 

΄ 

8 Απεΐψαϊ ἄπο ΠΕ] ἐρεθιστιχοῖς ῥήμασι. δέατίπι Β6- 
511 Ῥυίπιιβ οἵ του. τῇ δὲ τοῦ προσώπου περιεργία, 

ψαἶΐτι αἰἰϑοπίεν οὐπαῖο. ἰὐτάχιιο. οατπο οἱ ἢ ρ. 

ἀπιι5 ἴα πὶ ἴῃ σοπίοχία Ὑἱογὸ οὐΐάις Ἰϊσοῖ, 

5 Οῖγαχιο βάτο χαὶ ἐνστηθισαμένη ἑν ἑαυτῇ. Ἀδρ. 
τορίλ5 καὶ ἐνστηθισαμένη, σε. δα, Ῥαϊπλιβ χαὶ ἐνστερνι- 
σαμιένη ἐν ἑαυτῇ, ποῖ αἰ (Ομ βιαΚ Ἰεσῖς ἐνστερνίσασα 

ἑαυτῇ. ΑἸτον Ἀορ. περιστηθησαμένη, καταῳ.. 
 ἈΟΡΙ ῥυϊπλιβ οἵ ἰουίϊαβ τὴν χατ᾽ ἀρετὴν πολιτείαν, 

Ῥίαπι ας δαποίαπι υἱνε)» αὶ νατὶοποπι ρδ} δορδιιι 601»- 

γασερίι. ἘΔΙ οὲ Οοάοχ (ὐομη])εῖ. τὰ ἴθ σοπίοκίιι, 
πνϑλις. Βιαιπι ἦτο Δῖ55. ε υ. Νοσιϊα που ἴῃ 

5. ΒΑΒΙῚΙ ΘΟΕΒΑΠΛΕΙ 
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{Ππουᾶοθ Οἰ ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ 115... ̓ Π5ΘΥΓα ΠῚ ΤΠ ΠῚ) ΟΠ ἃ- ᾿ 

ΟΛΡΡΡΑΏΏΟΟ. ἈΠΟΛΙΡ. 

ἀδηρ σεν ; 
ψας τῷ χόσμῳ " συνέτυχες πόρνη γυναιχὶ, ἥ σου 
χαταγοητεύσασα, τοῖς μὲν 5 ἐρεθιστιχοῖς λόγοις τὰς 

ν Ὁ Α Ὡ 
ἀχοὰς, τῇ δὲ τοῦ προσώπου περικαλλείᾳ τὰς ὄψεις, 

Ἁ χα 5 
λίχνοις δὲ τοῖς ἐδέσμασι τὰς γεύσεις, ὥσπερ ἀγχί-- 

Σ ᾿ - Ξ στρῳ, ἄξει πρὸς ἑαυτήν εἶτα περιπλαχεῖσά σου 
ἢ “- ᾿ 2, “- 

τοῖς μέλεσι, χαὶ " ἐνστερνισαμένη ἑαυτῇ, χαταμα- 

»-: 
, Ἁ Ν - Ἂν Ν 3 ΄ 

λάσσει σου τὸ σταθερὸν τῆς πρὸς τὴν ἐγχράτειαν 
" " - 3 

ἐπιθυμίας - οὕτω τε ἠρέμα ὑφελκύσασά σε τῆς χατ 
Ἶ ἘΣ ) , 5 ἔπιῷ -ον" ͵ 3 ΔΖ 
ἀρετὴν ' πολιτείας ἐν ἑαυτῇ διαφθείρει. 1εἱ δέ που 

χαὶ βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διαδρᾶσαι δυνηθῇς 
ΤῊ τς ἐδ τυ 5 

τὰ ταύτης δίχτυα, ἐπανῆχες μὲν τῇ χέλλη, ἀλλ 
ΓᾺ ξ Ἂ» Ἂν , -».7 Α δὴ Α 

οὖχ ὃ αὐτός - πάρετος δέ τις χαὶ νενοσηχὼς, χαὶ 

πρὸς ἅπαν ἔργον τῶν ἀρετῶν δυσάρεστος " πολλῷ 
ΓΩ ΄ - Ἂ “- 3 ον 3 , ΟΣ ᾿ » 

δὲ χρόνῳ ἐπανελθεῖν εἰς τὴν οἰχείαν ἕξιν δυνάμε- 
: τ Ν 

γος. Στενοχωρήσει γάρ σε τοῖς λογισμοῖς ἧ πρὸς 
δ ἥκας " ν τᾷ ἩΡῸ τ τοῖν, 
ἑχάτερον βίον ἐπιθυμία " χαὶ πολλῷ καμάτῳ δυνή- 
Ἀν ΥΥτὴ ΕἸΣΙ ΕΣ δοῦναι τῇ ψυχῇ τὰ νιχητήρια. 1 τοῖνυν συμθη 

[9] Ὁ 
ν , , Ἐῖ Ὅν -» - ὅν 

χατὰ περιστασίν τινὰ “ἐχόηυησαι τῆς χε λης, 

περιτεθωρακισμένος τὸν φόδον τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἐν- 

ιδρυσάμενος τῇ χειρὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, 

χαταπαλαίσας πάσῃ ἐγχρατεία τὰς τῶν ἡδονῶν 

προσθολὰς, αὐτίκα τῆς " χρείας γενομένης, ἀποπή- 

δησον, μὴ ἐγχρονίσας, ἀλλ᾽ ὀξεῖ τῷ πτερῷ χρησά- 

μενος πρὸς τὴν ἐπάνοδον, ὥσπερ τις ἄχαχος περι- 

πρὸς τὴν ἐχπέυψασάν σε χιβωτὸν αὐτομο-- 

ἐν στόματι φέρων τὰ ἐλέη Χριστοῦ" οὕτω 

τε πείθων τοὺς " λογισμοὺς τοὺς ἔνδον, ἄφατον εἶναι 

τὴν ἐπὶ παντὸς ἑτέρου τόπου σωτηριώδη ἀνάπαυ- 
ΣΡ σαν τὸ ξαάοστςς ΜῈ. ἘΠῚ ἣν τυ μαι 

σιν. Νέος ὧν εἴτε τὴν σάρχα, εἴτε τὸ φρόνημα, 
- τ: Ν εν 

φεῦγε τὴν συνδιαγωγὴν τῶν δμηλίχων, χαὶ ἀποδι- 
ΦῈ:9᾽ 

δρασχε ἀπ᾽ αὐτῶν, ὡς ἀπὸ φλογός. Πολλοὺς γὰρ 

ΕΙ 
ΓΙ ὑτῶν ὃ ἐγθρὸς τῷ αἷωνί οἱ οι αὐτῶν ξχ. ρος τῷ αἰωντῷ πυρι 

΄ τὴ Ἔτσ; Ε 
πενταπολιτῶν μυσαρὸν βάραθρον ἐγκαταστρέψας αὖ- 

72 ᾿ αρερλὴ Ν 5 ΄“- ω ν Α - ΄ κι 

τούς. Καὶ τοὺς ἐν τῷ πελάγει χαὶ παντὶ ἀνέμῳ χαὶ 
΄ Ὁ ἐᾷ Ὗ τὰ ΄ -" 

χλύδωνι διασωθέντας, εἴσω τῶν λιμένων ἀμερι- 
τῇ ᾿ Ἐ , Ξ- -ς 

μνοῦντας, σὺν αὐτάνδρῳ τῷ σχάφει τῷ βυθῷ 
; [3 ; 

“παρέδωχεν. Ἐν χαθέδρᾳ πρὸ πολλοῦ χαθέσθητι 
ΓΩΣ: 5» - 3 ΕῚ , . Αἵ .» 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. Ἔν ἀναχλίσει ὕπνου «ἡ γειτνιαζέτω 

αἴταχαο ἀπ οπο ἀδογαῖ, 
Ἐ ΒΘΡΙΙ ρυΐπιι5 οἱ ἰογιῖιι5 ἐχοῆναι τῆς χέλλης, περι- 

θωρακισάυνενος. 

4 Ἑαϊο Ραγὶβ, χρείας ἡενομιένηις. Ἑάδιο ει. εξ 

{τ65 Νί55. χαὶ τῆς χρείας γενόμενος : ἘΠῚ Τουίαϑϑο Ἰεσοπ- 

ἄπιπι εβὲ καὶ ἀπὸ τῆς χρείας, σοίπμιιις πεβοίϊο. Τοιάεπι 

απο Ρατῖς. μὴ ἐγχρονίσας. ἘΔΙΠο ὁπ. εἴ ἴτοβ Μ55. 

ἐγχρονίσῃς. Ηοο ἴρ80 ἴῃ ἴοοοὺ πἴταχιιο δάτ1ο ὀξὺ τῷ. 

ἈΈ ΝΕ πες 
» Απεχαὶ ἄπο ΡΥ τοὺς ἔνδον λογισμούς. Ἅοχ πἄοτα 

τῷ. 

Μ5. τὴν διαγωγήν. 

ς Τππασις οἀϊιῖο τῷ βυθῷ παραδέδωκεν. οΙοτος 

συ πα λνοννννιΑδδδοδδ νον" εὐ εν νυ υε  ὐυνν ὐὐὐϑλθδ 

πππαδοοννΝΝ 



ΒΕΈΝΜΟ δῈ ΒΕΝΟΝΤΙΆΛΤΙΟΝΕ 55.001], ΕΤΟ. 

σὺυ τὰ ἐνδύματα τοῖς ἐχείνου " μᾶλλον δὲ χέχρησο 
ψϑ' , ε Ἷ »͵7 Ὁ ὔ - 

γέροντι μεσίτη. Ἡνίχα δέ σοι διαλέγεται, ἢ ἀντι- 
, , , ,ὔ Ἵ ᾿ [κ᾿ 9. ὦ 

πρόσωπος ψάλλει, χάτω νεύων ἀντίφθεγξαι αὐτῷ, 

μή πὼς τῇ εἰς τὰ πρόσωπα ἐνατενίσει σπέρμα ἐπι- 

θυμίας “ὑπὸ τοῦ ἐπισπορέως ἐχθροῦ δεξάμενος , 

δράγματα φθορᾶς καὶ ἀπωλείας χαρποφορήσης. ᾿Ἐν 

οἴχῳ, ἢ ἐν τόπῳ, οὗ οὖχκ ἔστιν ὃ βλέπων τὰ ἔργα 

ὑμῶν, μὴ εὑρεθῇς μετ᾽ αὐτοῦ, προφάσει “ μελέτης 

θείων λογίων, ἢ ἑτέρας ὁποιασοῦν χαὶ ἀναγχαιοτά-- 
Ἂ , 5.ὉΝ Ἁ ΕῚ ΄  ἩΡΞΑ ΡΟ ΤῊ 

τῆς χρείας. Οὐδὲν γὰρ ἀναγκαιότερον ψυχῆς, ὑπὲρ ἧς 
Χ τς ἢ 4) δ , Γ “- - 

Χριστὸς ἀπέθανεν. Μὴ πίστευε δολουργῷ λογισμῷ 

ὑποτιθεμένῳ σοι, τὸ ἀσχανδάλιστον εἶναι" αὐτὸ 

τοῦτο σχάνδαλον εἶναι πληροφορούμενος ' πολλῇ τῇ 

πείρᾳ τῶν πεπτωχότων προφανῆ σοι ταῦτα παρα- 
σχόμενον. 

Πίστευε τοῖς ἐμοῖς λόγοις ἐχ φιλαδέλφου καρδίας Ὁ 

5 προφερομένοις. Πρόστρεχε γέρουσι δυσεντεύχτοις, 

οἵτινες λόγοις μὲν παροιμιῶν ἀλείφουσι τοὺς νέους 
ΟΥ̓ ᾿ν ΄ γ 4 , ΔΑ , 

πρὸς τὰς ἐναρέτους πράξεις, βλάπτουσι δὲ προσώπῳ 
οὐδαμῶς. Πάσῃ φυλαχῇ τήρει σὴν χαρδίαν. Ὥσπερ 

᾿ - ἼΝ γὰρ χρυσὸς χατασχοπεῖται μὲν ἀδιαλείπτως ὑπὸ 
- - ΕῚ ᾿ 3 . , ς , ΔΝ τῶν χλεπτῶν ἐν νυχτὶ χαὶ ἐν ἡμέρα, ἁρπάζεται δὲ 

ἀπροσδοχήτως, καὶ οὐ γινώσχεις " ὅρα μή σε πλα- 
΄ . Ὁ - 

νήση ὃ ἐχθρὸς τῇ τοῦ προπάτορος ἁμαρτίᾳ, καὶ 

τὸ τάχος σε ἐχόάλῃ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς. 
« - -Ὡ Ὁ Ἂ 

Ὁ γὰρ τὸν ᾿Αδὰμ. τῇ τῆς βρώσεως χλοπῇ ὑφελχύ- 

σας τῆς ζωῆς, "ι προσδοχήσας τε χαὶ ᾿[ησοῦν ὕπο- 

σχελίζειν, οὐκ ἐντραπήσεται πολλῷ μᾶλλον χαὶ Ε 
σοὶ κεράσαι τὸ πρῶτον αἴτιον τῶν χακῶν,, ἰσχυρὸν 

δηλητήριον τοῦτο γινώσχων. Τὸ γὰρ τῆς γαστρι- 

μαργίας πάθος οὐκ ἐν πλήθει βρωμάτων τὴν ἰδίαν 
Ν ἰσχὺν ἐπιδείχνυσθαι πέφυχεν, " ἀλλ᾽ ἐν ἐπιθυμίᾳ 208 

χαὶ μικρᾷ γεύσει. Εἰ τοίνυν ἐπιθυμία βραχείας τινὸς 

{γοβ ΠΠΡνὶ τῷ βυθῷ παραδοῦναι δεδύνηται, σιιῦπιον πον 
Ῥοιεῖς. ϑιατίτη Ἀορ, ῥυΐπιις ἀπ᾽ αὐτῶν.... ἐνδύματα 
τοῖς ἐκείνων. ΠΙΩ, ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἀοοῖρ! ἀεθεὲ 46 ἀχιιαὶῖ 

οἱ οοζνο. 

ἃ {]γάιιο θα! το ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ τῶν καχῶν ἐπι- 

σπορέως, αὖ ἐγπίπιϊοο εἴ α πιαίογιιπι δαΐον δ. Υ δἴουθϑ 

ἄσο ΠΡγὶ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐπισπορέως. ΑἸ1ι5 ὑπὸ τοῦ 
ἐπισπορέως ἐχθροῦ, α δαίονα ἱπϊπιῖοο. ἘΠ᾿ φαϊάοπι «αὶ 

ΤΡ ἀἴπ15 βοπηθη Βραγσῖϊ, Ὑ6γο ᾿π]μϊοιι5 εδῦ, ἈΠ παπίο 

Ῥοϑβὲ ἅϊιο Μ55. ἐν ᾧ. 
6 δῖο ἈορΙϊ Ῥυῖπιιβ δὲ ἰογίϊιθ. ἘΠ Ιτῖο Ῥανὶβ. ἣ προ- 

φάσει μιελέτης.... ἢ προφάσει ἑτέρας. ΙΡΊάοπι ᾿ἰάοπὶ 

Μβ85. καὶ ἀναγκαίας. δα. ἴτὰ τα] το ροβὲ Οοᾶοχ (οπὶ.- 
εξ, εἴ 11 ἄπιο οἵπὶ δ ἴοπο ἴα. ἀναγκαιότερον ψυ-- 

χῆς. Ἑατεῖο Ῥατὶ5. ψυχῇ. 

Τομ, 1π|. 
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ἄππι, ἱπάἀπιπηθπῖα πα Ποη δὶ νἴοὶπα {Π|πι5 ἱπάτι- 

ΠΊΘΠ 15; ἴπ|0 ῬΟΙΪ 5 56 Π6ΠῚ ᾿Π| θυ]  ἴτιπὴ Δ 106. 

Οὐαπάο ψνοῦῸ ἰθοιπὶ ο΄ αν, ἃ Θχ δάνουβθο 

Ῥ541Π., γοϑροπάθ οἱ να]τι ᾿πηὴ] ἀθῆχο,, πὸ [ου- 

16 ΟΟΏ}15 ἱπ γα]τπ|5 ΘΟΠ] ΘΟ 5, ἃ ϑδῖο ΓΘ ἹΠΙΠΊΪΘΟ 

ΠΡ] αἰ πῖ5 56 ΠΊΘ ἢ 5 5ο  ρ᾽α5., ἃ ΘΟΥΓΕΙΡΈΟΠΙ5 δὲ 'π- 
ΤΟΥ 15 τη ΠΙρι1105 πηθία5. [π ἀ0Π|0 5 ἅτ 1π ἰοοο ; 

ἘΠῚ ΠΘΠῚΟ δὲ 4υϊ ν᾽ θαι ορϑῖὰ νϑϑίγα , Π6 π|6- 

ἀϊτα πάντ ν᾽ πουιιπὶ δ] οι ουι πη διιΐ ΔΙ ΓΘ Ϊτ15 

ΘΕ] ΙΒΟΙΙΠΊ 116 ΚΘ] γῈ] Πα ΧΊΠΙ6 ΠΘΟΟΒϑ 198 ΟὈ ΓΟ Πῖιι 
ΟΠ ἰρ50 ᾿πυθηΐαν : ΠῚ ΠῚ] ΘΠΪΠῚ Τὰ σῖ5 ΠΘΟΘ5- 
ΒΔΓ ΠΠΠῚ δϑὲ ΠΙᾺ ΠῚ Δ ΠΙΠΊἃ ΡΓῸ 4πὰ ΟΠ ΥἸδίτι5. ΠΊΟΥ- 
ἴππι5 65. ΘῈ} 0165 5:1 σοσ] ΔΕ 4128 ΤῈ πὶ οἵς- 

[οπάϊοι!ο ναοανθ ϑ ηοποῖ, ἤάθιη πὸ δά θ]θ6 : 

564. ΟΡ πιρι]ὰπὶ ΘΧ ΡΟΥΘ πε πὰ Θογιιπὶ αὶ ἰαρϑὶ 
5η", {πὸ πο ΕΡῚ οἷανα οἱ ᾿τηδπ][θϑία νϑά- 

ἄππε, Ρδηϊειι5. ΕΠ01 ρουβιιδθαθ ΤΙ ρϑαμπη οἰθη-- 
αἸου τη 6556. 

6. Ογεάδ πηθὶβ νθυθἷβ, {1120 ΘΧχ οογάθ ἴπ [γαῖγο5 

Ῥδπθυοϊο ργοάριιπι. Ασοθήθ αὐ 56π65 «αἱ [δοὶ-- 
Ἰθιη δ 586 ΔἸ τπὰπὶ πὸπ ργο θηξ : 4αἱ ργονθυθίο- 
111 ΠῚ 4] 46 πὶ 56 η ΘΠ 1115. ΠΠν 6 Π 65 ἃ νἱνιΐθπ οο- 

Πογίαπιαν, πο [ἀπ 6η ἔδο!θ Ἰππι, Οπιτιὶ οἰ 

δἰοάϊα 5εγρα ΘΟΥ {πιπέτηι. ἘΛΘῊΪ ΠῚ ἀ{1 ἀπισ ᾿π66- 

51 Π6η 06} αἴπι ποσί τι6. ΟΡ ϑουν αἴτν ἃ Γγ]Ρῖ15, ἂἴ- 

4116 Ῥ δῖοι ΘΧΘρΡΘο ΠΟ ΠΘΠῚ οἵ 6 ἸΠ5010 5110 }101- 

{πὰ ; σᾶ 6 Π6 ἴδ θ.Ἷ ΠῚ} ΡάΓΘΠ [15 ΡΘοσαίο ΒΘ ποία 

1Π ΘΡΓΓΟΓΘΠῚ ἱπΠΊρ6}}αἱ ἀν θυβαν 15, 6116. οἷἴο οΧ 
ψο]ρίαιϊ5. ραν 50 ΘΧΡ6]]α. Οἷα] Θπὶπὶ ΑἀἉ πηι πὴ 
ῬΕΙ͂ δϑοςθ [Ὀγτατὴ νὰ 5ρΟ]Π αν, Θρου αν γ π|6 

[ογθ, τὸ 16511Π| ΒΡ ᾽δηταγοῖ, 15 101 πόα 6 πλι]-- 

ἴο ΙΔ Ὶ5. πᾶ ΠΟ ῬΥΪΠΊΔ ΠῚ ΠΠΔ]ΟΥ ΠῚ ΘΔ Π5ΔΠῚ ρΓΟΡρὶ- 

ΠΑΡ ΠΟ γογ ταν, νΘΘΠτιπ οἴ οαχ 14 6556 ΠῸΠ 

ΠΘΒΟἾτ|5. ΝᾺ ΠῚ σαι]ο5. ΨΠΓΠ1Π| ΠΟῚ ἴῃ ΘΘΟΔΙΊΠ ΟΟρΪΔ, 

56 ἴπ ΔρρΘΠΠΟΠ6 δὲ ἴῃ ποθ σιυιϑίαιι, νἱπη 
5118} ΘΧΒΘΙΕΙῈ 5016[. Ἐγρο δὶ ὈγΟν 5 Δ]]1ο] 15 σὰ- 

ἔ δῖ. Κορ. τογιῖαβ, εἴ ἰΐα 4ποχιο παρεὶ ΒΡ. ρΡτὶ- 

τατι5 ὁπ ο πα[τι5: {πὸ ἴῃ Οὐάἴοο ἀπο πιο μ ΔΈ] Ομ πη, 

αὐ σομ Ἴσον ᾿ϊσοῖ., Ἰοροθαῦιν παρασχομένῳ. ἘδΙο 
Ῥαγῖβ. οἱ δάϊεῖο  εη. ἴπ πηαγρῖπο πολλῇ τε τῇ πείρᾳ 
τῶν πεπτωχύτων προφανῇ σοι ταῦτα φαινέσθωσαν, εἰ μ67" 

γπμΐίαπι ἐαρενϊεπίίαπε ἐονιιπε χιιῖ ἱαροὶ σπέ, τιαπίζε-- 

δία βαπε ἰδίπαο τἰθὶ, 

6 Απεφαὶ ἄπο ΠΡΥὶ χαρδίας προσφερομένοις. Ν᾽ 4 6πὶ 

{γ65 Μί55. πρόστρεχε γέρουσι. Ἐ1 πρόσεχε, αἰϊεπάε. 
μα Ἐδι εἰ Βορ. τον προσδοκήσας δὲ καί, ΑἸ1 ἅτιο 

Μ35. προσδοκήσας τε χαί. 

ἃ Βορὶϊ ῥυΐπηιιβ οἱ [ορίιι5. ἀλλ᾽ ἐν ἐπιθυμίᾳ βραχείας 
τινὸς γεύσεως. Εἰ γάρ σε ἰσχύσει καταθαλεῖν, δ6« ἐπ ὃγε- 

νὶ5 οσμὐιδάίαπι σαρονὶς ἀρρειτίοπε. 7Πιογεῖηι οἱ, εἴο. 

19Ἁ 

Ῥιον.ἡ.23, 



200 5. 

δἰδιιιδ ἀρρΟΙ ο. ροιυῖι 5.) σον Ὸ (6 ἸΠΡ]αν οὶ νἱ- 
τἴο, {01 πὰ}10 πορόιο ᾿πίθυταιπ ἃΠΓονο. Οπουηδ - 

τηοα τι ΘΏΪΠ ἃ Ω1188 σα! ν]5Ὸ 1 Πλ]105. ἀππιοιαι5 

αἰνίϑα [Γἀοἱτ, τὰ ΟΠ 5 ἸΟΟῖι5 [115 ἀπ 1115. ΟἸΡΟιμΠ1-- 
Ἰάσθηβ νἰγβθϑοδῖ : τὰ δὲ βα]85 ν᾿ Γι }} δὶ 56. ἦπ ΘῸΡ 
τὰπτὰ οἰ ον ῖτ,. ̓ ρϑῖιπὴ. ἸΡΡ σα 115. ΟΊ Π ] 115. {115 
5ΟΠΒΙΡ 115, {|| 511} ΠΘΉΌΪΠ8 ΤΙ 51 5|1νὰ ἴπ [6 οοη- 
511, ΠῚ ΠΊΔ ΠῚ {πᾶ} [ΘΓ Α 1} Π ] Γαου] τι} ΘΠ Ποἱοι. 

Ἐρο δηΐπὴ νἱαἀϊ πλ] 105, 4 νἼΠ15 πη Ποῖ ρα γϑ- 

Ἰἰϑυιιηΐ αἱ ϑαπίταῖθη : 5644. ΘΧχ ΟΠΊΠΙ 115. ΠΘ ΠΠΠῚ1ΠῈ 

“αι, 4αϊ οσου]το πηαη πσανοῖ, ἀπι σα] Οβιι5 

οβ86ῖ, οὐποπδιαηι ν1 1; [10 Ὑ6ΡῸ ἅπ| νΠ [85 ΘΟ Π1- 

Π ΘΙ Γ5 1Π5{Π{π||π|πὶ ἀΘβουιη, αἴαιιο 1Π πλλιπ 0 ΘΟ - 

ΨΥ. 1.0. ΔῈ ἸΠἴΘΙ ΘΟΠ ΕΓ ΘΠ [65 ΘΟΟΪανὶ οο- 

ΠΑΠΕ ιν Οἱ ἀἴά 0 }} ἤπιπὲ σΟΥ ΠΟ Π65. 6} νοΪτι- 
Ῥίαιθηι. ΕΠ Θηΐη ΤΟ Πεἰλ665 511} Π}1 115 1 Δ Π] 6 ἢ- 

τἰ5 ΟΡ ποχὶϊ, Ῥου] αν], σοπ θη οϑὶ, δα το θυ ΘΠ τι 

Ῥάᾶγαιῖ, οαπιοϑὶ, οἱ πὶ πορθηΐ 56 Ομ] 1556, 1Π}1-- 

νοι ] 65, θ10}165, 4Θ.}1, βου ΓὰΓΟγ 65, δὲ αι [ο- 

Π6Ρ. 18 σαιιάθαμῖ, ΟΠΠΠΘάτι6 νἱϊοθ. ΟΪδ ἃ. 58 ΠΟΙ85 
᾿πϑυϊπτπιτὴ ]Ὸ ΟΡΡιρπθηΐ. Ἐ ΘΠ... τὰς σα]8 

νἰ ἤτιη σοηἰοραπῖ, [π΄ ΠΊΔΙΟΥΊΙῚ ᾿ποιάπιπι πλ}}1-- 

ἀπά] ποι : {1 4υϊάθηι 5ρθοῖθ ἴθ πτι5 1ΠΊΘῚ ΘΙθοιο 5, 

ἂἢ γοῖρϑα ᾿πΙΟῚ ΓΘΡΙῸ 005. ΠΙΙΠΊΘΙ ΔΉ ΓΕ)". 

σ. Τρ] ανΊθ5. πο ΥἹ ὑγρά 11} Λἀαιητιη1, ἁἰατι6 

ῬΘΙ νϑπιυ]5. νοἹ τ ρ ἴα 6 π) τηπιη10. ΘΧΊῚ Ε{π|Π} ᾿π|1}10. 

ὄταν 9. π5τι ΤΡ] θῖν ΝΟο, ΟΠὰπὶ ἀθνοίιιβ. οϑὲ.,. ΡΥ Ϊ ΠΟΘ ΠΠ ΠῚ 

ΒΑΘ ΟἸΒΑΚΕ 

. 6. 

Ι τα ἀζ ξ 
ὅοι. «5. 1 ἃ ΠΥ Ἐδαῖι, ἀῖαιιθ ΟἸΠΠ Οἰαπαπας αἵ- 

5: Ππῖταΐθπι σομ γα. Τοῦ Π]Τντι ἢ} Π]ΔΡ ττι5. ΠῚ, 1056 
ΤΡ ᾿ ρα Ὁ Δ 
θ5., 19. ΘΕ Πρ 5115 ΘΟ ΘΙ δὲ Βοσοῦ, Ῥαϊθι Ψ], Οἱ ἅν τ15 ΡΟ, 

αν 116 Παῖτι 5. ΤΘΡΠΊΪΠΟ5 Αἰ ΠΟΘ ἢ 5. ΟΠ απ] 6]1ὰ. 

νων, κι. ΠΟ οἴαπη Ἰϑυ ΘΙ ΘΠ. 1πηρ1}}}: ἃ] Δἀ]οναπάιμη. 5]- 
Ί ἢ 

37. ΜΔ] ΔΟΥ1Π, ΘΟΥΠ]4τ16 οαἀαγονα ἴῃς ἀδβουῖο ρτὸ- 

ϑίγαν!ε. Πδρο οἱ θυ δπὶ ρΡΟΡ]δἴατη. {πὶ ἃ ΠΘῸ 
δὰ οὐ] πγσαπά τι ΠΡ ᾽ τ ΓΟΘΘΠῚ {που αὶ ΤΉ 5515, 
ἔδγδο Ἰνοϑιϊαο ρα] τιπὶ ΘΠ οἷς : οὐ ἀαθη ΤΟΥΌθΟΔ ΠῚ 
ΤῸΧ Οἵ ΟΠΠΠΙ ΓΟρῖα Ῥοίοϑίαϊθ. {656} ποη ροῖθ- 
γαΐ, 15. νθῃ 15 δια θ]α σὰ ρι15, Π]ΒΘΡ Π Δ 10}- 

ἴθι γϑοῖρὶς. Π Δ ηΪ6] νϑρῸ ἀθϑι ἀθυ!ουιιπὰ ὙἿν᾽, 511}}- 

δοίο οἱ ἀοηλἶο νθπίγθ, ῬΟΙ 5. δϑὲ Τοσπο (ΠᾺ]- 
ἀἰονινη, ᾿ἀοιη) νου ξ, ἀν ΘΟ Π ΘΙ ᾿Π|ΘΙΘΠΉ]ΐ, 

ἔροπαν!ῖ ΘΟ 65, ΡΥ ΘΟ παι ΠΕ Υ ΟῚ ἸΠΟΔ  ΠΑΙΟΠΟΠΊ, 

αἴσιιθ πλγϑίθυῖα ἃ βίγιιδα ᾿ΠΊΘ Ρ  ίαἴιι5 οϑὲ. Βα ΠΟΙ 
[65 Ῥαιθυὶ αι νη 15 γ ] ἴα [6 5 θυ ἸΟῸ5. ΘΧ511-- 
ἴθ, τὰ γϑρὶθ. σοῃίθηία, ἰη ἰουπάσοιη πὰπο που- 
γοπήδιη. οἱ ἀγήἠθηΐοπι ΝΑ ΙΟ ΠΟ ΟπΟβουβ. γρὶβ 

Ξ)- Πες. 13. 

ΠΣ Νι 20. 

» οχ τις οχ δια 5 ποθι ΠΠυἷ5 ἈἸτὰ οβεὲ. 

ς Ἑάϊιῖο πἰἴγααιις ἀντίπλεχται. “Ἄς. τογεϊι5. ἀντι 

πλῦῆχται. 

« Αμεααὶ ἄπο ΠΡυὶ τοῖς δὲ πράγμασι κατακεχοιμιένοι, 91 

ΟΛΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΚΟΠΙΕΡ, 

γεύσεως ἰσχύσει σε ὑποδάλλειν τῷ τῆς γαστριμαρ- 

γίας πάθει, ἀχαμάτως σε τῷ θανάτῳ παραδώσει. 

Ὥσπερ γὰρ φύσις ἔτις ὕδατος πολλοῖς δλχοῖς 

προσδιαιρουμένη,, πάντα τὸν περὶ τοὺς δλχοὺς τό- 

πον θάλλειν παρασχευάζει" οὕτω χαὶ τὸ τῆς γα- 

στριμαργίας πάθος, εἰ ἀναδοθῇ σου τῇ χαρδίᾳ., 

πάσας σου τὰς αἰσθήσεις ποτίζον, ὕλην χαχίας ἐν 

σοὶ καταφυτεῦσαν, θηρίων χατοιχητήριον τὴν σὴν 

ψυχὴν καταστήσει. Πολλοὺς γὰρ ἐγὼ πάθεσι χρα- 

τηθέντας εἶδον ἐν ὑγείᾳ γενομένους, ἕνα δὲ ἐκ 

Β πάντων λαθροφάγον, ἢ γαστρίμαργον οὖχκ εἶδον, 

ἀλλ᾽ ἢ ἀποῤῥαγέντας τοῦ ἐγχρατοῦς βίου, καὶ τῷ 

κόσμῳ διαφθαρέντας, ἢ τοῖς ἐγχρατέσιν ἐναποχρύ- 

πτεσθαι πειρωμένους, χαὶ τῷ διαδόλῳ τῇ ἧδυπα- 

θεία συνασπιζομένους. Ἀ᾿εὔσται γάρ εἶσιν οὗτοι, 

πολύορχοι, ἐπίορχοι, ἀντιστάται, “ἀντιπλῆχται, 

ἀναχράχται, ἀρνησίφαγοι, ἀνελεύθεροι, ἁδροδίαι- 

τοι, μεμψίμοιροι, ἐρευνηταὶ, σχοτεινοχαρεῖς, πάσης 

τῆς ἐναρέτου πολιτείας ἀντεργάται ἑχούσιοι. Ἵνα 

γὰρ τὸ τῆς γαστριμαργίας πάθος σχεπάσωσι, τῷ 

ἐσμῷ τῶν χαχῶν περιπίπτουσιν" οἵτινες τῷ μὲν 

σχήματί εἰσιν ἐν τοῖς σωζομένοις, τοῖς δὲ πρά- 

γμᾶσιν, ἐν τοῖς χαταχεχριμένοις. 

: ἐπ δι θα 
α Αὕτη τὸν ᾿Αδὰμ. θανάτῳ παρέδωχε. καὶ τῷ χό- 

- Ἀ 

συῳ. συντέλειαν ἐπήγαγε, διὰ τὴν τῆς γαστρὸς 
τ τα δ Ν ΘΒ ΑΣ σεν 

ἡδονήν. Νῶε γελᾶται, “Χὰμ χεχατήραται, Ἡσαῦ 

τῶν πρωτοτοχίων ἐχπίπτει, χαὶ τοῖς Χαναναίοις 

ἐπιγαμθρεύεται, Λὼτ θυγατρόγαμος γίνεται, γαμ- 
ὀρὸς ἑαυτοῦ χαὶ πενθερός" ὃ πατὴρ ἀνὴρ; καὶ ὃ 

πάππος πατὴρ; ἑκατέρωθεν τοὺς ὅρους τῆς φύσεως 

ἐνυδρίζων. Αὕτη καὶ τὸν Ἰσραὴλ εἰδώλου προσχυ- 

νητὴν ' ἐποίησε, καὶ τούτων τὰ χῶλα ἐν τῇ ἐρήμῳ 

πεσεῖν παρεσχεύασεν. Αὕτη καί τινα τῶν προφητῶν 
ἐπὶ ἐλέγχῳ ἀνοσιουργοῦ βασιλέως ἀπὸ Θεοῦ ἀπο- 

, Στ ιν Ἦν ᾿ . ἘΞ ἡ ἢ 
σταλέντα, ἀγρίο) θηρὸς βορὰν πεποίηχε" χαὶ ὃν 

Ὁ οὐχ ἴσχυσεν ἹἹεροδοὰμ. ὃ βασιλεὺς σὺν πάσῃ τῇ βα- 

σιλικῇ δυνάμει ἀμύνασθαι, τῇ τῆς γαστρὸς ἀπάτῃ 

ληφθεὶς, ἐλεεινὸν θάνατον ἀποφέρεται. Δανιὴλ δὲ 

ὃ ἐπιθυμιῶν ἀνὴρ, κρατήσας γαστρὸς, βασιλείας 
Χαλδαίων χατεχυρίευσεν, εἰδώλων καθαιρέτης γε- 
νόμενος, καὶ δράχοντος ἀναιρέτης, λεόντων παιδα - 

γωγὸς, ἐνανθρωπήσεως Θεοῦ προαγορευτὴς; χαὶ 

μυστηρίων ἀποχρύφων ἐξηγητής. Γαστρὸς ἡδονῆς 

ἀνώτεροι φανέντες οἱ τρεῖς ἅγιοι παῖδες » ὀργῆς βα- 

σιλιχὴς ὑπερεφρόνησαν,, καὶ τῆς φοδερᾶς ἐχείνης 

ε Τὐινάχιο οαϊεῖο οὐ Ἀορ. τονε χαὶ Χαάυ,, γοου]α 

καὶ ἴῃ ἀποθιι5 Νῖ55, ἀοοβε. 

ΓΆΒΘρ. Ῥυϊνι5. προσχυνητὴν πεποίηται. Ἀδρ. τον {τι5 

πεποίηκε. 



ΒΕΚΜΟ Ὲ ΠΕΝΌΝΤΙΑΤΙΟΝΕ 5ΟΥ1, ΕΤΟ. 

χαμίνου τῆς καιομένης, ἣν ἴσχυσεν ἀνάψαι Να- 
» Ν 5] ' 

ουχοδονόσωρ ὃ βασιλεὺς, ἀπτοητὶ κατετόλμησαν. 
,ὔ Ὁ , Α 

Εἰκόνα χρυσὴν θεοποιουμένην ἀργὴν ἀπέδειξαν, 
: ἘΥΡ τ Ἀρκπεντες τ καὶ τὴν ἐν πολλῷ χρόνῳ" χατασχευασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ 

σατανᾶ ἐφ᾽ ὕῤρει τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης, λάφυρα λα- 
, - 5.7 , ΄ ϑ τὰν 

δόντες, τῷ ἰδίῳ Δεσπότη προσενηνόχασιν. Αὐτὸν 

ὃ τὸν ἔχθιστον βασιλέα, χαὶ ἅπαν τὸ κατὰ τοῦ Θεοῦ 

στρατόπεδον σὺν πάσῃ τῇ χτίσει ὑμνῳδεῖν τὸν Θεὸν 
παρεσχεύασαν. Καὶ, ἵνα πάντα συνελὼν εἴπω, εἰ 

κρατήσεις γαστρὸς, οἰχήσεις τὸν παράδεισον εἰ δὲ 

οὐ χρατήσεις, γέγονας θανάτου παρανάλωμα. 

Ε 

᾿ Γεγοῦ πιστὸς θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, χαὶ ἔχε 

χλεῖδα τὴν τοῦ πνευματικοῦ σου πατρὸς γλῶσσαν. 

Αὕτη σου ἀνοιγέτω τὸ στόμα πρὸς μετάληψιν ἄρτου, 
καὶ αὕτη ἀποχλειέτω. Μὴ παραδέξη σύμδουλον τὸν 

ὄφιν, ἀντὶ "χαλῆῇς συμόουλίας συλαγωγῆσαί σε 

θέλοντα. Μέχρι γεύσεως γλώσσης φυλάττου λαθρο- 

φαγίας ἁμαρτίαν. Εἰ γάρ σε ἐν μιχρῷ τρέψαι ἰσχύ- 
σει, ἔδαλέ σε τὴ πάλη, καὶ συνέχει σε τοῖς δεσμοῖς. 
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Α 

Μὴ ὕπεχε τὰ ὦτά σου παντὶ λαλοῦντι, χαὶ μὴ 

ἀποχρίνου παντὶ ἀδολεσχοῦντι, ἐν ὁμιλίαις τῷ σχο- 

πῷ τῆς " ἀσκήσεως μὴ συμθαινούσαις. ᾿Αγαθῶν δι- 

δαγμάτων γίνου ἀχροατὴς, καὶ τῇ τούτων μελέτη 
συντήρει σὴν χαρδίαν:. Φύλαττέ σου τὰ ὦτα ἀπὸ 

χοσμιχῶν διηγημάτων, μήπως ῥαντίσματι βορόό- 
ρου τὴν ψυχήν σου σπιλώσῃης. Μὴ χάμνε ἐναχροᾶ - 

σθαι τὰ παρ᾽ ἑτέρων λαλούμενα, μηδὲ βάλλε κεφα- 

λήν σου ἐν μέσῳ τῶν ὁμιλούντων : ἵνα μὴ χαὶ σὺ 
ΚΣ λ » Ν δ' ,, 

μυχτηρισθῇῆς, χαὶ αὐτοὺς χαταλάλους ποιήσης. Μὴ 

ἔσο περίεργος, μηδὲ πάντα βλέπειν θέλε, ἵνα μὴ 
“ἰχῶρας παθῶν τῇ διανοίᾳ σου χατάσχης. Χρειω- 

δῶς ὅρα, χρειωδῶς ἄχουε, χρειωδῶς λάλει, χρειω- 
δῶς ἀποχρίνου. ᾿Επὶ μείζονί σου μὴ προπετεύση 

7 -- 

καθίσαι. Εἰ δὲ καὶ προτραπῆς, μὴ γίνου συγχά- 
θεδρος, ἀλλὰ περιδλεψάμενος ὧδε χἀκεῖσε, σπεῦ- 

σον εὑρέσθαι ὑποδαίνουσαν καθέδραν, ἵνα σε δοξάσῃ 

ὃ Θεὸς τῇ ταπεινώσει. ᾿Ερωτώμενος, ἀποχρίνου 

πρεπούση φωνῇ» χαὶ ταπεινῆ μὴ ἐρωτώμενος, 

ἥσυχίαν ἄγε. “Ἑτέρου ἐρωτωμένου, σφίγγε τὸ στό- 

τ γΓγιᾶς Αἀδεπάα 

8 Ἀερ. Ῥυπιαθ δὲ ἰθγεἴιι5 αὐτόν τε τὸν ἐχθρὸν βασιλέα 
καὶ ἅπαντα τὰ κατὰ τοῦ θεοῦ στρατόπεδα πάσῃ. 

" Ψοίθγοβ ἄπο ΠΡυὶ γίνου πιστός. 

ἃ 81. δρ. ρυΐπιιβ οἵ (ογίϊι5. Οοάθχ (πὶ Βεῖ. εἰ 

οαϊπο ὕεη. ἀντιχλείδῳ συμιθουλίᾳ. συλαγωγῆσαί σε θέ- 

λοντα, μέχρι γλώσσης γεύσεως, φυλάττου, ψιιὶ νεῖ ἐπι ἴρ5ο 

ἀπ ϑιια σιιδέι ρ6} οοπδίζίιηι οἷανὶ αἰἰνογ σιν εἰν ίρενε 

16 ἀὦ βροίϊανδ υἱεἴι. ἙλΔττῖο Ῥατγῖ5, ἀντὶ χλειδὸς συμιδου- 
λία οἴο,, πῇ ἴῃ οὐ ἴοπο Υὶ ὁποία, 
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7058 βασοθηϑαιη ἱπέυ ρ ἀἰ ἀθϑοθηίίθνα διιδὶ βιιηΐ. 
ΒΔ Γιατ 1] πὶ τι86. ρΓῸ Π6Ὸ Πα θαι, ὙΔΠΔΠῚ 

6586 δἃ6 ᾿πΟΡ 6} Οϑἰθ πα θυ ῖιηι : Θὲ “1185 π] 10 ἴθ ηι- 
ΡΟΥΘ ἃ ϑαίαπα οοηῃϑίγιοϊα [πϑγὰϊ αὶ Τ)6ὶ Θ]ΟΥ Δ} 

Ἰῃ) να Αἰ Ποϊθπάαπη., θαπῚ ὁδὶ ΘΡΟ πὶ δοοῖ- 

Ρίδηῖο5, δαπηάθη 8110 ΠΟπΊΪπῸ αἰτα]οσιηῖ. ἯΙ 
[ἘΘΓ6. ἁΠΟΙΟΡ 65, τ 1056 1Π ΓΘ Π 5155] Π}115 ΓῸΧ δὲ δχϑὺ- 
Οἶτιιδ ΟΠ ΠἾ5, 6 πὴ δ νθυϑιιβ ΠΘιη ἰῃϑ νυ χοναῖ, 

Τδυιπ. ΟἸΙΠῚ ΟἸΏΠΙ οὔθαίτιγα ΠΥ ΠΙ5. ΘΟ] ΟΡ Θηξ. 
Ἐὰν, αὶ Ὀγονὶ ομηηΐὰ ἀϊοσαιη, δῖ νϑπίρθη οι η85, 

ΠΑ τ }015 ραν ἰβιιηι : 566] σ᾽ ΠΟῚ ΘΟ Π185, ἃ Τ᾿] ΟΥἴ6 

ΑΘ] οΥἶ5. 

8. 815. Πάτι5. νἱρεπτατη {Ππϑϑαιιγι8, ἐπ] 6 5ρ1- 

γἰτα8}15. ρα νυ 5 ΠΠησιιὰ οθῖι οἷανὶ ποθ. Ηδο ἃρο- 
γαῖ ὁ5. ἴππιπὶ 8.1 Δ55ΠΠΊΘΠ11Π} ΡΆΠ6ΠῚ, ᾿μδθο οἱ 

ἸΡϑῖιπι οἰαιιάαι. ΝῸ δ πη] [45 σΟΠ 51} Ὑ}11ΠῚ 5ΘΡΡΘἢ- 
161, 41 ῬΟΠῚ ΘΟΠ 51} ἰοσο ργθδμηι [6 ἃἰνπισουο 
σαριῖ, Ὑ 1 οἰ απ ἀΘϑ 1 Π85 ΘΟΠΊ 5 γ85. θΘΟΟΔ τ ΠῚ ν 6] 

π561|6 ἃ ᾿ἰπσιιθ στιβέαπι. ΕΓΘΉΪ ΠῚ 51 ἴπ τη ἴοο 
Θν θυ 6 [6 μοϊπθυῖ, ᾿πποῖα ἴδ ΘΙ ΡΘΡΆ 1, ἴθ πα 
γἰ πα} 15 ΘΟΠϑ Ἰησοῖ. ΝΟ ΡΥ θΘὰ5 ἴιι85 1165 4-- 

Ῥυισνὶθ σαν ΘΠ Ρ115, ΠΟνΘ ΓΟΘΡΟΠθα5. σα ΠΡ ὲ 
ΠυιρδΙΟΥΪ ἴΠ 115 ΘΟ] ΠΟ 1|115,. Ππι80 ΟΪδο ΘΧΘΓΟΙ Δ Π]ΟΠ 5 
᾿πϑεϊξαϊο πη πἰπηθ σον θηϊαπε. ΑἸ Ἰτον ἢ ὰ5 ἀοαιι-- 
ΤΠ ΘΠ !ΓΟΥ ΠῚ ΒΟΠΟΥΠῚ, οἱ ΠΟΥ ΠῚ Π]Θ ΠΑ 1106 561- 

νὰ σοΡ ἔπι. Ανουῖαβ ἃ ΤΠ Δ }15 ΘΘΥΠΙΟΠΙθι15 

[πᾶ5 ἃΠγ65, Π6 [ὈΓΘ. Θ05 ΠῚ γΟΒΡΘΙΒΙΟΠ6. ΔΗΪΠΊΔΠ. 
ΘΟΠΙηΔ οι] 65 {πᾶπ|. ΝΟ ΟἴΠΓ65 Δι 1 Γ6 Δ] ΠΟΥ ΠῚ ν 6 -- 
Ῥὰ, ποάι σαρι ἔπι πὶ 1π| πη θα Ππππ ΘΟ]]Ο τι  ΠΕΠπ πὶ 

ἐπι {5 : πΘ δ ἴὰ ᾿γριἀθαγ 5, ΟΕ ἸρΡ505 ΟὈ γθοῖα- 

[0165 δ οαϑ. Νὰ 515 σαυιοϑιιθ, ΠΟ π6. ΟΠηπΐα 1Π-- 

{πο ν 6115, 1 ΠῸ ὙΠ ΠΟΤ ΠῚ ΘΔ ΠΙΘΠῚ 1Π ΔΠΙΠΉ1ΙΠῚ 

τππππὶ 1π γοά ποὰ5. {Π{Π| 1  )} ν] 46, πΕΠ 116 ἀπ], α{- 

Ἰιῖον Ἰοπιιουθ, π}ΠΠ|06 Ὁ σοϑροπάθ. (ονὰπὶ Πδίτι πηὰ-- 

Ἰοῦὸ ϑϑάθυθ π6 [θπιθῦθ ἁιιάθαβ. Οἱοά 5ὶ 14 ἔδοθγα 
Τα θθανῖβ, θαπηάθπὶ αἴ πι6 116 δθάθηι πϑάϊιθ οοοι- 
Ρ65, 564 πιὸ δἴαιιθ {πιὸ Οἱ ΓΟ ΒΡ] ΟΊ 65, 5618} 
ΤΠ θυ ου α ᾿πυ ΠῚ ΘΟΠΟΓΪ 5) τὶ 6 Τηοιι5 ΟΡ Πιιη}}- 

Ἰαΐθηι β]ουΐα αἰῇοϊας, Τπιου ΓΟ σα [5 ΓΌΒρΟπ6 46- 

ΘΟΕ ἃο ΒιιΠ}}}} γ0 68 : 851 ΠΟῚ ΠΟΙ ΡΟΡΑΓ 15, ἴδ 66, 

» {}0{πτάχι6 οἀϊεῖο οἱ Πρ. Βϑοιιητ8 ἐν ὁμιλίαις τῷ 

σχοπῷ τῆς ἀσχήσεώς σου ἐμποδίζειν συμιθαινούσαις. Ἀδρὶϊ 

Ῥυΐπητιβ εἴ του 118 5 πη ΡΠ ΠΟΙ τον τῆς ἀσκήσεως μιὴ συμθαι- 

γούσαις. Νες ἴἴα τηυ]ῖο πῆγα θα τ ο  οα. οἵ ἀπ ο- 

εχ μήπου ῥαντίσματι. ΑἸΗ ἄτι Νί85, μήπως. ἘΜΙΙΟ 

Ῥαγῖβ. μήπω. 

ς ΝΟΞΙΥΙ ἵγὸβ Πρτὶ ἵνα μὴ χώρας παθῶν. {Π{χάφιια 
οἄϊῖο ἰχῶρας. ΑἸφυα πο Ροβὺ ἅτπιο Νί55. ἐπὶ μείζονός 
σου μιὴ προπετεύσῃ. τγάσαο βάτο ἐπὶ μείζονι. Τι6ρε- 

Ἰναΐαν: σουυιρίο ἴῃ ἀπά θτι5 ἢι15 ΘΠ Ἰοηῖθιι5 προπετεύσει. 
19, 



Ῥίον. 17. 

μια. τή. 
τὸ. 

202 ΒΑΘ ΟΠΒΑΚΕῈ 

θυ ἃἸῖι5. ἱπιογροσαῖαν, σΟΠ]})6. Ο5. {π|1ΠῚ, ΠῸ 

Ἰϊηριια ἴπ|ὰ ΘΧΟΙ ΓΘ Π5; Εἴ ἃ Ῥτοσδοὶ σορ6 ᾿μηρ0]5ὰ, 

«πουηρίαμπι νἰ ΓΔ η} ἀδοθ ἸοὰΠ} ΔΘοιι 16 ΘΧΟΟΪΘΗΓΘΠῚ 

5. 

οἴϊοπάαι, τθαιο ἴηι ΟΥ̓ Πρ παι. Ὑἱ ποῖα, ΘΟ ]οἶαι. 

Οὐλμλ ἁυιίθηι 5θθ8, ΠΟΠ 506 ᾽ΡΟΠῸ5. ἈΠΓΟΥῚ ΟΕ 

ἈΠ ΤΟΥ Τα ΟΥῚ15. {ππΠ} : 5 4] θιὴ ἰδίπιο [Δ σΘ ΓΘ, ἈΠ ΠῚΪ 

Ῥᾶχτιηι αἰ τθα" ἀἰ4τ16. Δ] υ1 ἀρ ΘΠ 115 ἱπά ΠἸοἴτι πὶ Θϑί. 

51 ΘΟΡΙΠΟΠΘΠῚ Πα 065. ΟἿ} ΔΙΊ 110 ({] [6 511 1Π [610 }", 

δὰ} οἰ πὴ ἃ 60 ΔἸΙ 4 ἰπιουγοσανδ, ΒΘ ΉΪΘΥ 

ΠΟΡΠΙ θα θυ τ16. ΠῸΠ ΤΌΒΡΟΠΑ 6] 15, ἀτιαδὶ [νἀ Ρ6 ΠῚ 

αὐ Τὶ φοη απ] 6] απ σΟΠ θη Πᾶ5. ΑἸ  Θη1ηῚ ΡΙῸ - 

νον θίτιηι : Ομ ἐρηοηιίπῖα αἰοὶ! ραιρόγοηι, ἱγτὶ-- 

(αι οἰίηὶ φιιὶ ζδοῖ! ἰρϑίιη. ὅθ πιο ἃ σΟΠβΟΪ Δ Π  τ] 

οἱ 84 ὀχπουίαπάϊιπι. ἀρίτ5. θυ δρθας γ ΘΙ 1115. [5 
νοῦ ῖ5, 4π| {πὰ πὶ ᾿π᾿ ΡΡΟΧΊΠλτ πὶ ΘΠ Τα ΓΘ η ο0η-- 

ἤγηιοῖ. Ῥοπαῖι δὲ πηθἴπι5, {αὶ ἀἰ551 1115 ΠΟῊ 511, 
ὮθΟ 511 ἀἰϑρὰν ἀυοάιο, αὶ ἴῃ ἤπὸ ΘΟ] 1 [νὰ- 

Ἰ»οῖαν, ᾿ἀ{πι6 οὐιπὰ ἈΠ]ΑΡῚ να] τι, ὩΣ Οἱ «1 Τθοιη} 

ἙΟ]ΠΟαϊ τι", 1ο Πάτα ἰὴ ρον εατ. ΤΠ ΟἹ ΠῚ] λ115. {τι80 

Ῥ ΘΟΙΆΓΘ ἃ ΡΥΟΧίμ]Ο ἴπιο ΘΘΡιΙην, Ἰφοῖανθ, Π)60-- 

{πιὸ ἦα β]ουίαηι : φαδη οι] 46 ΠῚ 6115 γθοῖθ δοία 

τὰ διιη, δίοιις δὲ τππὰ {ΠΠπ|5. Ῥ.Ὶ 105. ἀΘΟΙ  [π|5. Οἱ 

ΡΥΪΠγλὰ5 56 (165 ἴῃ σΟΠΡ Θ551}}115 ἀν τα, αἰ] ΕΠ. τ} 1116 

Ἰοσιιη 5θοίανθ, αΐ ῬΟΙ 15 Δι 185 : «7η106, ἀδοδη- 

εἶ6. διπίϑινα τὰ 56. 11} πιθηθϑα ΠῸΠ ἱπουἸπαῖο σ6- 

γαϊ, πϑήῆτι6 δάνουϑιιβ ἀθχίγδηι 510] ΔΡΤΌρΟΙ ἁποῖο- 

γἰ τα θη}. Τπ1Ὸ ΡΟΙΪ 5 ̓ΠῸ}5 511 δὲ οἵϊοϑβὰ : 81Π 1}]-- 

πιι5, ἀδχίθνο δι ρϑουνίας, ΟἸιο ἸΘβοιιηλήϊιο ἀὶ Ρν6- 

665 νΟΟα 18, 5 ΘΟΙΠαΓ Ο5. {ππ|Π1,) ΟΡΟΡ {τ ἸνῖπῸ 

Ἰπτουϑῖ5. ἃ ΘΧΊΓΘΠΙΔ ΠῚ τι5 16 ῬΡΘΟΔΙ]ΟΠ ΘΠ, Γα[ι5 

16 ἱἰπδ πῸΠ 5η6 ΠηᾶσΠ0 (Θ ΓΙ ΘΠ ΓΘΟΘΒΘΕΠ 1. 

ΤΙ ἢΪ ΠΏ 51 σιμὴ οἰ] σαὶ. Δ {πππΠῈ σΟΡΡῚΙ5. 511- 

δἱοηϊα πάπα], ΝΘ] Ὑἱχ ροίθ5 ἃ Π]θΠϑ8ἃ. Πἰδὶ ᾿Υ 5 

ψἰτῶ ΠΘΟΘΘ58 115 ὈΙΘΠ6 58 5 [606 1015, Πθο [6}}6 αιιὶ- 

ἄδμι 14 [ἀοίτγιι5 515 ἀΡ5ήτι6 ΠΡ ΘΠ Ποορϑϑιίαϊθ : 
4παπῖο πηαρὶθ ΒΡῚΡ Γι ΠΠ}115. ρα] 15. ἀθ 065. δά- 
6556, {ππ|ΠΊ 116 ΔΠΙΠΊΠ) ΡΥ ΘΟΔΓΟη6. ΠΟΙ ΌΡΟ- 
γᾶγ6 2 Οτιαπτπη} θηϊη αἰ ΓΘ ΡῈ σφ αι ἢ} ἃ ἰθυγὰ, δὲ 

οἸθϑία ἃ [δΥ ΘΘ ΡΠ 115: [ἀ ΠΕΠΠΠ ἃ ΘΟΥ̓ΡΟΙΟ ΔΗ Πηἃ 

αἸονε. 

9- Δηϊηγὰ σα] οδὲ ᾿πιᾶσο, ἴπ πὰ νἱάθισοι Ἰη- 
Ἰιαλ ται Του Πι15 : ΘαγῸ ψΟΙΡῸ σοηϑβίαϊς 6 [θυ γα, {1180 
4 Πποιηϊηῖθιι5. που τα] 115. οἵ ἃ γα 15 δἰ μη] ΠΡ ιις 

Ἰποο τιν. Οἴλαν 6 ΘΟ ΡΟΥ5 ποοθϑϑι[αΐθϑ δαὶ Ῥ Θοιιη 
ΠΟ 5 ΔοσΟ ΠΟ ἃ, 5ἰ5άτιο Ρανῖτι5. ΠΟΠ 6ἱ οοσῖτα- 
τἰοηὶ ουθάϊνθ, {τις ἴ6 410 Ορθιδ ἀἴνῖπο ἄνο!]αΐῖ. 15 

ἃ (οάοχ Μασ. οὐχ ἐπιστρέψεις. Ηδια Ἰοπσο Ἀόρὶὶ 
ἄπο ἢ καὶ ἐπερωτώμεενος. 

“ Απεχαὶ ἄπο ἸΙΡνὶ τὸν δὲ 

οὔτις ἀορι ἀονγαίαν. 

ΓΈΛΙο Ν οη. οἱ Οοάοχ Οοιηροῖ, πάσης προσευχῆς 

ἔσχατον. δοουϊα δὲ ἱπ 

ΘΟΑΡΡΑΠΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

τὶ Ξ , 
μα σου, μὴ ἐκ προπετοὺῦς καρδίας συνωθουμένη ἥ 
ὡλῶ , ΓΨΡῚ “ς Η “ 6 ἢ γλῶσσά σου διαδρᾶσα, πλήξη τινὰ τῶν ἀχριθούν-- 

Α ΕΙ - 

τῶν τὴν ἄσχησιν, καὶ ὑπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἐγχλημά- 

τῶν σε χαταστήση. Καθεζόμενος δὲ, οὐχ “ἐπιτρέ-- 
τῷ ἐτέ ΠΤ τὸν τα ἘΣΕΣΝ 

Ψεις τῷ ἑτέρῳ ποδὶ τὸ σχέλος σου " ἀπροσεξίας γὰρ 
Ε ; Ἢ ἦ τὰς 

τοῦτο, καὶ μετεωριζομένης ψυχῆς. Διαλεγόμενος τῷ 
ΓῚ 7 ΕΥ͂ δ 7 ΄, Ξ 

ἐλαχιστοτέρῳ σου, ἣ χαὶ ἐρωτώμενός τι παρ᾽ αὖ- 
.ο , 

τοῦ, οὐ ποιήσεις ῥαθύμως τὰς ἀποχρίσεις » ὕπερ- 

Ρ φρονῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἐπὶ ὕόδρει Θεοῦ. Ὃ γὰρ ἀτιμά: 
,ὔ ΄, »" 

ζων πένητα, παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, 
ἧ ᾿ ὅς 

φησὶν ἡ Παροιμία. Προπηδάτω ὃ τῆς παραχλήσεως 

λόγος τῶν λοιπῶν σου ῥημάτων, κυρῶν σου τὴν 
εν ἀλεδα, ΕΣ μα ἐτοτς ΑΟΥ 

τοῦ πλησίον ἀγάπην. Τιθέσθω καὶ μέσος, χαὶ 
᾽ τ τ τς 

πληρέστατος τῆς διαλέξεως, ἐν φαιδρῷ τῷ προσώ- 
ΠΕ ΕΙΣ με Ξ 

πῳ, ἵνα δῷς εὐφροσύνην τῷ σοι διαλεγομένῳ. ᾿Εν 
ἢ ἌΡΕΣΕ 

παντὶ χατορθτόματι τοῦ πλησίον σου εὐφραίνου, χαὶ 
ΟΣ Υ͂ " ἜΣΑ Η͂ , » ᾿Ξ ΕΝ δόξαζε τὸν Θεόν σὰ γάρ εἶσι τὰ ἐχείνου χατορ- 

θώματα, ὡς καὶ τὰ σὰ ἐχείνου. 'Γὰς πρωτοχλισίας 
: Αἶ Ε - 

χαὶ τὰς πρωτοχαθεδρίας ἐν ταῖς συνελεύσεσι παρ- 

κ αἰτοῦ: τὸν δὲ “ἔσχατον τόπον μεταδίωχε, ἵνα 

ἀχούσης μᾶλλον, Φίλε, προσανάδηθι. ᾿Κπὶ τραπέ-- 

ζης μὴ ἀταχτείτω ἢ χείρ σου ἣ ἀριστερὰ, μηδὲ 
, - Ρω 9' , ΔΑ -᾿ ὃ 3 

χαταυθεντείτω τῆς δεξιᾶς. Αργείτω ὃὲ μᾶλλον " εἰ 
ΔΑ Ἃ μὰ Ἔ , - ἔνε κα - 7 Νὴ ΄ Ἃ 

δὲ μὴ, κἂν ὑπουργείτω τῇ δεξιᾷ. ᾿Ἔν πάσῃ προσ 
δ: , ι 

εὐχῆς σου προσχλήσει ᾿ὑπηχείτω τὸ στόμα σου, 
φξ δ με 

χαὶ μέχρις ἐσχάτης προσευχῆς παράμενε τῷ κανόνι, 

μεγάλην ζημίαν ἡγούμενος τὴν ἀπόλειψιν. Εἰ γὰρ 
δ τι 

σιτούμενος διὰ τὴν τῆς σαρχός σου σύστασιν δυσ- 
510 ἢ 
Ἃ αποσπάστως ἔχεις πρὸς τὴν τράπεζαν πρὸ τῆς κατὰ 

χρείαν συμπληρώσεως, χαὶ οὐχ ἂν ῥαδίως τοῦτο 

α ποιήσεις ἄνευ πολλὴς ἀνάγχης " πόσῳ δεῖ μᾶλλον 

τῇ πνευματικῇ σε τροφῇ παραμένειν, χαὶ τῇ προσ- 
-- 5» , ἣ - ’, σ δ 

ευχῇ ἐνισχύειν τὴν σεαυτοῦ ψυχήν; “Ὅσον γὰρ δια- 

φέρει ὃ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ 
ἜΝ Ὁ ΣΝ ἘΞ ΕΝ , , 

τῷν ἐν γῆ, τοσοῦτον διαφέρει ψυχὴ σώματος. 

ἉψΓυγὴ, οὐρανοῦ μίμημα, ἐν αὐτῇ γὰρ χατοιχεῖ 
ὃ Κύριος: σὰρξ δὲ ἐχ γῆς ὑπάρχει" ἐν ἣ χατοιχοῦ- 

σι θνητοὶ ἄνθρωποι, καὶ ἄλογα ζῶα. Τοίνυν συμ- 

Β μέτρει πρὸς τὰς ὥρας τῶν προσευχῶν τὰς χρείας 

τοῦ σώματος, καὶ ἕτοιμος γίνου μὴ ὑπαχούειν λο- 

γισμῷ ἀποσπῶντί σε τοῦ χανόνος. ἼΖθος γὰρ τοῖς 

σου προσχλήσει ὑφυηχείτω. ἘΔΙΠο Ῥανὶς, ὑφυγείτω, παυα 
οπποπάαίο, Αὐ Βορῖ ρυϊπεηιβ οἱ [οσεϊιι5 ας πὶ οοπίοχία. 

« Απεφαὶ ἄπο ΠἸΡγὶ ποιήσῃς. {Πτγτάχιῖς Θα 1ο ποιή- 
σεις. «- 



ΒΕΒΜΟ ΓῈ ΚΕΝΟΝΤΙΑΤΙΟΝΕ 5.ΟΥΠΙ, ἘΤῸ. 

δαίμοσι κατὰ τὰς ὥρας τῶν προσευχῶν προφάσει 
“: κῷ " 

δῆθεν "εὐλόγου αἰτίας ἐπείγειν ἡμᾶς πρὸς ὑποχώ- 

ρησιν, ἵνα ἀπαγάγωσιν ἡμᾶς εὐλογοφανῶς τῆς 

σωτηριώδους εὐχῆς. Μὴ εἴπῃς προφασιζόμενος, 

οἴμοι τὴν χεφαλὴν, οἵ ὴ λί ὀδύ ι φαλὴν, οἴμοι τὴν χοιλίαν, ὀδύνης 

ἀνυπάρχτου ἀδήλους μάρτυρας προϊσχόμενος, χαὶ 

ἀναπαύσεως χάριν ἐνδιδοὺς τῇ εὐτονία τῆς “ ἀγρυ- 

πνίας. Ἀλλὰ μᾶλλον ἔχε κρυπτὰς προσευχὰς, ἃς 

βλέπει ὁ Θεὸς ἐν τῷ χρυπτῷ, χαὶ ἀποδώσει σοι ἐν 

ο 

τῷ φανερῷ. "γε παρεμπόρευμα πολιτείας ἀρίστης, 
Ψ, “ ἐν τ ΕῚ , 5 Ῥ ͵ὔ - , - ἵνα εὕρης πλοῦτον ἀπόχρυφον ἐν ἥμερα ἀνάγκης. 
ἜΜ ΑΝΑ ᾿ βραδεῖς 
Ἐν ταῖς ἐφημερίαις τῆς διακονίας σου, σὺν τῷ χό- 

Ξι ς 
πῳ τοῦ σώματος ἔχε καὶ παραχλητιχὸν λόγον πρὸς 
ἀγάπησιν τῶν διαχονουμένων, ἵνα γένηται εὐπρόσ- 

δεχτος ἢ διακονία σου ἅλατι ἠρτυμένη. Μὴ ἐάσης 
λὶ 3 »" , ν [-2 Ὁ [τ ΑΥ τὰ ἐπιδάλλοντά σοι ἔργα ἕτερον ποιῆσαι, ἵνα μὴ 
Νὴ ᾿ Ε τῇ τος ἋΣ Ὁ χαὶ ὃ μισθὸς ἀρθεὶς ἀπὸ σοῦ, « ,ὔ Ν - ᾿ » 

ἑτέρῳ δοθῇ, χαὶ ἐν 

τῷ σῷ πλούτῳ ἄλλος δοξασθῇ, σοῦ ταπεινομένου. 

Ποίει τὰ ἔργα τῆς διαχονίας σου εὔσχημα χαὶ Ἢ [Ἢ 

ἐπιμελῇ, ὡς τῷ Χριστῷ διακονῶν. ᾿Επικατάρατος 

ἀγὰρ, φησὶ, πᾶς ὃ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς. 
Ὁ ᾿ 5 - ᾿ ,ὔ “2 

Φούοῦ τὴν ἐχ περιττοῦ χαὶ περιφρονήσεως παρά- 
Ἔ προ των ἐς Ξ ἢ 

χρησιν, χἂν εὐτελῇ δοκῇ εἶναι τὰ ἐν χερσί σου 

διαχονήματα, ὡς Θεοῦ ἐποπτεύοντος. Μέγα τὸ τῆς 

διαχονίας ἔργον, καὶ βασιλείας οὐρανῶν πρόξενον. 

Σαγήνη γάρ ἐστι τῶν ἀρετῶν, πάσας τὰς ἐντολὰς 
τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτῇ φέρουσα: καὶ πρῶτον μὲν πάν- 
τῶν τὴν πανάρετον ταπείνωσιν, “ἐπιφερομένην 

τὸν ἐσμὸν τῶν ἀγαθῶν ἔπειτα τὸ, ᾿1Ιἱπείνασα, χαὶ 
ἐδὶ ὔ ἫΝ - -" 3. ! Ἔ ιν , {᾿ ὦ 

ἐδώκατέ μοι φαγεῖν" ἐδίψησα,, καὶ ἐποτίσατέ με 

ξένος, χαὶ ἀσθενὴς, χαὶ ἐν φυλαχῇ,, καὶ διηκονή- 

σατέ μοι. Καὶ μάλιστα ὅταν τὸ χρεωστούμενον 
{: - . ἘΣ κτ ͵ 55 κα΄ 
ἐχτελῆται ἐν ταπεινῷ τῷ φρονήματι, ἐπάρσεως 

ἢ ες πλνονν 
χωρὶς, ὀργῆς τε καὶ γογγυσμοῦ. Γίνου ζηλωτὴς 

τῶν ὀρθῶς βιούντων, χαὶ τούτων τὰς πράξεις ἔγ- 
-- τ ΝΙ γ΄ ΄ .-Ὁ» πρ τ 

γρᾶφε τῇ σῇ καρδία. Εὔχου γενέσθαι τῶν ὀλίγων. 
ΤΟΣ, ᾿ ἀν ον κ ἐς χδαν ἣν δι 3. ς Σπάνιον γὰρ τὸ ἀγαθόν" διὸ χαὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ 
εἰσερχόμενοι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Μὴ 

, , ῃ ᾿ 3 - " ΄ 
πάντας λογίζου σώζεσθαι τοὺς ἐν τῇ χέλλη, φαύ- 

λους τε καὶ χρηστούς. Οὐ γὰρ οὕτως ἔχει. Πολλοὶ 
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δπΐμι ἀδθιη Ἡ }}115. Π]Ὸ5 Θϑὲ, νἀ 6] 1068 ςο τι σατι585 
πΟηΐΠ6 ἁἴαιιθ 5 πηι] 106. ΡΘῚ ᾿ ΘΟΙΙ ΠῚ ̓ΠΟΓ5 ΠῸ5 

δα γοοθάθπάιι) ἱπδίρανθ, αὖ 5ρθοῖοβθο “ιοάδμη 
οθίδηξιι ἃ δα] αΐανὶ ρυθοατοπο πὸ5 ἃράπιοαπι. Νὰ 

ΟἸΧΘΡῚ5. 5: πη {10 Π 6 τιδὰ5 : πθὰι οαραϊ πηθιπὶ : πο 

ΨΘΠΓΡΘΠ ΠΊΘῚ1ΠῚ, ὈΒΟΛῸΝ. ΘΟΠΙΠΙΘΏΓ11 «Ο]ΟΥ 5 

τοϑίθϑ ἈΠ] 6 η5, ἀἰ46 «]Θβοθ πα] οατιϑα ν]ρΊ] α- 

τι). ὙἸβον θη. ἸΠ[ΓἸ Πσ6η5. 1π|ὸ ΡΟΐϊι5. νὰοὰ ὁ0- 

Οὐ εἰ5. ῬγΘΟΙθιι5, 485. τὰ Οοουΐτο ν᾽ άθπβ Ποιι5, 
16 ἴῃ ΔρΘΥΟ γϑιμ ΠΟΙ Ὀ᾽ταν. Ἠδθ6. ΒΡ ΟΡα θΠ-- 
ἀἰδητθηὴ “ιι2οϑἴιιΠ} ρ6 0 ΟΡ ΙΔ ΠῚ γΊν ΘΠ 611 ΓΑ ΓΟ ΠΘΠῚ, 

τὶ αἰ ντ185 γΘΟ 115 1Π ΠΟΟΘ551{8 {15 416 ΚΓ ΡΘΗ 85. 

ΟὐσαγνΘηΠ ι15. ΠΗ] Ἰ5ἴΘΡῚ ἴπ| νἱοῖθτι5., νουθα μοτ- 

ταῦνα οἵ φοπβοϊαίουᾶ οἴη} ΘΟΥ ΡΟΣ 5. ΙΡογα οοη- 
7άπρο δά σομπηηοπβίγαπάτι οὐκ. 605 {αἰ 115 1η-- 
56 Ψ15 ΔΙΠΟΓΘΙΙ {{Π1Π}, τ ΠῚ ΠΙσίθ πὰ ἔππ πη} ἢαϊ 

δναῖαη, αἰ ροῖο {ιιο 5α16 σοπἀ τλη} 511. Ορονὰ 
ΠΟΙ ᾿ποιτ η ἃ ἃ} ἃΠ10 ΘΟΠΠΟΙ ΠΟΘ ΙΔ Π1Δ ΠῚ 51Π88. 

ΠΘ ΠΙΘΙῸΘ5. ΠΌΟΖι6 ουθρία. ΕΠ0Ϊ, ΑΙ ΓΘΡῚ ΡΠ παταν, 

το46 Πα Π}]]Π]ὰ10,. ἁἰτου αν 1115. [15 5101 σ]Ἱ ΟΊ πὶ 

σομηρανοῖ. θϑοοπίοιν δὲ βθάπ!ο ἐδηιιδηι ΟΠ γΙσῖο 
ἸΠΒΘΡ 6 Π5. ̓ Π}0 16 {{| ΤΩ] 560} τπππΐᾳ, ἤ7αϊοαϊ- 

οἴ Θηιῖηι, ᾿μ αἰ}, ογετιῖς ψιὶ γαοῖς ορόγα Ζ)οηαϊπὶ 

πο ἰἰσοπίοι.. Ῥίνθ, ν θεῖ Π).60 βρθοΐδη!θ, Δ] ϑιιμη 
δΧ πἰπηϊθίαιθ δὲ σομ θηλέι θ᾽ Ὸ ἸΟἸΒΟΘ Πίθ ΠῚ, ΘΕ8 Πὶ 
51 πη Πἰβίθυϊα {{π|85 ΠῚ 1π τη ΠΙθ115 [5 51Πη1, γ 1} 1ὰ 

6556. νἱἀθαηπιν". ΜΆΡΠΙΙΠ δὶ ΒΟΥ 1ΠῚ ΟΡρ5., οἵ 
Ῥου {Ππ|4 ἀοαα νει» ο]ουτπι γθσηιπι. δὲ Θ πίη 

νἱρατ πῇ ϑᾶσθηα, ΟἸΠΠῚ 1Π 561 ρ5ἃ οἱη μα 1)6] ρθ- 

οορίᾳ ἴδναι. Ἐπ᾿ ρυϊπηιπὶ «πα! 46} ΟΠ ΉΪτιηὶ ΘΟΠη- 
Ῥἰδοιῖίταν Πα] τα 6 ΠῚ], “1185. ῬάΡΘΠ5. δδὲ ψ γα {15 
ΟἸΠΠΪ5, ΘΟΡ Δ 7116 ἀἰ [ΘῈ ΒΟ ΠΟΥΊΙΏῚ : {1 Π} 65} 1ΠΠπ6|, 

Ἰξιιυῖνῖ, εἰ ἀφεϊειῖς ταὶ εὶ πιατιμοατθ : οἱἶνὶ, οἵ 

οαϊεεῖς πιϊδιὶ υίϑογθ: ἰοςρες θγάπι, δὲ ἐπ Γλετ5. 

οἱ πὶ ἐατ  Γ, δἰ τηἰπςιταςιἰς πιεῖ. ἘΠ πη χὶπη8 

οὐἥη Οὔ οἶα ἀΘ 1ἴα ᾿π ἀπῖμηο Παιπ}}}} οἰνα οἰ αιϊο- 

ΠΟΘΙ ἰγΑΠΊ 16 ΘΕ ΤΠ ΠΠΠΙΠ ΑΠΟΠΏΘΙῚ ῬΡΘβ Ἀ ΠΙΠΓ. 
ΖΕ ναυ]αῖον οϑῖο ΦΟΡᾺ 411 γθοῖθ νἱνιιπΐ, δἰ 6 

ἸΡΒΟΓιαΙ ΔΟΙΟΠ65 πα ἴπ0. οονθ Ἰηβουο. Ορία 

6556. ΕΧχ ῬΑΠΘΟΥΠ ΠΙΠΊΕΓΟ. Νὰ) ΤΆΡ1Π) Θϑὲ 

γὰρ προσέρχονται τῷ ἐναρέτῳ βίῳ, ὀλίγοι δὲ τὸν ἧς Ῥόπιῖιμ ; Ὁ} Ἰἀαιι6. Ράτιοὶ διιπηὲ 4] ᾿πσυθἸ πειν 

» {Πτνάχις εὐτεῖο οἱ Ἀδρ. ΤΡ 5 εὐλογοποιοῦ αἰτίας. 
ΑἸ ἄπο Μ95. εὐλόγου αἰτίας. Μοχ ἄτιο 85. ἵνα ἀπά- 

Ἴωσιν. 
ς Ἑαττῖο αἰνάχιι ἐὲ Πος. τονιῖα5. ἀγρυπνίας, οὐχὶ 

ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. ΑΠπὶ ἄπο Μβ85, ἀγρυπνίας, ἀλλὰ μᾶλ- 

λον, τοῖο, Νῶο 1[ὰ παι]ῖο ροβὲ 11 4ιιο5. τηοᾶο ἀἰϊκχὶ 11- 
θεῖ ἔχει χαὶ παραχλητικόν. (Οπ]αποῖῖο χαὶ ἀθοβὶ ἴπ 
γα] ρα 5. 

ἃ Απᾳυὶ ἄθο ΠΡΥῚ γὰρ, φησὶν, ὁ ποιῶν. 

« Πες. ΡῬυΐπιιι5 ἐπιφερομένη τόν. Ησο 'ρ50 ἴῃ ἴοοῦ, 

1 οἵ ἴπ δα τ15 εἴ ἴπ ἀπ 415. ἀποθιις ΠΡτῖ5 Ἰορῖταν 

ἔπειτα τό, αἷξ (μα θοἤβίι5 Ἰοσεπά μη ἰονίαθβα, ἕπεται 

τό, δεηιζίι", οοπιθς δ5ὲ, Ὀθαΐα 50 ]]Π1οθὲ γι για 0 : 

4{|ᾶπ| ΘΟῊ ΘΟ ΓΤ 5101 ἀπ πη, ἅτις ρΟγΡαιιοῖβ Ρ]οῖ- 

ταγᾶπι Ριΐο. Μοχ Ν85. ἄτι χαὶ ἐδίψησαι. 

Ἢ ἘΔ ἐχτελεῖται. Ν' δἴογοβ ἄπο ΠΡ τὶ ἐχτελῆται. 

8 Οοάοχ Οοιαρεῖ, καὶ χρηστούς, εἰ φοπος δὲ πιαῖος. 

ΑΠΠ ἄπο Μ55, οἵ πἰγασψαο θά 0 χαὶ ἀχρήστους. ΠΡΙ οχη 
Βερ. τονει5 πολλοὶ μὲν γάρ. 

Μαιιλ. δ. 
ιϑ. 

Οοἷος5. ἡ. 
6. 

“7ενθης. ἡ“. 
10. 

κει. «ὅς 
35..36. 



204 8. ΒΑΒΙΜΙ ΘΕΒΆΚΕΙΞ 

ἵπ τϑρσθπαμι ΘΘ]Ονιιμη. αν 6 ῬαΓ65. ΘῸ5 ΟἸἼΠ65 θυ 
ϑαϊνοβ, {πὶ 1π 66 }1α ἀδσιιηΐ, ὑππὶ Π]Ὰ]05, {11} Ρο- 

πο5. ΝῸΠ 6 ΠΪΠῚ ΓῸ5 ἴα 56 παθϑῖ. ΜΙ ῸΠΠ αυϊάθιη 

ἀσοράππε δα βαποίθμι ἃς Ῥἰ ΠῚ Υ]ΐα σΘηιι5 : 566 

Ῥαιοὶ 6115 Σασαπι Βα θθαπε. Ὑ]ΟΙ ΘΠ ΟΥι πὴ ΘΗΪΠῚ Θὲ 
ΔΙ᾽ αι. ταν ὙΘΡ ΠῸ ΠῚ ΘΡΘΙΟΓ ΙΏ1, δὲ νἱο]οπτὶ γαρίππε {Ππ4. Ὑεῖ- 
12. μὰ πῶς Ἐνδηρο! δηῖ. Ὑ]ΟΙοπιϊαπὶ ἀρρΘΠ]ανὶε 

ΘΟΥΡΟΡΙ5. Αἰ ΠΟ ΟΠ 6 ΠῚ, “118 518} [8 ΒΡΟΏ τ 5115- 
τἰπθηι ἀἸβοῖ ρα] ΟΠ ΥἸδεῖ, ἀππὶ διῃι ᾿ρβοναπὶ γο- 

᾿πηταῖθηι σΟΡ ΡΟ 546. Φαϊοίθ πη. γο]οῖπηῖ,, ἃ 
ομηΐα ΟΠ ἰϑ 11 ργθοσορία βουναπε. Το τα 51 νἱβ γὰ- 
ῬδιῈ Ποῖ γϑσπαμη, οἰ οίαγθ ν]Ο θη ιι5, ΘΘΡν ]ΟΘΗῚ 

τᾶ πὴ 7ᾳ5 0. 5ΘΡΥ Γατ|5. ΟΠ 511 δα πλϊτ6. Δαθσιηι 
675 σοπϑινίησο οἷοι ΘΟΠ]τπὶ ἔππιπι, 1ἃ {πιὰ πη 66.- 
νἴοθηι ργοιηδῖ, ἴδο ἰάθπη πο 85 ἴθπιιθ ἃς ἰανθ ρδν 
ΤΆ πὶ νἱρ 15, ἴῃ 16} 115, ᾿π νἱ  Ὶ 115, ἴῃ ορο- 
ἀϊοητῖα, ἴπ 5] 6 πιο, ἴῃ Ρ58] 10 115, ἴπ ΡΥ ΘΟΔΕΟΙΪ- 
}»015, ἴπ Ἰδοῦ υ 5, ἴΠ ΤΠ Δ ΠΕ ΠῚ ΟΡΘΓῸ, ἴῃ το]ουἃ πὰ 

ἈΓΠΙοΙΟπ 6 οὐπηΐ, {πὸ0 ἘΠῚ τὰ πὶ οχ ἀφιμοηῖριιβ, 

ὕππ ΘΧ ΠΟΠΙΠΙθτ15 ἀοοθ ας. 
το. Νδἕδ ΠῚ ἐθιη ρον 5 ργόσγοϑβιι ρουϑιδάθαϊ ϑὲι- 

ῬογΡὰ αἰΐψαα σορσίτατῖο, τς ἀ6 Ἰ] ον 115 ΓΘ ΠΉ ἃ5, 
ΠῸ ἴον 5ἱ δἰ θχίτιβ ἴουθα παι π|5 νὶ γα} 115 ἀ6-- 
ῬΡΟΙΘηβιι5 {6} }5, ΘΧΈΡα ΤΟΡῺΪ ΡΟΥΪὰ5. ᾿ΠνΘ ΠΙΆ. 
Νο οἰϊονας τ οἰθυὶ συ : 564 ροίίιι5 ᾿παΠ}}}16 8. 
ΝΠ ἈΠ Π185 ᾿ ΘΟ δοίαβ, Πα 1115 ΡΥ δοῖιβ δϑι: 
ἀοίδοϊας νορὸ δὲ Ἰσπομη πὰ οχ ΔΠΙΠΙΪ Θ]αιϊο ΠῸ 
δἰσπῖταν. Οὐαπίο δ πη] 65. 58 σθΡ ΕΠ} σγαάτ5 
ΔΡΡΙΟΡΙ Πα γο ἴθ σΟΠ σου, Τὰ πίπι πὶ ΠπτΉ Πα τ 

ρ56, ΒΠογιπὶ Αγὸπ νου 5 ΘΧ ΘΠ ρ απ}. ΟΟ ΠῚ ΠΟ 

ἰδίαι, σοσηίτο δϑὲ Πα π}}Π 1115. αἴ αιι6. Πιδηϑιιθ-- 
τα πὶ5. ΠΟΙ] 5. ξουηπ]αῖϊο οὶ ΟΠ ΎΙϑΕ : δ᾽ ατῖο 
ΔαϊΘ ἢ} δὲ ἁπάδοϊα αἴχιιθ ᾿πηρυιἀθηιϊα το πη] το 
οϑὶ ἀἴάθο]1. ΟΠ ειβπιμη. φουητ]αγθ, ΠῸΠ ΔΉ ΠΟΙ Ϊ- 

δπιη) : Πϑαπ,, ΠΟῚ οὶ δἀνθυβαγίτιηι : ΠΟΠῚΪΠΙ1ΠῚ; 

ΠΟ ΒΘΥΨΊΙΠῚ : ΠῚ ΘΙ ΟΟΥ 6 ΠῚ, ΠῸΠ ἱπηπη βου ϊοοῦ- 

(6πὶ : Δ ΠῚ ΠῚ, ΠῸῚ 1Π τ]ὰ ΠΊΙΠῚ : ΘῸ5 ΠΕ] 51 Πη1 
Ἰπά] πὴ Ππρ Ὰ}18, ΠῸΠ 605 πὶ [ΘΠ  Ὀγάγιιη. ΝΘ 
ἈΠ] 5. [ΡΤ ΊΠ115 ἸΠΠ ΡΟ ΓΆΓΘ, Π6 ΔΙΙΘ ΠΟΙ ᾿Θοοὰ- 

ΤΟΥ͂Τ ΠῚ ΟΠΘΡᾺ 60}]0 ἔπ ᾿πΠΠρΟΠα5. ΕΧΡΘΠά6 οἰ} 5- 

186 ἀἴθὶ ορὰβ, 4 ατι6. οἵιπὶ Ορουὸ ἀἰθὶ ρυφιονὶ 
ΘΟΠΓοΡ, δὲ 1ἴὰ ἀθηλπι τη 6] ον ἤΠθυὶ βιαθ. Ῥγοῆοθ 

ἴῃ νἱρ  Π] 115, αὐ ΡΓΌΡ6 ἀσοράαβ ἃ ἀπρεῖοβ. Ῥον- 

ἸΏΔΠΘ ἴῃ 66}1ὰ ποπ ΡδῚ ἀϊθϑ, ΠῸΠ ΡΘῚ ΠΊΘΠ568, 

ἃ δὲς ΒΘ ρυΐπητιβ οἵ ἔθυε. ΑἸΐας Οοάοχ οἱ πἴγα- 

{πὸ οἄϊεῖο τῷ ζυγῷ τοῦ Χριστοῦ, σφίγξον τὰ ζεῦγλα. Νεο 

τα πατ]το Ροβὶ αὐτο ἴεη. οἵ ἴτὸ5 Νῖββ. τῶν ἀρετῶν. 

Τῦοοσι ἀνεϊοη]ις ἴῃ οἀϊοπο Ῥαγσϊοηβὶ. 

» ἜΡΙΣ ρυϊπαιβ οἵ Του τας Χριστοῦ μέμνημια.... διαξό- 

λοῦ γίνου. 

ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

Δα ϑουήςε Ξ 
ζυγὸν αὑτοῦ χαταδέχονται. Βιαστῶν γάρ ἐστιν ἥ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν, χαὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν 

ἣ: κε μέ 
αὐτήν. Εὐαγγελιχὸς ὃ λόγος. Βίαν ἐκάλεσε τὴν τοῦ 

[Ὰ 

σώματος χαταπόνησιν, ἣν ὑπομένουσιν ἑχουσίως 

οἱ τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ ἐν τῇ ἀρνήσει τῶν οἰχείων 

θελημάτων χαὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς τοῦ σώματος, 

φυλαχῇ δὲ πασῶν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Εἰ 

τοίνυν βούλει ἁρπάσαι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
- ΕΣ »’; ν 4. ἃ." γενοῦ βιαστής᾽ ὑπόζευξόν σου τὸν αὐχένα “ τῷ ζυ- 

γῷ τῆς δουλείας τοῦ Χριστοῦ. Σφίγξον τὴν ζεύγλην 
ΕΝ ὶ κὶ Ἄι ,  ς ΓΕ Ὶ Ἁ Ν 5 

περὶ τὸν τράχηλόν σου " θλιδέτω αὐτὸς τὸν σὸν αὖ- 

Β χένα᾽ λέπτυνον αὐτὸν τῷ πόνῳ τῶν ἀρετῶν, ἐν 

γηστείαις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν ὁποταγῆ. ἐν ἥσυχία, 

ἐν Ψαλιμῳδί ἐ ευχαῖς, ἐν δά ἐ ν ψαλυῳδίαις, ἐν προσευχαῖς, ἐν δάχρυσιν, ἐν 

χειρεργίῳ, ἐν ὑπομονῇ πάσης θλίψεως ἐπερχομένης 

σοι ἔχ τε δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων. 

Νή σε πεισάτω τῷ χρόνῳ ἐνδοῦναι τοῖς πόνοις 

χογισυὸς ὁψηλόφρων, ἵνα μή που πρὸς ταῖς θύραις 
τῆς ἐξόδου γυμνὸς ἀρετῶν χαταληφθεὶς, ἔξω τῶν 

πυλῶν τῆς βασιλείας εὑρεθῇς. Μή σε βαθμὸς κλή- 
Ξ Ξ τως ᾿ 

ρου ἐπαιρέτω, ἀλλὰ μᾶλλον ταπεινούτω. Προχοπὴ 
-Ὁ- ΝΥ γὰρ Ψυχῆς, προχοπὴ ταπεινώσεως" στέρησις δὲ 

Ἀ ΟΥ̓ , 5 ςε ' Ἄ , σ͵ 3, 

χαὶ ἀτιμία ἐξ ὑιψηλοφροσύνης τίχτεται. “Ὅσον ἐγ- 

( γίζειν σε τῶν ἱερατικῶν βαθμῶν τοῖς μείζοσι συμ - 

δαΐίη, τοσοῦτον ταπείνου σεαυτὸν, δεδοιχὼς ἡ τὸ 

ὑπόξειγμα τῶν υἱῶν ᾿ΑΔαρών. ᾿Ἐπίγνωσις θεοσεύεί - 

ας, ἐπίγνωσις ταπεινώσεως χαὶ πραότητος. Ταπεί- 
ΡΥ “}ωττν, ἘΣ ΡΥ , 2 

νωσις, ἢ Χριστοῦ μίμησις " ἔπαρσις δὲ χαὶ παῤῥη- 
’ Α ΠῚ ΄Ν “- Ν [φ » “ ΄ 

σία χαὶ ἀναίδεια, τοῦ διαόλου μίμημα. Γίνου 

μιμητὴς Χριστοῦ, καὶ μὴ ἀντιχρίστου: Θεοῦ, καὶ 

μὴ ἀντιθέου " Δεσπότου, χαὶ μὴ δραπέτου " ἐλεή- 
Α ΝΥ Ψ' -- ΄ 

μόνος, χαὶ μὴ ἀνηλεοῦς- φιλανθρώπου, καὶ μὴ 
; ΡΝ, Ἔ ἔν ἀν ας 

μισανθρώπου᾽" τῶν τοῦ νυμφῶνος, καὶ μὴ τῶν τοῦ 
σχότους. Νὴ σπεύσῃς “ χελεῦσαι ἀδελφότητι, ἵνα 

ἡ ἐπιθήσεις ἀλλοτρίο! ὅρτι ἁμαρτημάτων ἡ ἐπιθήσεις τρίους φόρτους ἅμαρτης 
.- ὃν - Ἂ: « ᾽ ’᾿ 2 , 5 

Ὁ ἐπὶ σῷ τραχήλῳ. “Ἑχάστης ἡμέρας ἐργασίαν ἐπι- 
, ΓΩ ἈᾺ Ὁ ν -Ὁ 

σχεπτόμενος, σύμθαλε τῇ πρὸ αὐτῆς, καὶ σπεῦδε 

πρὸς τὴν βελτίωσιν. Πρόχοπτε ταῖς ἀρεταῖς, ἵνα 

ἐγγὺς γένη τῶν ἀγγέλων. ᾿Εγχρόνιζε τῇ κέλλῃ οὐχ 
ς ’΄ ΕΠ τω “3 Α - - ταν, ᾽Ν 

ἡμέρας, οὐδὲ μῆνας, ἀλλὰ πολλῶν ἐτῶν περιόδους, 

ς Ἑάτο Ῥανι5. εἰ δἄπεῖο δἴεπ. ἴῃ οοπίοχίι εἰ Βοσ. 
ΡῬΥΪηλὰ5 χαλέσαι ἀδελφότητα, σο56 γε εἰ υοοαγὸ ἤραίεν- 

πἰζαίεπι. Δ τ Ἀ65. Ῥσῖτηιιβ δἰ το λι5 ἃς ΘΠὸ ἡ δη, ἴῃ 

παγρῖπο χελεῦσαι ἀδελούτητι, σανε Θοδίϊας ρμγίθεσδα 

Τραιον παι. Ἰϊάοιὴ θα. ῥυίπαιις ἵνα μὴ ἐπιθῆς. 5.}- 

της ἄϊιο ΝῖΞ5, ἐπισκεπτόμενος, σύμθαλλε. 



ΒΕΒΜΟ ΡῈ 

ἀνυμνῶν σου τὸν Δεσπότην ἐν νυχτὶ χαὶ ἐν ἡμέρᾳ, Ἷ 
μιμούμενος τὰ Χερουδίμ. Ἂν οὕτως ἄρξη, οὕτω 
δὲ καὶ τελέσης, τὴν τεθλιμμένην δδεύσας ὁδὸν ἐν 
τῷ βραχεῖ σου χρόνῳ τῆς ἀσχήσεως, Θεοῦ χάριτι 
3. , 

εἰσελεύσῃ εἰς τὸν παράδεισον, ἐν φαιδρότητι “ λαμ- 
΄ - τ - 

πᾶδος τὴς ψυχῆς, Χριστῷ συναγαλλόμενος εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΚΕΝΟΝΤΙΑΤΙΟΝΕ ΘΕΟΌΠΙ. ἘΠῸ- 290 

564 Ρ 6. ΠΝ] ΤΟΥ τι ΠῚ ἁΠΠΟΥ ΤΙ ΟἸΓουτι15., ἰατπιάλη5 

Το λἴ πτιΠ} ἐπππτῖ ποοίτι ἀπ τιθ, ΟΠου εἶτ Θχθπι-- 

ῬΙῸ αἴσχιθ ἱπηϊταῦοηθ. 81 ᾿δῖο ἱποορουῖβ, σάτα 
ἀοβίθυϊβ,, ἔππὶ ἀθηλιηι ἃγοίο ἔΠΠπΠῸῚῸ ΡῸ ὈΥΘνο 
ΘΧΘΙΟΙ [ΠΟ 5. {πιὸ [ΘΠ ρι15. σοηίοοῖο, ἴθ ραν δα 1- 

5111 οἵτπὶ ΠῸῚ ΔΕ ΧΊ ΠΟ ἱΠρΥΘαἸΟΓῸ 7 ἴῃ ΒΡΙΘ ΠΟΥ Ὁ 

Ε, Ιαηλ 415 δηϊπια, οὐπὶ ΟΠΥ σῖο σαι 46 ὴ5 ἱπ ϑϑθότϊα 
ΒΟ] Οὐ τη. ΑΠΊΘη. 

ἃ Αηιφυϊ ἄπο Πἰρυὶ φαιδρότητι λαμπάδος. Μοχ Άδρ. δοσιιπάτι5 οἱ οὐϊιῖο ἡ εη. αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ ΔΛΟΓῸΣ ΠΕΡῚ ἈΣΚΗΣΙΩΣ, 

πὼς δεῖ χοσμεῖσθαι τὸν μοναχόν. 

Δεῖ τὸν μοναχὸν πρὸ πάντων ἀχτήμονα βίον χε- 
χτῆσθαι" σώματος “ἐρημίαν, καὶ χοσμιότητα σχή- 
ματος, φωνὴν σύμμετρον, καὶ λόγον εὔταχτον" 
τροφὴν καὶ ποτὸν ἀθόρυδον᾽ χαὶ μετὰ ἡσυχίας 
ἐσθίειν " ἐπὶ πρεσδυτέρων σιωπᾶν, ἐπὶ σοφωτέρων 

Ν 2Ὰ , ΕῚ ΑΥ “) 7 3. τῷ -- τοὺς ἐλάττους ἀγαπητικὴν συμῥουλίαν, ἀπὸ τῶν 

φαύλων καὶ σαρχιχῶν χαὶ φιλοπραγμόνων ἀναχω- 
ρεῖν, πλείονα νοεῖν, “ ὀλίγα δὲ φθέγγεσθαι: μὴ θρα- 
σύνεσθαι λόγῳ, μηδὲ περιττεύειν ὁμιλίας, μὴ 

Ἐ 5 Ε 
πρόχειρον γίνεσθαι περὶ γέλωτα, αἰδοῖ κοσμεῖσθαι, 
χάτω τὸ βλέμμα ἔχειν, ἄνω δὲ τὴν ψυχήν: μὴ 
ἀντιλέγειν ἀντιλογίαις, εὐπειθῇ εἶναι" χοπιᾶν ταῖς 

χερσὶ, μνημονεύειν τῶν ἐσχάτων πάντοτε, τῇ ἐλ- 
'πίδι χαίρειν, τῇ θλίψει ὑπομένειν, ἀδιαλείπτως 
προσεύχεσθαι, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖν, πρὸς πάντας 

ταπεινὸν εἶναι, μισεῖν τὴν ὑπερηφανίαν, νήφειν καὶ 

τηρεῖν τὴν καρδίαν ἀπὸ λογισμῶν πονηρῶν, θη- 
δι 5 Ψ ἢ 23.» ἜΣ ἢ 2 ͵7 

σαυρίζειν ἐν οὐρανῷ δι᾿ ἐντολῶν, ἑαυτὸν ἀναχρίνειν 

περὶ τῶν λογισμῶν τῶν χαθημερινῶν χαὶ πράξεων, 
μὴ ἐμπλέχεσθαι " ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις χαὶ 

περιττολογίαις" μὴ περιεργάζεσθαι τὸν τῶν ῥαθύ- 
Ζ' πὰ }} τω δὴ Ὁ ἘΠ Ρ , ᾿ 

μὼν βίον, ἀλλὰ ζηλοῦν τὸν τῶν ἁγίων πατέρων 

συγχαίρειν τοῖς κατορθοῦσιν ἀρετὴν, καὶ μὴ φθονεῖν" 

συμπάσχειν τοῖς πάσχουσι, χαὶ συνδαχρύειν, καὶ 

σφόδρα τούτους πενθεῖν, μὴ μέντοι χαταχρίνειν " 

ὁ ἘΔ πο τιίνασιο οἱ Ἀδ6. βδθοιπά 5 σώματος ἠρεμίαν, 

φονῬ}ογς φιϊείεπι. ΑἸΔ ἄτι Μί35. σώματος ἐρημίαν, 

ΦΟΥΡΟΥ 5 σοἰϊισιεπι, ΑἸἸΦια πο ροβὲ θα πτὶ εἰ Βορ. 

βθοιηιι5 ἀθόρυθον χαὶ μετὰ εὐσταθείας ἐπί. ΑἸ} ἄπο 

Μ55. υὅὕνἱἱ ἴῃ σοηΐοχίι. 

5. Ἀπεφαῖ ἄπο ΠΡυὶ ὀλίγα δέ. Νοσι!α δὲ ἴπς φα 5 

5ΕΆΜΟ ΒΤΌΒΌΕΜ Ὲ ΑΒΟΕΤΙΟΛ ὈΠΙΒΟΙΡΙΙΝΑ, 

ψιοπιοίῖο πιοπαοίμεπι οΥτιατὶ οροτίθαί. 

τι Ορουῦῖθε πιοπδο πὴ 1πὶ ΡΥ Πἶ5. Π1μ}} ἴῃ νἱτὰ 

Ροϑϑιάθυθ. Ἀτπιρβιι5 οὰπὶ Ορουθ σον ΡΟΥ 5 501 {πι|||-- 
ΠΟΙῚ, Πα ττι5. τη Θϑεϊα πη, γΟΟΘ ἢ ΤΟ ΘΡαΙἅ ΠῚ], 

ΒΘΡΙΠΟΠΘΩ ΟΥ̓ Ἰ Παξιιπὶ [μὰ] 66 , 6 οἶρο δὲ ρόῖι 

{ΡΠ Π ΈΠΠ]Π11Π} 6556. δὲ “16 11Π|, 51:16 10 σΟΙ 610, 
τς 315 Ἐπῖν : : 

ἀκροᾶσθαι" πρὸς τοὺς ἴσους ἀγάπην ἔχειν, πρὸς Ἃς ΘΟ ΠῚ 56 ΠΟΥ 115. [Δ ΟΘ ΓΘ.) ἁυι Ἰγ6 σου Δἢ} βαρίθη-- 

τἰον 115, {πᾶ }85 ἀπ ΓΘ, ΘΟΠΒΙΠπιπ ΟΠ ΓΙ Γα16 οοΠ- 

ἀἴταιπὶ ἱπίθυ ον ιι5. ἀν... ἃ πηᾺ}15. σα ἨΔ ]Π τ ι56 118 

ἃ ΠΘΒΌΠΟΥΙ ΠῚ ἀπ ΓΟΥΊθῖ15 δοσθθιθ, θ] νὰ οορὶ- 
ἴαγ6, δὲ ράποα Ιο΄ τ]... ΓΟ ΠΠΘΓΑΡῚ ΠΣ ΠῸΠ 6556 ἴπ 

ΒΘΙΠΙΟΠΘ, ΠΟ π16 θ᾿] 115 πὸ ΘΟ]]Οα 11, ποη [ΔΟΊ] πὶ 
6556 δ γ͵ϑίιηι, γογθοιπάϊα σΟΠμοΠοϑίαγὶ : οοι]ο5 
ἀἰθουύβϑιιπ,, Δ ΠῚ ΠΠ ΠῚ 511 511Π} ΠΑΡΘΓΟ ; ΠΟ οοη- 

τρα ἰοῦ σΟΠ ΓΔ ἸΟΓ ΟΠ }015., ΘΟ ΘΠ 6550, 

πηΔηἾ 115 [ΠΟΥ ΑΓ Θ., ΠΟΥ 551 ΠΟ ῚΙΠῚ Δ 551 {116 Π]6}1-- 

Πἶ556, 506 σαϊάθνθ, Αἰ ΠΟ ΠΟΠΘ 5 {ΠΡ γν6, 1π||6-- 

5᾽ ΠΟΠΙΘΙ ΟΥ̓ΆΓΘ 7) ἴῃ ΟΠ 115 στα 5. ἄρογο : Πὰ- 
ΠΉΠ]Θ 6556 οὐδ ΟἸΠΠΟ5, Οὐἶ556. ΔΡΓΟΘΔΠΓ ΠῚ, 
5ΒΟΌΥ 1} 65565 ΘΟΥΡ 16 ἃ ᾿ΓΑν 5 ΟΡ ΓΔ ]ΟΠ]]0115 ριι-- 
ΥἼΙΠῚ 56 ΡΨ ΓΘ, πη Πεα 15 ΘΧΘΘ ΘΠ 615 {ΠΠΘϑαιιΓῸ5 ἴπ 
8610. γθοοπθγθ,, 8185 ᾿ρϑιι5. 4 ΟΠ ἀἸὰπᾶ5 οορὶτα- 
ΤἸ0Π 65 ΔΟΙ ΟΠ β({116 ΘΧΑΠΪ ΠΔ 16. ὙἱΓ85 ΠΟΡΌΙΪ5 νὰ- 
ὨΪΒΠ 11 56. Π]ΟΠ 115 ΠΟ 10] αν ΐ : ΠΟΠ ΟἸ ] Οϑἰτι5 

Ἰη 4 αΪΓΘΓΘ ἴπ ΒΟσΟΡ ἰτ πὶ ν᾽ Δ 1, 56 ν᾽ τᾶ η ϑαποίο- 

Τα ΡΔΓΡΙΙ} 1Π} 1 Ὑ] : σα πὶ ἢΐ8. 411 ΘΧοοἑιηξ νἱν-- 

τὰ! ϑαιιθνθ., ΠΟ ἰρ515 ἰηνίθιο : 605 “ὶ 

ἀοϑι ον α ταν. 

516 πίγαχιο οἀϊεῖο, ΑἙ ποϑετὶ {γο5 Νίςβ, βίη] οἱ-- 

[ον ταῖς τοῦ βίου περιττολογίαις. Μοχ πίταχας οἀΉ 0 οἱ 

Οοάοχ (ομμθοῖ ἀλλὰ ζηλοῦν μόνον τῶν, δε] «Ὁπιιανὶ 

ϑοΐμηι σαποίος ραῖγες. ἈΘΡΔΙ ῥυΐπηιθ οἱ ἰογϊα5. ἀλλὰ 
ζηλοῦν τὸν τῶν, πη0]} 15. 



200 5. 

Ῥδιαη ταν" ΘΟΠΊ ΒΘ ΓΑ νἿ, ἴα τι6 πιπὰ ΟἿ] 10515 [ἃ - 

ΟΥ̓ ΠΑ : ΠῸ5. να] άθ ἸΠρθΡΘ.. ΠΘΗῸ6 ΤᾺ ΠΕ ΠῚ. ΘῸ5 
ΘΟΠ ΘΠΊΠΑΙῸ : ἃ ρθοσαῖο ΓΚ ΡΙΒοοπίθιη ΡΓΟΡΙ5 ΠΟΠ 
ἸπϑθοίαυἹ ,. 56  Ρ5111) ΠΕΠῚ ΙΔ ΠῚ 71|5{{Π| 0 Δ 16 : ἀπῖδ 
ὉΠΊΠἶα ΘΟΡᾺ ΠῚ 1)60 δὲ ΠΟυΏ]ΠΙΠ 115 5656 ῬΘΟΟΔΓΟΙΘ ΠῚ 
σΟμΠΓΟΡῚ,, ἸποΟΡἸΠαἴοβ. ΔἀΠΊΟΠΟΙΟ : 605 48] ϑιιηΐ 

ῬΈ511Π1 ΔΏ]Π11, ΘΟ 5Ο]ΔΥῚ : [ἀΠγ] Ὁ] 1 ΠΡ Π115, ΡΘ 65 
58 ΠΟΙΟΡΙΙΠ [ἅν 6, ΠΟΒΡΙΓΑΙΠΓ{1 δΓ ἔγαῖο τ ΠΟ ὩΠΊΟΝῚ 

ἀΠ ρθη θυ νασαγθ, ἴῃ ΡῬᾷσ6 6556. Οοἵπὴ “ΟΠ. ΘΒΓΙΟἷ5 

ΠᾺ δὶ, ἀν Ρ5}}} ΠΟΙΏΙ ΠΕΙῚ ΠΕΘΓΘ ἸΟΊΙ 1, ΘΠ ΠῸ5 οἵ 

γΘΡΆ 65. ΠΡΙῸ5. ΙΘσθ 6, ΡΟΟΡΎΡΠΟ5. Π6. ΔΙΓΠΉΡΘΙῈ 
αϊάθη] ΟΠ ηἶπΟῸ : ἀθ Ραΐνα εδἱ ΕΠ Ὸ οὐ ϑρίνιτα 
ϑᾷποῖο ΠῸΝ ἀἰβοθρίανο, 564] ΤυΪη αἴθ πὶ ᾿πο θα Δ ΠῚ 
εἴ σΟΠβ. 514 Π|]8 } 6 πὶ ΠΠ] 566. ῬΓΟΙΠΘΥῚ δὲ θη, 

δῖαι6 ῬϑΡ ΟΠ! τον τι5. ἀἴσογο : Ορουίθι Πα ρΕἸΖαν] 
ΠῸ5 1ἴᾳ., τι [ΓΔ ΤΠ {π|ΠῚ ΔΟΟΘΡΙΠΊ15 : ΟΥΘ 6.6 Δι Γ6 1 

δίοαξ ΠᾺΡ ΈΖΑΓΙ 511Π}115: σ]ΟΥ Πα 6 νο1Ὸ, (θη - 

ΠΟ πη} οὐ ΘἀἸ ἀἰηλι5. [πὶ ΟρΘυ 115. δὲ ΘΟΡΠΙΟΠ 115 
ΒΟ ἷ5. ΟσΟΙραΥ, ΟΠ ΠἶΠῸ ΠΟΠ {ΠΓᾺΓ6, ΠῸΠ (ἰΔ1Ὸ 
[Ὁ ΠΟΙ ᾿ΘΟΙΠΙ ΔΗ, ΠΟῚ ἔἰΠΠΠΘῊ [Π1Π}, ΠΟΠ ΨΙΠῸΠῚ, 

ΠΟΠ ΟἸδιμη. ἃ (8 5Π|ΠῚ ΤΠ] ΟΡ ΠῚ. [ἀΟΙ ΘΠ τ : 
ἃ ΟΓΆραΪα δὲ ΘΡυΊ θα θ ἃ 0 5650 1} οἰαγ]5. ΡΘΕ ΠΟΙ : 

ἄο]οβθ δὲ [παι τ] θη 6} οἰ! ἈΠ] ιιῸ. ΠῸΠ ἀσ ΘΓ, 
ΠΟΘ ΘΙ ΠΪΠῸ ἀν υβιι5. ΠΙΘΠ 8 η} ἸΟ]αὶ : ΠῸΠ 
ἀδιγαμθυο, ΠπΘ΄ι6 1110 πιοο ΟΡ Ρδοϊα το Π65. 11- 

Ἰ»απίθυ Ἀπιβοι αν  Π]Π1] δἔαιπι σοηῖνα Ππθπη- 
Πδ πὴ ΟΥΘ ΘΙ : ΠΟΙ ἴπτθ ὑγγα πη 6 ΟρρΥΪΠΙΪ, ΠΟῚ 

νἰποὶ ἃ σα ρ ΠΕ} 115, ΠΟΙ ΤΟ ΠΠΘ ΓΘ ᾿γάβοὶ ΡΟ Χ ΠΊΟ, 

ἸΡᾶ ΠῚ ΠΟῚ ἴθ Π6 8 ΘσοηΓΡα “ΘΗ ΙΔ ΠῚ 5 ΠΙΆ ΠῚ ΡΓῸ 

πλᾶΪο ποη γϑάάουθ : πη] θά οἷ μοῖϊιι5. νοχανὶ., 

4πλμι ὙΟΧΆΙΘ : ΡΘΡΟΓ, Φααπ ῬΘΡΟ ΓΘ : ᾿π7- 
ΥΪΔ ΠῚ ῬΑΠ, αδ}) [ἌΘΟΡΘ : ΒρΟ]]ανῖ,, ἡτιὰ πὶ 5ρο- 
Ἰ]αγο. 

5. ἘΠ σογῚΘ ἃπῖθ οπηπΐὰ Ορογίθε ἈΡ ΓΙ ΠΘΓΡ Π10- 
ΠΔΟΠΙΙΠῚ ἃ ΘΟ  Ὅ5511 ΤΉ] ]ΟΥ 1), ΘΓ ἃ νηὶ Ροῖα: 

προιί, τῳ. “ποΠίαμ ὙἸΠαιη} ΘῈ ΠΣ ]Π]ΘΡΘ5. ἃ] ἀροβίαβίαπι μο}- 
2. ἀπιοθης βαρίθη!θβ : ἀἴατιθ ἴῃ ΠΟΠΙΪηὶ Ρυ ΘΟ ρ 5 

ῬΙΓῸ ἾΝ}}} ΘΟ βΘατι ΘΠ 415 Δ ΠῚ ΠῚ 11ΠῚ ΠΟῚ ἀθβροπάοιο, 
506 τηθγυοθ θη Ἰαιι Θ πη. 116. ἃ]0 ἴρ50 ΘΧϑρθοίανο, δἱ 
[ΘΓ Ἢ 85 Ὑ] [88 ῬΟΘΘΘΘΘΙΟΠ6Π) (ἰϑιἤθραγὸ : ΠΠπ4 Πὰ- 

Ῥραῖι5.8. νἰ 415. Ὁ. ΟΟΙ]05 Ππιριτου Πα θοῦ, ἃς ἀΐοονο : Ργο- 

« 516 τπἴτασαε ΘΠ εἰ (οᾶοχ (οπιβθοῇοείαπις. ΑΠῚ 
ἄυο Ν55. παῤῥυσίας σέδειν χαὶ φρονεῖν, ἐϊδενγε οοῖδ γα 
εἰ ξοηίζνδ. 

4 ΤΊγασας δα εο οἱ Ἀδερ. βεσιηάα5 πιστεύειν δὲ ὡς 
βεδαπτίσμεθα, ογε6γ 6 απΐετα δίομς δαρεὶςαἱὶ σιιπεῖι5. 
ΑἸῈ ἄπο Μς5, ὡς βαπτιζ ὅμεθα,, τὶ δαρεϊξαπιιι". οχ 
σψείογοβ ἄπο ΠΥ χαὶ λόγοις ἀγαθοῖς. 

ὅΒεξ. Ῥυϊπηὰς διδόναι ἀργύριον ἐπὶ 
οἶνον χαὶ τὸ ἔλαιον ἐπὶ πλεονασμιον, οἱ τὰ 4ύοααο Ἰοσιταν 
ἀη Βδρ. ἴονεῖο,, ηἰςὶ ἀποά ρτὸ πλεονασμὸν Παβεῖ πλεο- 

τύχω, μισεῖν τὸν 

Ε, λοιδορε ἰσθαιτ ἢ -λοιδορεῖν" τύπ᾽ 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

δ΄ Δυενδῦ ᾿ - ῃ 5, ΄ 
ειὸιϊς, τ τοστοςε τ π μὴ ὀνειδίζειν τὸν ἀποστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας, 

Φ.΄ὔ ᾿Ν - 

μηδέποτε δικαιοῦν ἑαυτόν " πρὸ πάντων ἁμαρτωλὸν 
, Ἔ ἑ 

ἐνώπιον Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων ἑαυτὸν ὁμολογεῖν, 
- Ν - 

Ὁ νουθετεῖν τοὺς ἀτάχτους: παραμυθεῖσθαι τοὺς ὀλι- 

γοψύχους ᾿ ὑπηρετεῖν τοῖς ἀῤῥώστοις, πόδας ἁγίων 
, ΝΡ 

νίπτειν " ξενοδοχίας χαὶ φ φιλαδελφίας ἐπιμελεῖσθαι" 
ΟΣ ἣΝ 

μετὰ τῶν οἰκείων τῆς πίστεως εἰρηνεύειν: αἵρετι- 

χὸν ἄνθρωπον ἀποστρέφεσθαι " τὰ ἐνδιάθετα βιόλία 

ἀναγινώσχειν " ἀποχρύφοις ὅλως μὴ ἐντυγχάνειν" 
᾿ Ἂν Ἁ ᾿ς ωυ ᾿ ΦῸν, , Ἑ , 

περὶ [Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος μὴ 
" - 5ΛΥ ΔΝ ς. , ἦν 

συζητεῖν, ἀλλὰ ἄχτιστον χαὶ δμοούσιον Τριάδα 

χαὶ τοῖς ἐπε- 
εἰς 3 ΤΟΝ 4 μὰ 
ετὰ παῤῥησίας “λέγειν καὶ φρονεῖν, 

ὠτῶσι λέγειν, ὅτι βαπτίζεσθαι δεῖ, ὡς παρελά- Ὄ 

ὄομεν᾽ πιστεύειν δὲ, ὡς “ βεδαπτίσι σμεθα" δοξάζειν 

δὲνς ὡς πεπιστεύχαμεν. ᾽ν ἔ ἔργοις χαὶ λόγοις χαλοῖς 
" ἐν στ φεσθαι, μὴ ὀμνύειν τὸ σύνολον, μὴ διδόναι 

τὸ ἀργύριον ἐπὶ “τόχῳ, μὴ σῖτον χαὶ οἶνον χαὶ 

ΕΣ ἐπὶ πλεονασμῷ " ἀπὸ χραιπάλης, χαὶ μέθης, 

χαὶ μεριμνῶν βιωτιχῶν ἀπέχεσθαι" μετὰ δόλου μὴ 

τ ὲ ὅλως φθέγγεσθαι χατά τινος" μὴ χα- 

ὅλως ἡδέως ἀχούειν χαταλαλιᾶς " 

μὴ ταχέως πιστεύειν κατά τινος" μὴ τυραν νεῖσυοι 

ὑπὸ θυμοῦ, μὴ χρατεῖσθαι ὑπὸ ἀθυμίας, μὴ εἰχῇ 

μὴ κρατεῖν μῆνιν χατά 

ὁμιλεῖν, μηδ 

ΣΌΝ μηδὲ 

5 , - 

ὀργίζεσθαι τῷ πλησίον, 
ἘΚ ΔΑ, τ αν δον ἀν τας ταν, δ 
τινος, μὴ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι" μᾶλλον 

τεσῦαι, ἢ τύπτειν᾽ 
᾿.- ΓΙ ἀδιχεῖσθαι, ἢ ἀδιχεῖν ἀποστερεῖσθαι, ἢ ἀπο- 
στερεῖν. 

᾿Γ Καὶ πρό γε πάντων χρὴ μοναχὸν ἐγχρατεύεσθαι 
ἀπὸ συντυχίας γυναικῶν, χαὶ ἀπὸ οἰνοποσίας, ὅτι 

οἶνος καὶ γυναῖχες ἀποστήσουσι συνετούς" χαὶ χα- 
τὸς τῇ αἰ Ν ᾿ Η͂ ὩΣ Τὰ Ὁ Τὰ ᾿ 

τορθοῦντα χατὰ τὸ δυνατὸν τὰς τοῦ Κυρίου ἐν τολὰς, 
Ψ Νων, » Ν ἣν ᾿ Χ ΕΣ Ε 

"ἢ ἀχηδιᾷᾶν, ἀλλὰ τὸν μισθὸν καὶ τὸν ἔπαινον παρ 

Ἃ αὐτοῦ ἐχδέχεσθαι, καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς ποθεῖν 

τὴν ἀπόλαυσιν, τό τε ῥητὸν τοῦ Δαδὶδ πρὸ ὀφθαλ- 
“-Ὁ ΦΞ τον, Ἁ ," , ἣΣ ᾽ ᾿ 

μῶν ἀεὶ ἔχειν » χαὶ λέγειν - Προωρώμην τὸν Κύριον 

νασμῷ, οὐδδα υἵπιιι δἰ οἴδιιπε πα) οὐ οορία σιιπιξιστι. 

Ῥόγίαβθα πως βουῖρεατγα ἀΠ Ζαΐθιι5 ῬΙασογὸ ροϊουϊ : κοᾶ 

41 βᾶι]0 πιαβῖὶς ἵπ πος βἐπϊογιιπι σόπογο σογξαιὶ 
βαηΐ,, ἴλοι]6 1πιο]ΠἸσοπξ δὰπὶ πάθε ογίαπὶ δϑβο, 4ιοά 

ΠΡ αι ἐς μὴ σῖτον χαὶ οἶνον ἱπερῖε ἐδοογίηξ μισεῖν τὸν 
εἶνον. 

ΓΊα ἈΘρῚΙ ῥυίπηις δὲ τογίϊιβ. Ττταχαο εἀϊεῖο ἀπὸ 
στερεῖν. Πρὸ δὲ πάντων. 

4 Ἑαϊτῖο Ῥαγῖς, οὲ Ἀδα. τογεϊις αἰωνίας. ΑΠῚ ἄτιο 
Μϑ85. οἱ οὐτῖο δ επ. αἰωνίου, 



ΞΕΒΚΜΟ Ὲ ΑΒΟΕΤΙΟΑ ΡΙΒΟΙΡΙΙΝΆ, ΕΤΟ. 

ἐνώπιόν μου διὰ παντὸς, ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν, 
ἵνα μὴ σαλευθῶ. Καὶ ὡς μὲν υἱὸς ἐξ ὅλης χαρδίας, 

χαὶ ἰσχύος, καὶ διανοίας, χαὶ τῆς δυνάμεως ἀγαπᾶν 

τὸν Θεόν: ὡς δὲ δοῦλος, εὐλαδεῖσθαι χαὶ " φοδεῖ- 
σθαι, καὶ ὑπαχούειν αὐτῷ, χαὶ μετὰ φόδου χαὶ 

τρόμου τὴν σωτηρίαν ἑαυτοῦ χατεργάζεσθαι " τῷ 
πνεύματι ζέειν, ἐνδεδυμένον εἶναι τὴν πανοπλίαν 
Ὁ , [ς Ν ΄ 5» ΝΖ, Ν 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ τρέχειν οὐκ ἀδήλως, καὶ 
πυχτεύειν ὡς οὐχ ἀέρα δέροντα, χαὶ καταπαλαίειν 

τοῦ ἐχθροῦ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῆς σαρχὸς καὶ ἐν “ τῇ 
πτωχείᾳ τῆς ψυχῆς, χαὶ πάντα τὰ διατεταγμένα 

ποιεῖν, καὶ ἀχρεῖον ἑαυτὸν λέγειν " εὐχαριστεῖν τῷ 

ἁγίῳ χαὶ ἐνδόξῳ χαὶ φοδερῷ Θεῷ, καὶ μηδὲν χατ᾽ 
ἐρίθειαν χαὶ χενοδοξίαν ποιεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸν Θεὸν, 

χαὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ “ ἀρέσχειαν: Ὅτι ὃ Θεὸς ὃι- 

εσχόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσχων. Μὴ χαυχᾶσθαι 
ν , ᾿Ὶ 5» 7 »-Ὁ- , ᾿Ξ μ 

τὸ σύνολον, μηδὲ ἐγχώμια ἑαυτοῦ λέγειν, μηδὲ 
“Μ' τὶ ψ,. » "» ͵7 ΡῚ - Δὲ 

ἄλλου ἐγχωμιάζοντος ἡδέως ἀχούειν " ἐν χρυπτῷ δὲ 
΄ , αὖ ᾿ δ ΕῚ Ὁ Έ - ,ὔ πάντα δουλεύειν; καὶ μὴ πρὸς ἐπίδειξιν ἀνθρώπων 

ἀεηοενξ δον ἀρ τρα ἀνθ ἘΣ στ τ 
ποιεῖν " ἀλλὰ μόνον τὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔπαινον ζη- 

- Α δὶ δ 5 ἀν τι Ὁ , τεῖν " χαὶ τὴν φοδερὰν καὶ ἔνδοξον αὐτοῦ παρουσίαν 
ἐννοεῖν" τὴν μετάδασιν τὴν ἐντεῦθεν, τὰ ἀποχεί-- 

προ τ που ΠΈΡΝΙΣ το: ᾿ 
μενα ἀγαθὰ τοῖς δικαίοις, ὁμοίως τὸ ἡτοιμασμένον αὶ 

πῦρ τῷ διαθόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ᾿Επὶ πᾶ- 
σι δὲ τούτοις τοῦ ἀποστολικοῦ ῥητοῦ μνημονεύειν" 
ν͵ τ' Μ' ΄, -Ὡ» - Ὁ ἈΝ 

Ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς 
τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποχαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 

Καὶ σὺν τῷ Δαδὶδ προλέγειν " τοῖς φυλάσσουσι τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ ἀνταπόδοσις πολλὴ, μισθὸς πολὺς, 
χαὶ στέφανοι δικαιοσύνης, αἰώνιοι σχηναὶ, ζωὴ 
“᾿ " ν 5» , ν ΕῚ ΄ 

ἀτελεύτητος, χαρὰ ἀνεχλάλητος, μονὴ ἀκατάλυτος 

παρὰ τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύ- 

ματι, τῷ ἐν οὐρανοῖς ἀληθινῷ Θεῷ " ἐμφανισμὸς 
προσώπου πρὸς πρόσωπον" μετὰ ἀγγέλων “χορεῖαι, 
μετὰ πατέρων, μετὰ πατριαρχῶν, μετὰ προφητῶν, 

Ἷ -“ 
μετὰ ἀποστόλων, χαὶ μαρτύρων, καὶ ὁμολογητῶν, ᾿ 

ν ΄ “ 3 γ “Ὁ “Ὶ ΄ ΨΦ. χαὶ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, μεθ 
ὧν εὑρεθῆναι σπουδάσωμεν, χάριτ' τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἣ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰ ἱ ω ρ »ᾧ Ξ Ὁ χρᾶτος εἰς 

Ξ ΤΣ ΤΘοῦ, 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

» Απιχαὶ ἄπο ΠΙΡτὶ φοθεῖσθαι αὐτὸν χαὶ ὑπαχούειν 
καί, 

ς Βα Πο Ῥαυῖ5. οἵ οἄτἶο ὶ ἐπ, ἴπ οσοπίοχία σαρχὸς, καὶ 

ἐν τῇ πτωχείᾳ τῆς φυχῆς, εἰ ἐπ᾿ απὶπεὶ μαιρενίαίε : πος 

ΑἸττον Ἰορίταν ἴθ θρ. βθοιπο, ΑἸ ἄπο ΠΡυὶ γεΐογος 
καὶ ἐν τῇ εὐτονίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ἐπ απιὶπεῖ νυΐίϑονο. Νὰ]- 

8Ἁϊαπι Ἰροιἱοποιὰ ργθίογθη απ ρμιΐο. Ὗ ̓ ἀοίιι οπῖπὶ 
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νἱἄεθαπι 1)οπιΐπιιηι ἐπι ΘΟ ρθοίμι ΠιθῸ 56ΠΙΡΕΥ, 
φιοτῖατη α ἰθαίγὶς 65. παϊ μι, τι6 ἐοτπιπονθαγ. Ἐκ 

πὶ Δ] 5 φαϊθη ἐδ ρθοι οχ τοῖο οονάο, οὲ τοῖα [ου- 
ἀπαάῖπο, εἰ τοῖα πηθηΐὰ ἃ νἰνΊθιι5. Τλθιπὶ Π]ΠΠσοιὸ : 

Ὁ 5ΘΡΨ 5 ὙΘΙῸ., ΘΠ ΓΘΥΘΙΓΘΙ ἃ ΠΊΘΙΠΙΘΣ 6, ̓ρ5ὶ 

ΟὈοάϊγθ, οὰπὴ Εἰ ΠΟΥ 6. ἃς {ΓΟ ΠΊΟΓΘ 58 }τ|{6 1} 5118 ΠῚ 

ΟΡΘΡΑΡῚ : [ὈΡνΘΡ6. ΒΡ υἽτπι, ἱπάπιττιπ} 6556 ππῖνου- 
58Π| ΞΡΙΡῚΓΠ5. ΒΑ ΠΟΙ ΔΙΤΠ Δ ΠΓΔΠῚ, ΠΟ ΟἸΓΙ ΘΙ ἴπ 

ἸΠΟΘΡ 1 Π}5, ῬΌ ΒΔ ΡΘ ΠΟΙ [ΠῚ ΙΔ ΠῚ 4111 ΔΘΓΘΠῚ γοι- 

θθγδὲ : βι}ρ Ὁ Δ νυν πη 1Π ΘΟΥΡΟΥΪ5. ἱπῆν- 
Πλ τα 6, Θὲ ἴῃ Ραιιρογίαιο ἀΠ μη : οππηΐὰ πη ρθραῖα 

ἴσον, βθτιθ ἱπιι Π|6 πὶ ΓΑ οΥ] : σα ποῖο ἡ] ον Ἰοβοι8 

οἵ πηθίπιθη 0 1)60 βγα 5 ἀσθιὸ : ΠΪΠ1] ρου οοπ- 

ΘΠ ΟΠ ΘΠ} ἂς νὰ ΠαΠ) σ]ουί πὶ οἰοονο, 564 Ρτο- 

Ι. Οὐον. 
26. 

9. 

Ρίεν Ῥθαπ), οἱ δὰ ρ]αοοπάϊιηι οἱ : (πογιίαπι 1] εῖι5 Ῥεαὶ. 5:.8. 
αϊδοίρανίε οσδα δορὶ σιιὶ ]ιοτιϊτεϊδιις ρμασοτπῖ. 

Ὁπηπῖηο ΠΟῚ 5] ουἶανὶ, ΠΘάτ16 δαϊπιθῖ ᾿ρϑῖτ5 απ 65 

ΡΙάϊοανθ, ΠΟ 16 ρυἸοα πὶ ΔΙ ΓΘ Ρὶ ατινῸ5 ΠΡ πῖον 

ΡΓΦΡΘνΘ : Ἰα θη ἴθι ἴῃ τη θιι5 5Ου ἸΓ : Π1Π1] δά 

Δντι πὰ ΠΔ ΠῚ Οϑἰθ ἢ! ΟΠ ΘΠ ρα ΓΔ.Θ, 566 5011 Π} (1125 

ἃ 60 ἄδίυν ἰδιιάθπη ΠτἸδο ΓΕ : γΘυθ ΓΘ. ΔΏΪΠΙΟ 
Τοντ] ἀπ άπ οἱ σ]ουἸοϑβιιπ 675 Δάν μία), ΘΕ δια ΠῚ 
411 ᾿ἴπο Πθυὶ ἀθθθὲ ἐγαπϑί απ, ΓθοΟη τὰ {5115 
Ῥὸπᾶ, ἰβπθηὶ μᾶναίαπι ἀἸ 010. δὲ ἀηρ6} 15. 6715. 
564 ἀηῖθ πὸ οπιηΐα ΔρΟβίο οἱ ἀἴου] ΤΠ ΘΠ]  Π1556 ᾿ 
Οοπαϊβπας ποτὶ 6556 μαδδίοτιθς ἤπι7τι5 ἐοπιροτὶς ἤορι.8, τβ 

αὐ {ειιταπι σἰογίαπι, ψιια τὸν οἰ αὐχιτι" ἔτι τιοῦῖς. 
Αἰ4{6 ἴπ ἀπίθοθϑϑιι πη οὐ Τλαν 46 ἀἴοογο : (ϑῖο- ἜΗΙ. τϑ: 

ἀἸθηΠ]ιι5 6115 τηλη ἀατα γϑίν θυ 10. μλ] τα, ΠΊΘΓΟΘ5 
᾿ΠΞ ΘΠ 8, ΘΟΙΌΠ ΠΠ|5}{{128., οίουπα ἰἀουπδοιΐα, 

τὰ ἤπθηι Πιιπη πιὰ πὶ ΠΑΡ τινὰ, σαπάϊαπι 1π6- 

ΠΑΥΤΆΒ118, Ρογραίιια δὲ ἱποοποιιδϑα ΠΙΆ Π510 ἀριά 

Ῥαΐγοπι εὐ ΕἸ Π πὶ δὲ ΒΡΙγ Γππ ΘΔ ΠΟΙΠΙΠῚ), 41] δὲ 
ΤΘῖι5 ὙΘΙῚΙ5 ἴῃ 66610, ἴδοϊοὶ δα [ἀοΐθμὶ ραϊοίδοιο, 

ΠΟ Θῶ5 οἴ Δ ΠΘΘ 15, ΟΠ ῬΑ ΡΙΡι15, οἵιπὶ ραινῖαν- 
ΟΠ15, ΟΠ ΡΓΟΡΠΘΕ5, Ομ ΔΡρΟΒΙΟ] 15, ΟΠ] ΠΠΔΓ-- 

ὙΥΎΊτι5. Θὲ ΘΟΠ ὉΘΒΟΥΊ] 15, οἵπὶ 115. ἀθηϊχιιθ {αὶ 
60 ἃ} δίθι πο ρ]αοιθγιηΐ, {π]Ὀιιβοιιπὶ ᾿πγ  Πἰτὶ 
ΘΟΠΘΠΣ ΕΠ], σΡα τα ΠΟΠΏΪΠΙ ΠΟΒΕῚ {1651 ΟΠ ἰσεῖ, οὶ 
Θ]ογία δὲ πη ρθυίπμὴ ἴπ ϑθβοια ΘϑθΟ ]ΟΥτπι. ΑΠΊΘΗ. 

τη] ΒΆΒ1Π1ιι5 τοβρίοοσο δα {πα Τ)ομπηϊπί, βεαϊὶ μαι 

Ρεγ 5 ορίρίιι. 

ἃ ἈΘΡῚΙ ῬΓΙΠλῖι5 δὲ ἰογειι5 ἀρέσχεισαν πράττειν. 5εἃ 

γὸχ υ] ππᾶ πο πε πὶ 110 (οἤ1ο6, πεάπο ἴῃ αὐτάιι6 

απ τοπο Ἰορίταν ; πθο γα] ἀ πποάιι ἀπθῖῖο, φαΐῃ 

Τλ6] 15 ἀθϑῖΐ, 

« ἈΘΡῚΙ ῥυίπηιιβ οἱ Του ἴτι5 ἀγγέλων χορεία. 

12. 
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ΡΒΟΟΕΜΠΙΝ. 

1)6 μιάϊοῖο εἰ. 

ι. Ορτίπη! Τ)61 ΒΟ πη] σ ἢ] αῖθ Ὧ0. Βιιπηα Πἰαἴθ, ΠΡῸΣ 
δναταπι ΤΟΠΉΪΠΙ ΠΟΒΓΡῚ {651 ΟΠ Υ 511, οχ ΒΡ τιι5 

58 Π0 11 ΟρΡΟΡΔΠΟΠΟ, ἃ [158 συ! ἄθη (ἀθπ ΠΠΠπππὶ {νὰ-- 
ἀϊοπο ἂὸ ἀσοινῖπα ΠΟ γα π5.,. 0 ἀητ πὰ νΘΙῸ 
ΟΥΘΊΠΟ οἵ ἃ}0 ᾿ηἸτ0 ἃ ΟΠ 5118 15 ρα γο ΠΠΠ} 115 δάτι- 
οαττι5, γ6] ἃ ριον. ἀἸ1οἱ ἃ} ᾿ρ515. ΠῚ ΟΓἃ5. 580 85. 

{185 πη6 δ νϑυ τα ι15 ΠΟΘ ΠῚ ΠΟ ποθ. ἁάπιχθυιηι. 
{Π01 ν61Ὸ δά νι] πὶ τοιαἴθηι ρου 6 ἢΪ, {πΠῸ 580 0 11|5 
ῬΘΡΟσΡΙΠαῖα5.. δὲ ἴη ΡΠ αν 115,. τὰὐ ΟΥΘΪ ΡὰΡ δι, 

ΠΘΡΟΙ5. ὙΟΡΒΔΓ5.,. 1Π Οδο θυ ἶ5. (π] 46} ΔΡΈΠ115. οἱ 
50]ΘΠ [15 ΤΠΑΧΊ ΠῚ ΠῚ ἰΠ|6} 605. 41] {ΠΑΡ ιιπ α1185-- 
416 Προ ητθι ΘΧΘΟ]οθαηΣ, ςΟποου ἴλη ἀπἰτηδ - 
ΟΡ : ΘΟΠ Ρὰ γ6]Ὸ, ἴπ 5014 Π6ὶ ἘοοΙθϑῖα, ρΓῸ {πᾶ 
ΟἸ ιν Ἰϑῖιιθ. ΠΠΟΡ τπ15. Θ5ὲ, ΘΓ ΒΡ “Δ ηὶ ἴάγσο 50 1-- 
ὙΠ ΠῚ δα ποία πηι οἰ 104. πα] το5. νἀ δὲ ἸΠΙῸΡ 56 

οἱ ἴῃ ἰν᾽π]5 ΠΕ ΟΡ Ὶ5 ̓ π10}Π 6 η 15 νὰ] δ πιο 

ἀἰβϑοπενο. ἘΠ «ποα πηαχίμηθ ΠΟΥ η ἤτιη δϑὶ, τὸ - 

ῬΘΙῚ ἴρβὸβ Ἐσοϊοϑίο ρυτίδοίοβ ἴῃ ἰαπία [ΠἴΟΡ 56 
56 Π ΘΠ 186 ἀ6 ΟΡ ΠΙΟΠΪ5 αἰ γθυϑιταθ σοηϑεὶ, 510- 
4π|ὸ ΤΟΙ η1 ΠΟΒΡῚ 1651 ΟΠ ΙΕ] τηὰπάαι5 ἃὐνον- 

5}, Ποίχιθ Ἐπ οΙ βία ἢ απ ᾿ΠΠ 1 5Ο.ἸΟ ΟΡ ἸΤῸΣ 
αΠ] θυ αν, [ἀπ 116 οὐ 6] 16} ΟΡ ΠΡ] α 6 615 σνὸ- 
θ6 1}, τ, ΘΧΟΡ 5. ΑΠΟΙΠΟοἶ5,). ΠῚΙΠῸ, 51 ὈΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ 

“Ἴ61.30.30. 185, ἴῃ 1ρ515. Ζιοάιο ἱπιρ]θαταν ΠΠππ᾿ 4 : Κα ψοδὶς 

ἐρεῖς Θαςιιγϑοτῖ οἱτὶ ἰοητιοτίος ρόγνοῦϑα, τιὶ αὖ- 

ἀμοαπὶ εἰϊδοίριος ροσὶ 56. 

2. Πῶς ἴσιο 6] 1546 }} βΌ ΠΟΥ 5. ἀἸϊα οπηὶ ἴπ- 
ΓΘ ΡΙ, ῬΡΘΘΓ ΘΓ ΘΔ 116 σαπὶ ἀπ Γὰγθ η ατιδο δὲ τππο 
556} [Δ η1Ὶ Π1Δ]}} οατιδα ς ῬΡΪΠλιΠ υ ἀθὴ} αιιαϑὶ πὶ 
ῬΡΟΓΙΠ 15 τ Π θυ 5. ἀθσο)απ), δὲ ΤΠ ]τΔ η] ἴπ δία- 
τονὰ ΘΟΠΒΕΓαΓ5, τ 060 ]πς, πιο ο ΠΠΠπ|ὸ ργορθη- 

ἀ6] πὶ, ἀιιο ΑἸτιι5. ἰὼ απὸ δ βϑίρβιιπι πὴ6 ἔγὰ- 

Πιορϑῖ,. Ὁ] ἀϊατπαπι ΠΟ Πιηὶ ΘΟΠϑιΙΟ τ] ΠΘ ΠῚ, 

Γ ΑὐΠ ΟΠ τ ἀπο νΟσΘ ΠῚ ἀχριξῶς οχ ψϑιουῖθεβ ΠΠγῖ5 

ἀἰ]ἀἸἀτπιῖι5. 

ἃ 51. νϑίογθβ ΠΡεῚ, {γα βάϊΠο ἐξέχεε. τοσοῦτον 
διάφορον καὶ ὑπερθάλλουσαν τήν τε πρὸς ἀλλήλους καὶ τὴν 

πρός: ἀθὶ ποϊαπάπμπι Ζυοζιθ, Ἰο οὶ αἷμα ἴῃ ΤηΔΥΡῖΠῸ 

ἈΟρΡῚΙ του τ], σερε)" Ζιιαπε σαπϑείθηι {μαϊῖξ. 

ΓΝ. Αἀ4επάα.] 
»Οὐήοχ (ομ)οῖ, οἱ Βὸρ. Ῥυΐπηι5 ἐν βαθεῖ σχόύτει. 

Τριἄθ οαϊτῖο Ῥανῖβ. οἵ Βοριὶ ἄϊιο Ν55, διῆλθον, χαί: 

61 1τὰ φασί Ἰορῖτιν ἴῃ σοπίοχία οἰ ἰοηἷς Ψοποίω, 

ΒΑΒΘΙΠΗ ΟΕΒΑΚΕΞ ΟΛΡΡΑΒΌΟΟΘ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. 

Περὶ χρίματος Θεοῦ. 

Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χρηστότητι, καὶ φιλανθρωπία 
Ε ἐν χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χατ᾽ 

ἐνέργειαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τῆς μὲν χατὰ πα- ἔργειαν τοῦ ἀγ εύματος, τῆς μὲ π 

ράδοσιν τῶν ἔξωθεν πλάνης ῥυσθεὶς, ἄνωθεν δὲ 
καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ Χριστιανοῖς γονεῦσιν ἀνατραφεὶς, 

παρ᾽ αὐτοῖς μὲν ἀπὸ βρέφους καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα 

ἔμαθον, ἄγοντά με πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθεία ἱ γ ἄγοντά με πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας. 
᾿ 

Ὡς δὲ γέγονα ἀνὴρ, καὶ ἀποδημίαις πολλάχις χρώ- 

μενος, πράγμασί τε, ὡς εἰχὸς, ἐντυγχάνων πλείο- 

σιν, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις τέχναις χαὶ ἐπιστήμαις 
’, Ν 5 7 ͵ , 

τοσαύτην πρὸς ἀλλήλους συμφωνίαν χατεμάνθανον 
[ - ΕῚ -Ὁ , Α 

τῶν ἀχριδῶς μετερχομένων ἑχάστην᾽ ἐν μόνη δὲ 
ἐγ ἣν - τ Σ γ , 

τῇ χχλησία τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἣς Χριστὸς ἀπέθανε, 
"- Ακ , ,ὔ 

21η καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτὴν πλουσίως " ἐξέ-- 
ἈΞ (εε, πολλήν τινα χαὶ ὑπερδάλλουσαν τήν τε πρὸς 

ἀλλήλους καὶ τὴν πρὸς τὰς θείας Γραφὰς διαφωνίαν 

τῶν πολλῶν ἐθεώρουν καὶ τὸ φρικωδέστατον, αὖ- 

τοὺς τοὺς προεστῶτας αὐτῆς ἐν τοσαύτὴ μὲν τῇ 

πρὸς ἀλλήλους διαφορᾷ γνώμης τε χαὶ δόξης καθε- 

στῶτας, τοσαύτῃ δὲ τῇ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυ- 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐναντιότητι χρωμένους, 

καὶ διασπῶντας μὲν ἀνηλεῶς τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ 

Θεοῦ, ἐχταράσσοντας δὲ ἀφειδῶς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, 

ὡς καὶ ἐν αὐτοῖς πληροῦσθαι νῦν, εἴπερ ποτὲ , τῶν 

᾿Ἀνομοίων ἐπιφυέντων, τὸ, ὅτι ᾿Εξ ὑμῶν αὐτῶν 

ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ 

ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 

Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα ὁρῶν, χαὶ πρὸς τούτοις 

ἐπαπορῶν, τίς χαὶ πόθεν ἣ αἰτία τοῦ τοσούτου χα- 

χοῦ, ἔτὰ μὲν πρῶτα, ὥσπερ ἐν βαθεῖ "ἢ σχότῳ 

ὶ χαθάπερ ἐπὶ ζυγοῦ, ποτὲ μὲν ὧδε, πο- 
τὲ δὲ ἐχεῖσε ἔῤῥεπον " ἄλλου ἄλλως, ἢ πρὸς ἑαυτόν 

μὲ ἕλκοντος, διὰ τὴν πολυχρόνιον τῶν ἀνθρώπων 

συνήθειαν, ἢ “πάλιν ἄλλως ἀπωθουμένου διὰ τὴν 

Αὐ Πρ. τοῦῖϊαβ οὐ ἀπο απ. ἴπ τπαγρῖπο διῆγον, 

ΟΡ πο. 

ς Ἑδ“το Ῥατῖς, εἰ δα. τογεϊις. οἵ οάϊῆο Ν' ἐη. ἴῃ 

ΠΠΆΓΘΙη χαὶ πάλιν ἀπωθουμένου. ἈΘρῚ ὙἜΥο ῬΥΙπιιβ δὲ 
βδϑοιπάιτ5 οἱ οἄϊτῖο ἡ δη. ἴῃ οοπίοχτι ἢ ἄλλως ἀπωθου- 

μένου. Οὐ Ριι5 ἴπὶ πηι Ὑἱτπὶ ποϑθα Ραῖο ἀαϊ-- 
46πὶ : 56 «πος τα]6 ὁ5Γ, αὐ Θιθπ ασὶ πι}]0 ποβοιῖο 

Ῥοβδῖε, ϑδατὶς δηΐπι ὁδί, 51 αὐγασηαιο. γόσοπὶ τοϊϊποα- 

πλιι5, πος πιοο, πάλιν ἄλλως. Νὲς 1ὰ πηα]ῖο ροξὶ ἄτι 

Ν]ς55, αἰτίαν ὡς εἶπον, 



ΡΕΟΘΕΜΙΌΝ. 

ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς ἐπιγινωσχομένην ἀλήθειαν. 

᾿ῬΠπιπολὺ δὲ τοῦτο πάσχων, χαὶ τὴν αἰτίαν ἣν 
εἶπον πολυπραγμονῶν, εἷς μνήμην ἦλθον τῆς βί- 
ὄλου τῶν Κριτῶν, ἱστορούσης μὲν, ὅτι ἕχαστος τὸ 

εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει, “ δηλούσης δὲ καὶ 
τὴν αἰτίαν ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτι ᾿Εν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 

γαις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ἰσραήλ. Τούτων τοίνυν 

ἐπιμνησθεὶς, ἐλογισάμην καὶ περὶ τῶν παρόντων 

ἐχεῖνο, ὅπερ εἰπεῖν μὲν φοδερὸν ἴσως χαὶ παράδο- 

ξον, κατανοῆσαι δὲ ἀληθέστατον" ὅτι μή ποτε χαὶ 
νῦν παρὰ τὴν τοῦ ἑνὸς καὶ μεγάλου τοῦ ἀληθινοῦ 
χαὶ μόνου τῶν ὅλων βασιλέως καὶ Θεοῦ ἀθέτησιν, 

ἢ τοσαύτη διαφωνία χαὶ μάχη τῶν ἐν τῇ ̓ Εχχλησίᾳ 

γίνεται, ἑχάστου τῆς μὲν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ διδασχαλίας ἀφισταμένου, λογισμοὺς δέ 

τινας χαὶ ὅρους ἰδίους ἐχδικοῦντος ἐξ αὐθεντίας, 

χαὶ μᾶλλον ἄρχειν ἀπ᾽ ἐναντίας τοῦ Κυρίου, ἢ 
ἄρχεσθαι ὑπὸ τοῦ Κυρίου βουλομένου. “ Τοῦτο δὴ 
λογισάμενος, καὶ πρὸς τὸ ὑπερδάλλον τῆς ἀσεύείας 

ἐπτοημένος, ἐπὶ πλεῖόν τε ἐρευνῶν, ἐπειθόμην οὖ- 
δὲν ἧττον, χαὶ ἐχ τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων ἄλη- 

θἢ εἶναι τὴν προειρημένην αἰτίαν. “Εώρων γὰρ 
πᾶσαν μὲν πλήθους εὐταξίαν τε χαὶ συμφωνίαν 
ἄχρι τότε χατορθουμένην, ἄχρις ἂν ἣ πρὸς ἕνα 
τινὰ τὸν ἄρχοντα σώζεται χοινὴ τῶν ἄλλων εὐπεί- 
θεια " πᾶσαν δὲ διαφωνίαν χαὶ διάστασιν, ἔτι τε 

πολυαρχίαν » ἐξ ἀναρχίας δδοποιουμένην. ᾿Εγὸν δὲ 

εἰδον ποτὲ χαὶ μελισσῶν πλῆθος νόμῳ φύσεως 

στρατηγούμενον, χαὶ χαταχολουθοῦν εὐτάχτως τῷ 
ἰδίῳ βασιλεῖ, Καὶ πολλὰ μὲν ἐγὼ τοιαῦτα εἶδον, 

πολλὰ δὲ ἤχουσα ἴσασι δὲ χαὶ πλείονα οἵ περὶ ταῦ- 
τα ἠσχολημένοι, ὡς χαὶ ἐχ τούτων ἀληθὲς δείκνυ- 

σθαι τὸ λεγόμενον. Εἰ γὰρ τῶν πρὸς ἕν νεῦμα ἀπο- 
λεπόντων,, καὶ βασιλεῖ χρωμένων ἑνὶ, ἴδιον εὖτα- 
ξία μετὰ συμφωνίας: ἄρα διαφωνία πᾶσα χαὶ 

διάστασις σημεῖον ἀναρχίας. ᾿ Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν 

λόγον, ἢ τοιαύτη πρός τε τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου 

χαὶ πρὸς ἀλλήλους διαφωνία καὶ ἐν ἡμῖν εὕρισχο- 

μένη, χατηγόρημα ἂν εἴη, ἢ ἀναχωρήσεως τοῦ 

ἀληθινοῦ βασιλέως, χατὰ τό Μόνον ὃ χατέχων 

ἄρτι, ἕως "ἂν ἐχ μέσου γένηται ᾿ ἢ ἀρνήσεως αὐ- 

τοῦ, κατὰ τό᾽ Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, 

οὖχ ἔστι Θεός. Οὗ χαθάπερ σημεῖόν τι ἢ ἔλεγχον 

ἁ δὶς (υᾶεχ (ομπιθεῖ. εἰ Βοος. Ῥυΐπιιβ. Αἵ δα. ἔοτ- 

{{π|5. δὲ πιῖγαιιο βἀϊεῖο δυλούσης δὲ ἄμα καὶ τὴν αἰτίαν 

ἐν τῷ προειπεῖν, αἴψιι6 οἰΐαπι κῶς υαιϊοϊπαιο οἰπιιῖ 

“εοἰαναὲ εἾπι5 ταὶ οαιιδάπι. 

8 Βορ, Ῥγίπηιβ τοῦτο δέ. 
ΓΒΟΡῚΙ ῥυῖπλιια ΘΕ. Γογίϊτιι5 τῶν ὅλων, οἱ τΐαὰ 4ποάτα 

Ἰορίτασ. ἴῃ πιαγρῖπο ΟΠ] οπὶς. Ν᾽ ὁποίῳ, Ηαπ Ἰοπβο 

ΠΕ ΦΌΡθΙΟΙΟ ΡΕΙ.- 

Α 
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ἅτις ΤΈΠΒιι5. Ὁ]10 ΡΙΟΡΘΙ]δγθῖ, ΟΡ ϑἂπιὶ 4ιᾶπι ἴῃ 
αἰνι πὶ. ΒΡ ρ αν 5. ἀσπον 556 πὶ ψϑρὶ αἴθμι. (πὶ 
Δυΐθη ἴῃ 60 5ἴδξι εἶτ ΡΟΥ ΠΙ Δ Π5 556 ΠῚ, δὲ ΘΔΠῚ 

4υδπὶ ἀἰχὶ οατιϑᾶπι ἀἸΠΠ ΘΠ θυ ΡΟ ΒΟΓ ΑΓ, ΤΠ 

1 πηθηΐθη γϑηῖὶ ΠΥ] ΤππάἸοιιπι, 411 ΠαΡΓαΐ πΠιιΠ1- 

4αΘπΊ τ ἔδοϊββθ {θα 1π ΘΟΕ15 5115 σθοῖπ πηι γαῖ, 
ἃἴ 16 ΘΠ]8 ΠῚ δα τιβᾶ πῃ 6] 15 ΓΟῚ ἀθοϊαγαῖ, ἢ15 συ 18 : 
1πὶ αϊοδιις {115 ποτὶ ἐγ αξ τϑα ἵτὶ Ισταοῖ. Ἡουτιηι 1σ]- ὕω. οι.5η. 
{τ Οἵα πη ΠΗ] 1π πΠΘἢ [6 ΠῚ γα πῖϑϑοῖ, 1Ππ4 πο τι6 
ἀδ Ῥγοθβθη! ΓΟΡῸΠῚ δίδει θχοοσι αν! : Ζαρα ἰοΥθ 
ἀϊοῖα. φυϊάθμη ΠουγθπμἀπιΠη} δϑὲ δὲ ΤΡ 0116, θὰ 

ΤἈΤΊΘΠ, 51 1π|6} 158 Ἐπ||", ὙΘΥΙ 55: ΠΠΠ1ΠῚ 6ϑῖ. ΝῸΠΙ νἱ-- 

ἀδ]ῖοθε ᾿πίον Ἐδο θϑῖδϑθ ἈΠ ΠΠΠῸ5 ἰαπία ἤδθο ἀἸβοογ- 
ἀἴα ἂο ρίρσπα Πποάϊθατθ Θχουϊαῖαν ΟἹ πΠ1π|5 πη ηὶ 
ψ ΘΙ τι6 δὲ 50}11|5 ἘΠῚ  ΘΡΒΟΥΊΙΙ ΓΘΘῖ5 ἃ6 Ποῖ οοπ- 
ΤΘΠ 111, ΟἸΙΠῚ (5 4π|6 ἀθϑογαῖ ΠΟ] ΠῚ ΠΟΘΙ 1651 

ΟἸνῖβεὶ ἀοοίγ παπι, δὲ Φααϑάδπὶ γα] ΟΟἸ ΠΑ ΟΠ 65 ἃ 
γοσυΐαθ ρΘΟΌ ΙΑ Γ65 ϑααρῖθ ἁποίουγ [αἴθ 5101 ἀρροροῖ, 
ΒῊΔ Ἰἔ{π|ι6 ἀἄνθυθιιβ ΠΟ ΠΠΪ Π11Π1}} ἹΠΊ ΡΟ ΓΘ “18 ΠῚ ἃ 
Τοτηἶπο τοσὶ. Ηος ἰσίξαν σα ὨΘΟΙ ΠῚ ΓΘΡι ᾶ5 - 
56Π1., ΘΠ Πτ16 46 Ἱπιρί θα 5. πη Π! ὰ ἀ1πὸ δἰίοη- 

ἴὰ5, τ] τ υΐπ5. ρου υ θυ σαθ5θ πη, ΠΙΒΙ] ΟΠ Πτι85. ΠΉΪΕὶ 

ΡῬδυϑιιαϑὶ γ6ὶ ὃχ 115 416 'π υἱΐὰ ἤπιπὶ γΘΡι 5, ΘΔ ΠῚ; 

{Δ} 51 Ρ 6 υἾπ15 αἶχὶ, σαιιβᾶτη , ὙΘΡΆΠῚ 6556 δὲ σϑὺ- 
ΠΙΆΠΔΠῚ. ὙΠ] 6 Ρα πη ΘΗΪΠῚ ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΡΟΡΌΪΟΡιιηι. ἐ- 
50] Ρ᾽ Πα πὶ ἴα τι6. σΟΠβθηβίοπθπι ἰαπηἴπι ροῦβονο- 
ΓΘ, ἀππὶ ΟΠΠΠ65. Ρυϊποῖρὶ πιπὶ ἴπ ΘΟΠΙΠ τ ηϊ 
ΟΕ ρου ἢ : ΟΠΊΠΘΠῚ ΨΕΙῸ (ἰβοον Ἰὰ ΠΏ ἃ 566}1-- 
ΠΟ ΠῚ, ᾿ΓΘ 116 τη] ΟΥυτι πὰ ῬΥΪΠοΙραίαηι 6Χχ ἀπο 5 

ἃς ῬΥϊποῖρὶ5. ἀδίδοιιι. φροβοϊβοὶ. ὙἹάϊ ἀπέθπὶ 4}1- 
4παπᾶο δροὸ ἴρ586. ἀρᾷαπι ἔπγπ] ΠῚ ἰΘσθ αι δπι 
παῖαΡΆ}1 σΟΠ ποῖα ΠῚ, 5.1ΠΠῚ 6116 ΓΘ ΘΠῚ 56 ν ἃἴο ΟἹ"- 

ἀϊπὸ βεχαθπίοθμμ. ἘΠ πππ]α αι ἀθηη ἔΔ]1ὰ 65 Ὸ οοπ- 
βρθχῖ, πηι] τααιιθ δι ἰνὶ : συ θυιιπὶ θ᾿] πνα πογθυτιπὶ 

315 «αἱ Πἰ5 ἱπνθϑε σα πα ἶθ ΟροΡα ΠΏ ΠανΔΡΙΠΐ , 510 τὶ 
ΟΧ ὶ5. δἰϊαπι ὙΘΓΙΠ 6556 οϑίθηἀδίπν αοά ἀϊοῖ- 
τπτι5. 51 δηΪπὶ ΘΟΡ πὶ 4] δα πα] Πιιτπ ΠῚ Γοϑρῖ- 
εἶππί, οἵ τϑρθ ὉΠῸ πα ΠΕ)", ΡΥΌΡΥι5. θϑὲ ογάῸ 

γδοῖι5. ἀἴαιιθ ΘΟ βΘη8115 : 5η6. ἀπ 10. ἀἰββθηβῖο 
ΟΠ Πἶ5. οἱ ϑϑάϊτϊο ΔυσιιΠΊΘπἴοῸ δϑῖ, ΠῸΠ 6556 48] 
ἱπηρονθῖ. Τίααιιθ πὰς θα 6) γαμοπΘ., 6] πβιηοά! 

ἀἰββθηβῖο ππαῖια 4115 ἴπ ΠΟΡΪ5 γθρουῖτυν ἴα πὶ ἀα- 
ψοῦϑιιβ Ποιηϊηϊ ρυθθοθρία, 4αλ πὶ ἀἄνθυϑιιβ ΠΟϑπιοῖ- 

Βερ. ΡὈτίπητιβ ἀναρχίας εἰσποιουμιένην. 

ἃ Πρ. τον κατὰ δέ. Μοχ Οοάοχ (ομθεῖ, δὲ 411} 

ἄπο χαὶ ἐν ἡμῖν. οσυ]α καὶ ἀθοβὲ ἴῃ εἀποπο Ῥατγὶ- 

516 51. 

» ΑπΕ4αὶ ἄπο ΠΡΥῚ ἕως ἐκ, Οτγααιιε οὐτο δὲ ἀππιι5 

(οοχ ἕως ἄν, ἄπει δθοοσϑουῖί, 



2 1]ιε:ς5. 4. 
“- 

Ῥεαί.ι3.1. 

λὑϊά. 

Ἀονενι, 8. 
39. 

Ια). τ3. 
13; 

Ῥκαἱ. τ3 ἡ. 

500 8. 

ἰρθοβ, ἰῃάϊοϊο 5ἰ1, ΠΟΘ. δ ΨΘΙΡῸ 65:8. βθοθϑβίβθθ 
7αχία {Ππ4, 7 πέμπε πὶ ἰδπιθέ ταίτιο., ἰδτιθαΐ, 

«ἴογιθὸ αὐοθςςογιίί : ἃὺϊ ΘΠ] ΠΟΡΑΡῸ. ΘΟ ΠΑ ΠῚ 
ΠΠὰὰ : Τὲαϊε ἐπιδίρίεπς ἵπὶ σοτάθ σο, οι δεῖ 

1)διις. Οὐ 115. Γοὶ «πᾶ5ὶ ἀπ} 51 5 ΠτιΠῈ 5611 ἃ} 
δαμηθηΐαπὶ 510] αησὶε 1ΠπὰΔ : Οογγμρίὶ διε, δὲ 
αϑοπιϊπανίέες [αοῖὶ σι ἐπὶ οἰπιαἰϊς οτεὶς. 

3. Ηἴς Ἰρίεαν ΠΘααΙ πὶ 681}, 4188 ἀρραγοῖ, 
᾿πιρ᾽ ἐδ εῖ5 6}115,. 4185 Ἰα θη ἴθ 'πῃ Δ ΠΪπ10 (6 Π65οἷζ, 

4τιαϑὶ βἰ ἢ 11} 6556. οϑίθ πα ἰς Βουιρίιγα, ΑἹ δαῖτ 
ΑΡοβίο]ιβ Ραμ! 5. σον 6 ρον ἪΠ 05 δα Εἰ ΠΟΘ ηῚ {πι- 
ἀϊοϊογιιπι Τὶ γθ θη δ πτι5 γθάιιοίινιβ, 14 ροπς 
Ἰοοὸ φοβεῖ αϊ 1, τὶ 4] γ θυ Πηοὶ ΘΟ ΠΠΠΟΠΘΠῚ 

ποο]θχ θη, τὰ ΟΠ θπημθπει, Οὐ] δπὶπὶ ἀἸοῖ 9 

Εἰ οἵοιε πιοπ ργορανογιεπε 1} 6 ᾿αῦογὸ ἔπι τιο-- 

εἰτἰα : αἀιαϊε [{10ς ΤΠ διις ἐπ τϑργονιιπι 5 ϑτισίιπι, τε 

7αεϊαπὶ δα ψι ποῖ σοπνδηϊιτιῖ, τορίθίος ομιὶ 

ἐπι φιίίαίο, τπαϊζιία, ἀναγίιϊα, ποιά, ρίεπος 

ἐπινίαϊα,, εἴς. Οπαμη τα π). ΑΡΟΒΙΟΪ πὶ ἀγ ΊΓΡΟΥ 

ΠΟΠ ἃ 5ΘΠΊΘΕΡ50 Θχοοβ ίαθδο Πα τοῖα πὰ πος ((Πν]- 
5π|Π| ΘΠ] 1Π 56 Ἰοαιιθηίθηι Πα} 06} υα 1), 566 1ηάιι- 
οἴππη 1 νοοθ 1Π|π|5, {πὰ ἀἰοἸ, 56 Ἰ4θο ἴῃ ρανὰ- 

ΒΟ]15. Ιοψαϊ δ ἐπ] νὰ5,. τα πὸ ἸΠ|6]]ΠΠ|σαὰπὶ ἀϊνῖπα 
ΘΥ̓ΔΠΘ6ΠΠ πηγϑίθυϊα, ΦΙΟ ΠΙΆ ΠῚ ΡΥΊΟΓΘ5. ᾿ρδὶ Θοα]05 
51105 Οἰαιιβουαηῖ, Δαν θτι5 4116. σγαν 6} ΔἸ θγαηΐ, 

ΘΓ ᾿ποΡ ἀβ5α [Π1ΠῈ ΘΓ 1Π5] 0165. ΘΟ ΘΟΡΊΠ : τ νῖοο 

Ραηα ἴῃ ΠΙᾺ ]ΟΡΊ 115. 5. {δυο πὶ οοροϊ [αΐθιη, αὶ 
50 ΠΟΘ ὲ ΡΥ] 65, ΟΟ}15 ἀπ ΠῚΪ ΟΡ ΒΟιΙΓα115, ΘΡΟΠῖδ 

ΘΧΟΌΘΟΔΕ Θοϑθηΐ : αιοα ρᾶ1ὶ νου τι5. αν  ἐϊοε-- 

Ρὰι : Ζἰιηιίσεα οοιεἶος δος, τὸ τιπιφτίατπ ον οτ-- 

πυΐαιι ἴτι ποτ. Ἐπχ 5. Ἰσίτα!" ἀἴαιιθ 51} 1 1|001ι5 

Ἰᾳαθν {πα Ἰοα Ρα πὶ, ἴπ πιπ  νΘυβιι πὶ αι  ἀθι τορτο- 
Ῥάτν Π)Δ]Δ 116 ΘΟ ΠἸ Π ΟΠ θη μοι Π δὶ ἱσπογαιος- 

ΠΘὨῚ ΘΧ ΨΙ ΠΟΥ ΙΑ Ὶ ῬΡΑν ΓΘ. ΟΥΘαΣῚ : 564 ΡΓΟρυΐθ 
ἴα πηθ ἢ ΒΜ] ΤΟΥ ΠῚ ΠΕ 18) (Ἰ55Θ ΠΘΙ ΟΠΘΙῚ ΘΧ δῸ 

ΟΥ̓ ΘΠΙΡ6, 406 ἱΠάἸΠῸ05 Π05 Γο ἀδηλῖ5, {αϊ ἃ Πο- 
1 Π0 ΤΘσ απ)". Οτιο 5] 5[8 Επ]556}} ΔΙῚ {πὰ Π 60 δὰ 
δ] αϑυηοάϊ νἰΐαμι σοπϑ ἀνα πἀαπὶ ἱποι πη θοιθ, πὸ- 

4116. πηθενὶ ΡΟΐθυα ΠΣ ΠΙΔΘΉΪ ΓΙ ]ΠΘ 6] 5Π]0 4] 
ΒΓ ρου ]5, 6] ἸπΠοΟ 5 ἀθυ ΠΕ], ν 6] ἀθητοπ δ, γε], 
{188 65ὲ πηλΠ 185 Ὠἰμλϊοῖα5, 4110 110 νοοΆ] 0 ἀρ- 

ς Τῦτγασιιο βάτο εἰ Βορ. τοΡ ας. τοὺς μὴ ἀπολωλε- 
κότας, δος “ιιὶ ποι δισεῖ σον δ μεναι, Οοάεχ Οοι- 
Ἰεῖ. τοὺς ἀπολωλεχότας, 605 φιιὶ ρεγαἰϊεὶ σιμιὶ οογάε; εἰ 
ἴϊα Ἰοβὶ ἀθθογα ἀν ιἐγαπιαν, Ῥαγτοαϊα ποραᾶτς ἄθεβὶ 
«ύοσχαε ἴῃ Ἀερ. ῥτῖπιο. 

4 Οοάοχ (πιθοῦ, οἕ θάϊεῖο 6. οὰπὶ Βορ. Ῥεΐπιο 
ἀπόστολον τὸ χύήρυγμα οὐχ, πάανς ἀοοιγίπαπι αὶ 56 ἔρ5ο 
ποτὶ δα φοϑίίας5ο. Ἑαιτῖο Ῥανῖς, εἰ Ἀδρ. τογεῖας ἀπόστο- 
λον τὸ χρίμα, οἵ ἴϊὰ χιοαιια Ἰορίταν ἴῃ τηᾶγρῖπο (οαϊ- 
οἷ5 Οὐμ οἵ, οἱ οἀϊϊοηὶς Ν ὁποία, 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙΕΒ ΘΑΡΡΑΌΟΟΘ. ἈΑΒΟΘΠΙΕΡ,. 

Διεφθάρησαν, χαὶ ἐδδελύχθησαν ἐν 

5: 
Β Ἐνταῦθα μὲν οὖν ὥσπερ γαραχτῇρα τῆς τοιαύ- Δ ἴ ͵ 

}} 7 --- 
τῆς ἀσεῤφείας χατὰ τὸ λεληθὸς ἐμφωλευούσης τῇ 
͵ ως ΑἾ 2 ’, ’ ΄ ΕῚ ,ΝἜ » Ψυχὴ τὴν ἐπιφαινομένην χαχίαν ὃ λόγος ἀπέδειξεν. 

Ὅ γε μὴν μαχάριος ἀπόστολος Παῦλος σφοδρότερον 
ἀεοΣπ τρεψιρι ὰ Υ 

ἐπιστρέφων εἰς φόδον τῶν τοῦ Θεοῦ χριμάτων “τοὺς 
,' -Ὡ , , 

ἀπολωλεχότας τὴν χαρδίαν, τοῦτο ἀντὶ τιμωρίας 

δρίζεται, καταδιχάζεσθαι τοὺς τῆς ἀληθοῦς θεογνω- 
πάρ να ᾿ ἘΡ ἘΣ ν ἘΝ ΕΒ 

σίας ἠμεληχότας. Τί γάρ φησι; Καὶ καθὼς οὐχ 
ΝΆ , Ν Ἃ ΞΨ' 5 5 ΄ ᾽Ν 

ἐδοχίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδω-- 

χεν αὐτοὺς ὃ Θεὸς εἰς ἀδόχιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ 
Ἂς ; ᾿ 

χαθήχοντα, πεπληρωμένους πάσης ἀδιχίας, πονη- 
Σ ἘΙΝΣ 

Ὁ ρίας, πλεονεξίας, χαχίας, μεστοὺς φθόνου, χαὶ τῶν 
«τ σιν -" , » Ὁ ΔΒ λ ἂν 
ἑξῆς. Καὶ τοῦτο νενοηχέναι οἶμαι τὸν ἀπόστολον “τὸ 

, ΡΥ ΧΟΣ ἋΣ - τε Χ ι ΡΣ οος 
χρίμα, οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ (Χριστὸν γὰρ εἶχεν ἐν ἕαυ- 

5 
τῷ λαλοῦντα ), ἀλλ᾽ ἐξ ἐχείνης αὐτοῦ τῆς φωνῆς 

}Ὶ 

ἐ 
δδηγηθέντα, ἐν ἣ φησι διὰ τοῦτο ἐν παραδολαῖς 

λαλεῖν τοῖς ὄχλοις, ἵνα μὴ νοήσωσι τὰ θεῖα τοῦ 

εὐαγγελίου μυστήρια, ὅτι φθάσαντες αὐτοὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσαν, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως 

ἤκουσαν, καὶ ἐπαχύνθη ἣ ἀσύνετος αὐτῶν χαρδία" 

ἵνα ἔχωσιν ἀντὶ τιμωρίας ὑπομένειν τὴν περὶ τὰ 

μείζονα ἀδλενίαν, οἱ “ προφθάσαντες ἑχουσίως, τὸ 

ὄμμα τῆς Ψυχῆς ἀποτυφλώσαντες, ἐσχοτίσθησαν ᾿ 

Ὁ ὅπερ ὃ Δαξὶδ φοδούμενος παθεῖν, ἔλεγε" Φώτισον 
τοὺς ὀφθαλμούς μου, μή ποτε ὑπνώσω εἷς θάνατον. 

Ἔχ μὲν οὖν τούτων χαὶ τοιούτων φανερὸν εἶναι 

ἐλογιζόμην, ὅτι χαθόλου μὲν ἣ τῶν παθῶν χαχία, 
ΐ διὰ Θεοῦ ἀ Ἢ ἀδόχιμον γνῶσιν διὰ τοῦ ἀγνωσίας, ἀδόχιμον γν 

δι μϑ ἦ 
ἐντίθησιν " ἰδίως δὲ ἢ διαφωνία τῶν πολλῶν πρὸς 

.- Ὁ 

-τ-π 
ν .- ν , 

ἀλλήλους, διὰ τὸ ἀναξίους ἡμᾶς ἑαυτοὺς χατασχευά- 
- - Τ᾽ ΄ 5 ’ 5 6 ’ Ἐ Π Ἁ 

σαι τῆς τοῦ Κυρίου ἐπιστασίας, ἐπισυμύαίνει. Πρὸς 
- Ε ᾿ 

δὲ τὴν ἐπίσχεψιν τοῦ τοιούτου βίου, εἴποτε δὴ χαὶ 
- 5 - ΜΝ δ , 

ἐλθεῖν ἐδουλευσάμην, οὔτε μετρεῖν εἶχον τὸ μέγε- 
“- - δε: Σ 0 , ἊἍ Χλ' , ζ ΠΕΣ, ἘΞ 

θος τῆς τοιαύτης ἀναισθησίας, ἢ ἀλογίας, ἢ ἀπο 

ε ἈπΕΖαὶ ἱτὸς ΠΡγῚ οἵ πρὸς τά φθάσαντα. {Πἰγάσιο 

ἐἄτεῖο οἷ προφθάσαντες, 5ἷς ἴαπηοπι, αἱ οαἸπο ἡ ἐπ. μὰ- 

Βοαϊ ἴῃ τηαυσίης οἵ πρὸς τὰ φθάσαντα. 

ΓΈΔΙτο Ῥατίϑ. διὰ τὴν.... ἀγνωσίαν ἢ ἀδόχιμον “νῶ- 

σι» ἐγγίνεται. Οὐἄοχ Οοπιθοῖ. οὲ Ἀδς. Ρυίπιιβ διὰ 
τῆς.... ἀγνωσίας ἀδόκιμον νῶσιν ἐντίθησιν : «πο νὸ- 

ταπὰ Πα Ἰσανίπηι5 δὲ βἰποοτιια. Νος Π]ὰΔ ργαΐου- 

δα π ππὶ 51] 6 η το, ᾿Θ 61 βθοιιπ15 οὐγ 5 ἴῃ ἰθτοὸ (οπαθεῖ, 
διὰ τήν.... ἀγνωσίαν. 



ῬΡΗΟΘΈΕΜΙΌΜ. 

νοίας, ἢ διὰ τὸ ὑπερδάλλον τῆς χαχίας δ οὐκ ἔχω τί 

εἴπω. Εἰ γὰρ καὶ ἐν ἀλόγοις οὕτω χκατορθουμένην 

εὑρίσχομεν τὴν ἐν ἀλλήλοις συμφωνίαν, διὰ τὴν πρὸς 

τὸν χαθηγούμενον εὐπείθειαν" τί ἂν εἴποιμεν ἡμεῖς ἐν 

τοσαύτῃ μὲν τῇ πρὸς ἀλλήλους διαστάσει, τοσαύτη δὲ 

τῇ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ἐναντιότητι εὑρισχό- 

μενοι; Ἢ οὐχὶ ταῦτα πάντα ἡγούμεθα, νῦν μὲν εἰς 

διδασχαλίαν " καὶ ἐντροπὴν ἡμετέραν ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ 
Θεοῦ προτεθεῖσθαι, ἐν δὲ τῇ μεγάλη καὶ φούερᾷ 
τῆς χρίσεως ἡμέρᾳ εἰς αἰσχύνην χαὶ χατάχρισιν 

Ὲ Ψ50[0161[0 ΒΕ. 901 

ῬΘ]]6π), Π65010. ΕΠῸ ΠἰΠῚ δἱ ν6] 'π ἰρϑῖ5. θγαα 5 ἀη]- 

ΤΊ] Π1158. Πητ τα ΠῚ ΘΟΠΒΘΠΒΙΟΠΘ πῸὸπ ΟΡ αἰπιά 

ὁ ΘΟΠΒΘΡΨΑΡΙ ἀθρυο ΘΠ Ἰηλτι5, {πὰπὶ ιιοα ἀκιοὶ ὁ}0- 
[ΟΠ ΡΟ ΗΓ : ΘΟ] ΠῸ5. αἴσοῦθ ᾿Οϑϑιιηη115., ΠΕ 

ἴτα ἸΠτΘυ ΠῸΒ5 αἸββί (ον, δὲ ἴτὰ Τομηΐηὶ ρ ΘΟ ρ 5 

Δάν θυϑα νὴ γΘρου πηι" ΝΌΠΠΘ. ΠΟΠΪ5 ῥα πα τιΠ) 

δϑί, ππιπο αι θπιὶ προ Οπιπία ἀἰ ἀοοινπαπι οἱ 

ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΠΘ ἢ. ΠΟΒΙΡΆΠι ἃ ᾿ΟΠΙσΠῸ 1)60 ΡΓΟροπὶ, 

Θαθμ. γΘΓῸ ἱπ πηᾶρπα 1Π|ὰ δα ποι πθηέα. {6 1οἷϊ 
αἴθ δά νϑυθοιπάϊαμι δὲ ΟΠ θη ΠᾺ ΠΟ ΠΟΙ ΘΟΓΡΙΙΠῚ 

ἘΙ Ἔ 515 στή πτα ΠΤ ΞΕ ᾿ - τῶν μὴ παιδευομένων προσενεχθήσεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ “Δ. 11] ΘΙ 111 6 ΘΠ] Θ παι] πὸ {που πὶ, ἃ] 60 ᾿ρ50 
τοῦ καὶ εἰπόντος ἤδη, χαὶ λέγοντος ἀεί " ὅτι ᾿γνω 

βοῦς τὸν κτησάμενον, καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ Κυ- 
ρίου αὐτοῦ " Ἰσραὴλ δέ με οὐχ ἔγνω, καὶ ὃ λαός με 
οὗ συνῆχε " καὶ πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα; ᾿Ιὐχεῖνο δὲ τὸ 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, τό" Εἴτε πάσχει ἕν 
΄ [, Ξ , ν 7). δ᾽ “Μ ὃ ϊε ͵ ΙΞ 

μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται 
᾿ ,ὔ , Α ἴω ἂν , . 

ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. Καὶ τό - Ἵνα 
Υ , ἐκ “- , Ξλλὰ χ ΑΝ ἐδ φύγον 

μὴ ἡ σχίσματα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ 
τ ὯΣ “5Ὰ, ἢ 

ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη, ὑπὸ μιᾶς δηλονότι 
- τ- ν τῇ 

χινούμενα τῆς ἐνοιχούσης ψυχῆς. “Τίνος ἕνεχεν οὕ- 
- φὸ " ΄ 

τως ᾧχονομήθη ; ̓Εγὼ μὲν οἶμαι, ἵνα σώζηται ἣ 

τοιαύτη ἀχολουθία τε καὶ εὐταξία πολλῷ πλέον πα- 
μ᾿ ἀπ Ξὸ ἀδῖν ΜΕΉΒΗΝ ἀξ τον δα 

ρὰ τῇ Ἐχχλησία τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἣν εἴρηται" Ὑμεῖς 
τ : τ , δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, χαὶ μέλη ἐχ μέρους " χρα- 

τούσης δηλονότι χαὶ συναπτούσης ἕχαστον τῷ ἄλλῳ 
- -" , ἘΉΑΒΓ μα Ἂν δ πρὸς ὁμόνοιαν τῆς μιᾶς χαὶ μόνης ἀληθῶς χεφαλῆς, ἘρνΣ τα 

ἥτις ἐστὶν ὃ Χριστός. Παρ᾽ οἷς δὲ οὐχ ὁμόνοια 
ἐξ πα εν Σ: 

χατορθοῦται, οὐχ ὃ σύνδεσμος τῆς εἰρήνης τηρεῖται; 
δ τ ὦ , , λά ἐλλὰ ι οὐχ ἣ ἐν πνεύματι πραότης φυλάσσεται, ἀλλὰ καὶ 

διχοστασία χαὶ ἔρις καὶ ζῆλος εὑρίσχεται. Πολλῆς 
ἜΝ , 

μὲν τόλμης ἂν εἴη μέλη Χριστοῦ τοὺς τοιούτους 
-«» ΄ ἀν Ἐξ;  Ἄιοα Σς τὰν 

ὀνομάζειν, ἢ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄρχεσθαι λέγειν " ἁπλῆς δὲ 
εν ἔπι πρό: 

διανοίας, ἢ μετὰ παῤῥησίας εἰπεῖν, ὅτι χρατεῖ ἐχεῖ 
ὃ; ͵ ᾿ 

χαὶ βασιλεύει τὸ τῆς σαρχὸς φρόνημα, χατὰ τὴν 

τοῦ ἀποστόλου φωνὴν, λέγοντος μὲν δριστιχῶς, ὅτι 
τὶ ΄ ν ὃ δὶ αἷς ς . ν Ὁ Ὁ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπαχοὴν, δοῦ- 

- , ᾿ - ΧΩ 

λοί ἐστε ᾧ ὑπαχούετε " διεξιόντος δὲ σαφῶς τοῦ 
"“ 

τοιούτου φρονήματος τὰ ἰδιώματα, ὡς ὅταν λέγη " 

“Ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος χαὶ ἔρις, χαὶ διχοστασίαι, 
ΒΣ ΑᾺ, "2 ,“.»΄ Δα ώ 3 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε ; διδάσκοντος δὲ “ἅμα ἀποφαν- 

τικῶς τό τε χαλεπὸν αὐτῶν τῆς ἐχθάσεως, χαὶ τὸ 

ἀχοινώτητον πρὸς θεοσέδειαν, δι᾿ ὧν φησιν, ὅτι Τὸ 
- Ε » , ὸ τὰν , 

φρόνημα τῆς σαρκὸς, ἔχθρα εἰς Θεόν: τῷ γὰρ νό-- 

5 Οτναχιο βάϊεῖο ἣ οὐχ ἔχω, οου]α ἢ ἴπ ψϑίουιθ5 
Πρυϊθ ποῖ Ἰερίτατν. 

π ΠΙυά, καὶ ἐντροπὴν ἡμετέραν, ἴα, 51 πηᾶνῖβ, ᾿ητ6γ- 

ῬγεανῚ ρμοΐοβ, αὐ ἑπομίϊογαἝτεε ποὺς ρμάονεπι. 

4 Ὁ ττγάχιο βαϊεῖο οὐχὶ ἐν. Οοάοχ (οπιθοῖ. οἱ 11 

ὅτπιο οὐχ ἡ ἐν. 

ῬυΟίδυθ πα 6556 {41 50 ]Π]οοῦ δὲ ἴὰπὶ ἀϊχουῖς, δὲ 

5Θ ΠΡΟ αἰοδι : Οὐσπονῖξ θοὸς ρος» 55ογΘηι, οἱ αςῖ-- 

τιῖι5 ρΓΘ Θρ εἰοηιϊπηὶ σιεἶ: ΙςΓαθὶ 6 γῸ πιὸ ποτὶ 60-- 

δπονζ, οἱ μοριείτις πὶ χιογὰ ἐγ] 1εατζ ; οἱ 11ὰ 6}ιι5- 

ἄἰθιὴ βϑηθυῖβ πλα]τα. Π|Ὸ ἀποάτο, {πο ἃ} Αρο- 
51010 ἀἴοίιπι οδὲ : Εἰ δὲρθ μαζί) τιτετίπι τη 6 1)1-- 
δγιιηι7. οΟπιραιἑατετι" Ογατιῖα πιοτιὕτα : οἷρο ρἴο- 
τὶ αίτιτ τιτατίπι πιθτὑτιίιι, οοτισαπείοτι οπιπὶα 

πιθῖη ὕσα. Τίθηι ΠΠΠπ|4 : {71 ποτὶ δἰτιί ςο]ιϊςηιαία ἐπ 
ΘΟΙΡοΥ, δϑ ἑαΐρϑδιιν ργῸ ἱπιρίοθμι δοἰἐϊοίία εἰσι 

πι 61 τ. ταὶ 4185 410 τιπὰ Δ ΠἾπλὰ ἱπ Πα Τὰ πίο πιὸ- 

γϑαπίϊ. ΟἸΔΠ] ΓΘ [τὰ Τὰ ΠΕ Θη1 ᾿Π5{{{π|{π|Π} οϑὶ ἢ 

Ἐρο «απ 9} Θὰπι οατιβα Π} ΟΡΪ ΠΟΙ, ταξ πλα]1Ὸ 
Δ ]5. 6] Π5π]0 αἱ οἵ οὐο δὲ ἀἸβοιρ! πα βουναγθίαν 
ἴῃ Ποῖ Ἐθο βία, δὰ υτη ἀϊοίτιη οϑῖ : 7 Ὅς αἰείθηι 
δδιἰ5 σοΥριι5 Ομ ισίϊ, οἱ ππθηιῦτα θα ρατγίθ. Οαΐρρα 

ὉΠΠῚ1 ΠῚ δὲ 8011|Π} συ ιι ἢ σαραΐ, Ζιο οϑὲ ΟΠ ἰβίιι5, 

σοπτηθὲ ἃς σΟΠΠΘΟΙ ἘΠΙΙΠΙ ΙΟ 4116 οἴιΠῚ Δ] ΓΘ ΓῸ 
4 οσοποογήϊαπη. Αριὰ “05 νθῸ πο δχϑίδξ 
ΘΟΠοΟΡ ἴα, ΠῸΠ ΨΊ ΠΟ τ Ῥ8ΟΙ5. ΒΘ Αἰ, ΠῸΠ 'π 

ΒρΊ νυ τα ̓ ΘηΤὰ5. Οὐϑ[ ΟΠ} : ἴΠη0 νΘΙῸ (ἰ551 {1π|Π}ν 

115, δὲ δοῃγθ]αιο γϑρονῖτιν. Μασπο Φα θη} δι -- 
ἀδοῖοο 86 δ] θυ [8115 ΓΘ ἢ 605 4] ϑιηΐ 6] π5πιὸ- 

ἀϊ, ππθι νὰ ΟΠ ἰδεῖ ἀρρο!]ανθ, ἀπὲ ἀἴσογθ ἰρ505 
ἃ 60 γϑρὶ : 86 ἰηβθηι δηΐμὴϊ [πϑρὶς Πάθηΐον 
ἈΠ Π λανθ, 1Π16 ΟΠ] Δ ΡῚ ἃ0 ῬΘΘΠΑΡΘ. ΟΔΡΠΪ5. αἴίο.-- 
σἴπιπὶ }πιχῖα πὰπο ΑΙΡΟΒΙΟ]1 νοοθπι, αι πο ἠ6- 

Ε-αὶϊ. κι.3. 

Ι. Οον.1. 
26. 

{υία. ν 37. 

ΟΥΘΙΟΡΙΟ αἷς : Ομὶ δυ]ιϑοιϊς θο5 δογνος απ οὔδ- βοια. 6. 

εἰϊοτιάπεηι, δογνὶ οϑιἰς 6715, οὶ οὐθαϊεῖς. ΒιΘοΘηβθὶ 

ΔαΓ6 ΠῚ ΡΟΥϑρίοιιθ μι] 58. αἰδοιιιβ. ΡγΟρυϊθίαιθϑ, 

ΟἴιΠῚ 516 Ἰοαυῖειν : (μέσηι γεῖπι δἰτεξ ἐτιξ 61" Ὁο 5 τοί τι ας, σον, 3 

ι6, 

δἰ σογποηίϊο, οἱ εἰς ϊα, τιοπτιδ σαγτιαῖος δειὶς 3. 

Βιπη] 46. ΠΟυπὶ ὙΓΟνιηΣ Θχί τι ΘΥΑνΘΠῚ 

»ΈΔΜϊο Ῥαγὶβ. διανοίας εἴη. οχ υἱ]τῖπια ἴῃ Με5. 
ΠΣ 

“ Τορ. ΡΥΪπηβ. ἅμα χαὶ ἀποφοαντικῶς. Οὐοά 56 αιῖ- 
ἴπν, φρόνημα τῆς σαρχός, [ἃ σομνοΥβιιηλ Ἰοσίζιν ἴῃ 

γυϊραία, δ'αρίοηίία οανγιὶς, ἱπίπιϊςα ἐςὲ ἴεο. 
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6556, ΠΙΒΙ] 116 ᾿ρϑῖ8 6586. οἵπὶ Ρ᾽θίαϊθ σοι - 
Ποπι. 8. 7. ΤΉ Π6. ἀβδονθυαητο ἀουθι, [5 νυ }ῖ5 : 1{{6- 

αι}, 6. 
ῃ 

54. 

οαπ.6.38. 

Ινιὰ. 8.58. 

7]υϊά. κτς- 

ή9. 
Τυϊά. τθ. 

ΓΚᾺ 

Δει.ἡ.3:. 

ὥοαπ. 0.38. 

“οαη. 17. 
20. 

ὥοαπ.3.36, 

οἴιι5 Οατγιὶς, ἱπιηιϊοίίϊα 6εὲ ἀάνοτδιις 71) οῖιηι : 

ἰδαὶ ὁπῖμι Π) εἰ ποτὶ 65: σε γθοία : πιθο ἐπῖπι ροίες5ί. 

Τάοῖροο Δίομιο, ἰπάπ|ι Π)οπλΐπιι5, ρμοίοδέ «τιον τις 

«ἰοπιῖτιὶς 5οΥνῖ τ. 
Δ. Ῥοϊπάθ οἴιμὴ ᾿ρ56 πΠΙ ΘΠ Ἶπ|5 Τ)61 ΕἼΠτι5. Π)ὸ- 

ΜΉ] Πτι5. δὲ ΤΠ ηθιι5. ΠΟϑίθν {6515 (ΠΡ Ἰδῖτι5,. 6} 4ιιΘηῚ 

ΟἸΙηΠΐα [χοία διιηΐ, οἰληηοῦ :; 7)6δοοπαϊ ἐδ οὐΐο, 

σιοτὶ τὶ ἐαοίαηι σοἰτιπίαίοπι πιόαηι, 5θ υοἰιτα- 

ἰθπι 6715 φιιὶ πιίοίξ πὶ Ῥαίγὶς; οἵ, «1 πὶ ἴρϑ5ο 

{ποῖο πἰλῖ; οι, Ἡαπάαίιηι αοοορὶ πιά ἴσαι, 

δὲ φιιϊά Ἰοχιίαν : ᾿ϊθυηιιθ οἰ ΚΡ "5. ΒΔ ΠΟΓΠ5 
πᾶσπὰ ἀοπᾶ δὲ δα μηϊγαη ἃ «ἰδεγ ται, ἂο Ρονῇ- 
οἷαι οπηηΐα ᾿π ΟΠ ΠΙθιι5. ΠῚ ΒΙ! 16 ἃ ΒΘ μη  ρ50 1ὁ- 

«πᾶῖαν, 5684. (προ ιΠ] 4116 Δι Ἰθυὶὲ ἃ Τ)ομἶπο, ἢ θῸ 

Ἰοφάδειν; {πο πο 0, 4118650., ΠΟῚ ἰΟΠ 56 Τηλσ]5 Π6- 
ΟΘΘΒΔΡΙΠ Θϑ5ΐ τὶ τπιπίνοῦϑα [)6] ἘοοΙ οϑῖα ἴῃ Ρδοὶ5 
ψΊΠΟΙ]Ο 5 Ρ ιι5. τπππ]ταῖθπ 1] 61" ΒΟΥ ΑΓ 5[τι- 
ἄδπβ, σομρ θαι {πο π᾿ Ασα ἀϊοί πη οι: 27ὲ|- 
εἰζιαἰτιὶς ον φαἰοηάζπιν ΘΓ ας ΘΟΥ τἰπιίπι, οἰ ἀπίηϊα 

τσια. ΝΘΠΊΟ ΘΠΪΠῚ 5118 }} ᾿Π51115 ψ Πα π αῖθιη Ρ]Ὸ-- 

Ῥομοθαι λοϊθ πη : 564 ΟΠΠΠ65. 51Π11}} ἴῃ ἘΠῸ 
ϑᾷποῖο ΘΡΊΡ τα ἀιιςο ΓΘ] σα η} ψ Πα θη 50]1π|5 1)0- 
τλΪηὶ 1658 ΟἸΠγ 51, Χα] αἷς : “]οδοοπαϊ ἐδ οίο, 

τιονὰ πὶ ζαοίαπι αοἰπιτιξαίειι τλθαπι σοὶ υοἰμπία- 

ἴδηι 6715 σιιὶ πιϊσὶε τπθ, Ῥαϊγὶς : δὰ ἀπθηὴ ἀἸοῖ.., 
ΝΝὸπ ΡΓῸ οἷς αἰιΐθηι ΤΌσΟ ἐατιζτηγι, 56 δὲ ῬΓῸ οἷς 

φιιὶ οὐδ πιπί ρϑν ϑετϑτίγι ΘΟΓ τ ἔτι τι, τιΐ ΟΥΠ τ: 6 5 
τἰσατίτηι  οἰτεῖ. Οἴπ τὰ ἀθηλιιπὶ Θχ 1115, οἵ χ μ]ν]-- 

Ῥιι5, 4185 5116 Π|10 Ῥ ΘΙ ΘΟ  ΠηΪϑὶ, τ] οἷα οἱ ονϊ-- 

ἀδηῖου ῬΘ Βιι 5556} ΘΟΠΟΟΡ ἴᾶπη ἴῃ ἰοΐα δἰ πα] 
ἘοοἸοϑία 1)6] ΠΘΟΘββα ἃ ΠῚ 6556, }πιχία ΟΠ δεῖ νο- 
Ἰαπίδίθηι ᾿π ϑαποῖο Βρἰνἴτιι, σοπίγα 16, ΘΟ π[αηὰ- 

Οἷδη 4185 ἴῃ ΠΘιιπ Θϑῖ, ΠΑ ΧΙ ΠῚ6 δὶ πλατιο (1551-- 

ἄἴο σοη)πη ραν, ΡΟΥΘ] Οϑἃ ΠῚ 6556 δὲ ρθυ Πἰοἰ οϑα ΠῚ 
(Θεὲ δγεῖπι, ᾿παυῖι, σοπίιπιας 65: ἐπ Εἰ πίσηι, τιον 

υἱάοδϊιι οἱαηι, 56 ἔλα 7) οἱ πιαγιοῦὶ διιρ ον" ἐρϑιει), 

1Ππ|ι4 σοΠϑθ 6 Πη8. 6856. ἀπχὶ, τς τἀ πάθη ὀχροη- 
ἀἰθρθ ἢ αι  ΠΔη} ρϑοσαῖα γϑπϊαηὶ ἀρ Τηθιιπ ὁὉ- 
{ΠΠ6 06 Ροβϑίπῖ, δὲ ο} {τι δ ο {ια!α ἀοἸϊοῖα ἤαὶ 
415 οοπευππηδοῖεθ Ππ4Ἰοῖο ΟΡ ποχίτιϑ5. ἈΘΙ θοιῖϑ ἰρῖταν 
ΒΟΥ Ρ τα 15 αἰ ν ῚΠ15, ΓΘΡΘΡΪΟ ἴῃ Ὑ θιθυὶ ἃς Νονο Το- 
δ᾽ θη, ΠΟΙ ἴῃ πλιὰ {1π6 πΘαπ16 ἴπ πιασηϊ- 

ἃ Χἱτταάχαο οάϊεο οἱ Ῥορ. ἰογίϊπι ἀνάγκη πᾶσα. (ο- 

ἄοχ Οομθρεῖ. οὲ Ἄδρ. ῥυίπηιις πᾶσαν. 

6 Τία βάϊεῖο Νεποία οἵ ποείτὶ ΠΡυὶ νοΐογος. Εἰ ΔἸ 0 

Ῥαγνίβ. χαρδία μία καί, εἴς. Ηαπᾷ Ἰοπρο ἄτι 55. ἀπὸ 

τοῦ οὐρανοῦ. 

Γ δῖος Νῖ55. οἱ οἄϊιῖ. Αἱ τοχίιϑ βϑᾶσον πιστευσόντων, 

ἡ ογοαϊιιὶ δι. Ν α ᾿ΐα πλιὸ Ἰηΐτα Ἀορ. τον ἶτι5 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕΕ σΑΡΡΑΏΟΟ. ΑἈΠΟΠΙΕΡ. 

“ κι τς, ες , .. οδλόλυνδιακδά 
μῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται᾽ οὐδὲ γὰρ δύναται" 

διότι Οὐδεὶς δύναται, ὁ Κύριος φησὶ, δυσὶ χυρίοις 
ΡΤ» 
δουλεύειν. 

Εἶτα αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ 

Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ βοῶντος, δι᾿ 
τ ε , ΕῊΡ «'", ᾿ ΞΠΞ 3 - ,2 οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, ὅτι Καταξέδηχα ἐκ τοῦ οὖ- 

ἐκ έεασο τπο τονε τροφήν, αὐτμς Ξὴ 
ρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

ΩΝ 7 δ. Ἵ 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός" χαὶ, ὅτι ᾿Απ’ 
2 “Ὁ “- , ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν " χαὶ, ᾿Εντολὴν ἔλαδον τί εἴ- 

δὴ , ͵7 Ἃ, τ Τὰ σῶς Κ᾽ 

πω, καὶ τί λαλήσω " καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου 
- ΩΣ Α δὴ , οἷ Ἂ ΄ 

τοῦ διαιροῦντος μὲν τὰ μεγάλα χαὶ θαυμαστὰ χαρί- 

σματα, ἐνεργοῦντος δὲ τὰ πάντα ἐν πᾶσι, λαλοῦν- 
, ἌΣ οδς ἀρν σοι 5. “ Ε 5. Η 

τός τε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀχούσῃ παρὰ 

τοῦ Κυρίου, ταῦτα λαλοῦντος " πῶς οὐ πολλῷ μᾶλ- 

λον ἀνάγχη ᾿ πᾶσαν τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ Θεοῦ σπου- 
Ε Ἀὐρ εν Ἢ τς 

δάζουσαν τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ 
Ξ; ἀρ βς πν ἀτος γν Ε 

συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πληροῦν ἐχεῖνο τὸ ἐν ταῖς 
φῳ - ΄ὔ - 

Πράξεσιν εἰρημένον, ὅτι Τοῦ πλήθους τῶν πιστευ- 
, Ξ δ . λ ΘΑ ΝΥ ΑΙ ΝΝ ΝΥΝ Χ 

σάντων ἦν ἣ “χαρδία καὶ ἣ ψυχὴ μία " οὐδενὸς μὲν, 
τς ἢ 

δηλονότι, τὸ ἴδιον βούλημα ἱστῶντος, πάντων δὲ 
ἣ- Ἐξ ; ἐς δὲ ταττε 

χοινὴ ζητούντων ἐν ἑνὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι τὸ τοῦ 
Ξ ἔπιος Ἔ ἔα . Ὁ 

ἑνὸς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ θέλημα, τοῦ εἰπόντος " 
᾿ τς τ , πα Ἅ8 
Καταδέδηχα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλη- 

τὸ ᾿ 
μα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πα- 

ἢ ω ψφα 
τρός " πρὸς ὅν φησιν" Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ ἶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ 
“ δ ΕΥ̓ 3 

ἐπ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμὲ, ἵνα πάντες ἕν ὠσιν. ᾿Ἐπὶ τού- 

τοις, καὶ πλείοσι τοῖς σεσιωπημένοις, οὕτω σαφῶς 

καὶ ἀναντιῤῥήτως ἀναγκαίαν μὲν, εἶναι πληροφορη- 

θεὶς τὴν παρὰ πάσης ὁμοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ ᾿ἔχχλη- 
ΩΝ 7 Ὡ 

σίας, χατὰ τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι 
ε , , 9 7 5. Γ Ἁ ὃλ 0 ,ὕ 3 

ἁγίῳ, συμφωνίαν, ἐπικίνδυνον δὲ καὶ ὀλεθρίαν ἐν 
- ᾿ ΣᾺ , Ν , ᾿Ξ . Ν Θ Ἂ Γ ΑΥ ὁ 

τῇ πρὸς ἀλλήλους διαστάσει τὴν πρὸς Θεὸν ἀπεί- 
ε . - - ἀγωτῖ - » »' 

θειαν (Ὃ γὰρ ἀπειθῶν, φησὶ, τῷ Υἱῷ, οὐκ ὄψε- 

ται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὖ- 
- ͵ » , ἝΩ 

τόν), ἐχεῖνο ἀχόλουθον ἡγησάμην ἐξετάσαι λοιπόν 
τ "ΝᾺ ν 

ποῖα μὲν ἄρα συγγνώμην τῶν ἁμαρτημάτων ἔχειν 
.»"ὔ Αι τῶν - , 2 " λῇ 
δύναται παρὰ τῷ Θεῷ, πόσα δέ τις καὶ πηλίκα 

ἁμαρτήσας, ὑπεύθυνος γίνεται τῷ χρίματι τῆς 

ἀπειθείας. Εὑρίσχω τοίνυν, ἀναλαδὼν τὰς θείας 
ΑἹ τ τὰ τ 

Γραφὰς, ἐν τῇ παλαιᾷ καὶ χαινῇ Διαθήχκη, οὔτε ἐν 

εἴ οαιο ἐπ. ἴῃ πιᾶγσῖπο χαὶ ὀλέθριον. 

Α΄ Αμπζαὶ ἄτπιο ΠΡτὶ τοίνυν ἀναλαμδάνων. Ηοΐ νἱάε- 

ἴὰν ἄϊοογο Βαβι : Νδοοθθο πῸμ 6858 ρεοδαΐᾷ αὐΐ 

χα τα αὐ ππᾶσπα ρΡαϊγανὶ, ταλ αι 5. ἀἸοαῖαν ᾿πόθξο- 

40 η8 : 504 5415 6556, 51 γ6} πἰπὰπὶ ῬΥΟορ απ πὶ υἷο- 
Ἰείτιν, 

ϑδν.“.-. 



ΡΙΙΟΟΕΜΙΝΜ, 

τῷ πλήθει τῶν ἁμαρτανομένων, οὔτε ἐν τῷ μεγέθει 
τῶν ἁμαρτημάτων, ἐν μόνγ͵ δὲ τῇ παραδάσει οὗτι- 
γοσοῦν προστάγματος, σαφῶς χρινομένην τὴν πρὸς 

Θεὸν ἀπείθειαν, χαὶ κοινὸν χατὰ πάσης παραχοῆς 

τοῦ Θεοῦ τὸ χρίμα - ἐν μὲν τῇ Παλαιᾷ τὸ φοδερὸν 

ἐχεῖνο "τοῦ Ἄχαρ ἀναγινώσχων τέλος, ἢ τὴν χατὰ 
τὸν ἐν σαδδάτῳ ξύλα συλλέξαντα ἱστορίαν, ὧν ἐχά- 

τερος οὐδὲν οὐδεπώποτε ἄλλως οὐχ εἰς Θεὸν ἥμαρ- 

τηχὼς, οὐχ ἄνθρωπον ἠδικηχὼς, οὐ μέγα, οὐ μι- 

κρὸν ὅλως εὑρίσχεται. ᾿ἈΑΜλλ᾽ ὃ μὲν, ἐπὶ μόνη καὶ 

πρώτῃ τῶν ξύλων συλλογὴ ἀπαραίτητον δίδωσι τὴν 

δίκην, οὐδὲ μετανοίας τόπον εὑρών - προστάγματι 

γὰρ τοῦ Θεοῦ παρὰ παντὸς τοῦ λαοῦ παραχρῆμα λι- 
θοδολεῖται. Ὃ δὲ, ὅτι μόνον ὑφείλετό τι τῶν ἀνα- 
θεμάτων οὔπω “ εἰσενεχθέντων εἰς τὴν συναγωγὴν » 

οὐδὲ προσδεχθέντων ὑπὸ τῶν ἐπιτεταγμένων τὰ 
τοιαῦτα, αἴτιος ἀπωλείας, οὐκ αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ γαμετῇ χαὶ τέχνοις, πρὸς δὲ, καὶ αὐτῇ τῇ σχη- 
νὴ σὺν πᾶσι τοῖς ἰδίοις ἐγένετο. "Ἔμελλε δὲ ἤδη 

χἀὶ πάντα τὸν λαὸν, πυρὸς τρόπον, ἐπινέμεσθαι τῆς 

ἁμαρτίας τὸ χαχὸν, καὶ ταῦτα, οὔτε εἰδότα τὸ γε- 
γονὸς , οὐδὲ συνεγνωχότα τῷ ἁμαρτήσαντι, εἰ μὴ 

ταχέως ἐχ τῆς πτώσεως τῶν ἀναιρεθέντων ἀνδρῶν 

συνετρίδη μὲν ὃ λαὸς αἰσθόμενος τῆς ὀργῆς τοῦ 

Θεοῦ - ἔπεσε δὲ ἅμα τοῖς πρεσδυτέροις χαταπασ- 

σάμενος χοῦν Ἰησοῦς ὃ τοῦ Ναυῆ ̓  χαὶ οὕτω διὰ 
χλήρου φωραθεὶς ὃ ἔνοχος τὴν εἰρημένην ἔδωχε 
δίχην. 

Ἄλλ᾽ ἴσως ἐρεῖ τις, ὑποπτεύεσθαι μὲν τούτους 

εἰκότως χαὶ ἐπ’ ἄλλοις ἁμαρτήμασιν, ἀφ᾽ ὧν χαὶ 

ἐν τούτοις ἑάλωσαν" μόνων δὲ τούτων, ὡς χαλεπω- 

τέρων καὶ θανάτου ἀξίων, ἐπιμνησθῆναι τὴν ἁγίαν 
Γραφήν. Ἀλλ᾽ εἰ χαὶ λίαν εἴη ὃ τοιοῦτος τολμηρὸς 

προστιθέναι τι χαὶ ὑφαιρεῖν, μὴ καὶ Μαρίας ἄρα 

τῆς ἀδελφῆς Μωύσέως “ χατηγορήσει πλῆθος ἅμαρ- 

τημάτων, ἧς τὴν ἀρετὴν οὐδένα τῶν πιστῶν οἶμαι 

διαλανθάνειν; Αὕτη κατὰ Μωῦύσέως ἐπειδὴ εἶπε τί 

μόνον ἐν καταγνώσεως μέρει, χαὶ τοῦτο ἀληθὲς 

(Γυναῖκα γὰρ, φησὶν, Αἰθιόπισσαν ἔλαόεν ἑαυτῷ), 
τοσαύτης ἐπειράθη τῆς ἀγαναχτήσεως τοῦ Θεοῦ, 
ὡς μηδὲ αὐτοῦ Μωῦύσέως ἱχετεύοντος συγχωρηθῆναι 

αὐτῇ τῆς ἁμαρτίας τὸ ἐπιτίμιον. “ Αὐτὸν τοίνυν 
ὅταν ἴδω Μωῦσέα, τὸν τοῦ Θεοῦ θεράποντα, τὸν 
μέγαν ἐκεῖνον, τὸν τοσαύτης μὲν καὶ τηλιχαύτης 
ἀξιωθέντα τιμῆς παρὰ Θεοῦ, οὕτω δὲ πολλάκις ὑπ᾽ 

ΕΚ ΨΖύΌξθδισιίο ἈΕῚ. 

Ε 

218 
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τὰ τη6 ρϑοσαΐουνιιηι, 506 1Π τπὰ πα πμπ 610 οἰι-- 
Τπϑοιπηηαπο ἰδ πη θη} ρΥοοριὶ ν]ο αοπθ, οοπίι- 
Π]ΔΟΙΔ ΠῚ Δ νθυβιι5. Πθιι Οἷαν 6 }ιἸσανὶ, σΟπητηῖι- 

ΠΟΠΊΠΙ6. 56 η!Θ ΠΕ] πὶ ἃ [060 [6}}} π᾿ Οπηπθιῃ ἰπ- 
οοαϊοπείδη. Αἴχια ἴῃ γον ψαϊάθπι, Ιοσὸ πον- 

γΘπάπιη {ΠΠπ|πὶ ᾿ρϑίιιθ ΑΟΠἂν χα ἔπη, ἀῈ 6}115. 4] 70ς. 7. 
5ΒΆΡ αἴο ᾿ἰρ πὰ ΘΟ]! Θσοναὶ ΠΙβιου Δ ηῚ : ΠΟΥ ΠῚ ΠΘιι- Νιένιν α 

32. 344. [61 πη τ 8115 ἀθρυ  μϑ πα ἰτιν ἴῃ Τθιιπὶ ρΡοο- 
οα556, Δ ΠΟΠΪΠΪ 1}}} 111 ἴῃ γῸ δἰνθ ΠΙΆ ΘΔ 51ν 6 

Ῥᾶγνα {π} πη} ἴδ οῖσ56. 564 ἔθη. αἰἕθυ ααϊάθιη 
Ο}» Β0[Δη} ἃο Ρυϊπα μι ΠΡ ΠΟΥΙηῚ ΘΟ] ]Θο ΟΠ θηὶ ἰπ6- 
ὙΠ Ρ1]65. ΡαΠὰ5 ᾿π|1, πὸ ῬαπΙἐθ μεῖς. αὶ θην ἰη- 

νϑηῖο ἰοοο, φαλπάοαι θην Τ)οὶ ᾿τιϑϑιι ΘΟΠ [65 Ε1Π| 
ἃ ΟἸΠοίο ΡΟρΡαΪο ᾿Ὡρ 1115 ΟΠ τα παν : Δ]1ῸῚ ν6γῸ, 

«πο 50] τιπὶ 5.15 .{|||556 1 ΔΙ] ἃ οχ ἀπ} 15. οἱ 

ΠΗ ΠΘΥΊθι15, δά. ΠΟΠ πη} ἴῃ ΒΥ παβόρδηι 6Χ-- 
ῬΟΡ Δ Ε15, πϑοάιιμη ἃ} 115. αι δ ἰἈ]1ὰ τθοϊρίοπάα 
ἀἰθϑε Πα θα Πα}, ἀΘΘ ΠῚ 115, ΠΟ 510] πιοίο, 56 

ὈΧΟΥῚ ΘΠ Π δὲ ΠΠΠ 6 υ]5 ΘΧ Εϊ. αἴχιιθ ρου πίοἷθὶ διι- 
οἵου [αἰξ, ῬΡοΙθυθά]ι8 δὲ ἰρϑὶ τὰ θοῦ πάοι]ο τπὰ 

ΟἸΙΠῚ 51:15. ΟἹ ΠῚ 115. Τάτ τ6 ρϑοσαῖϊ νἱ πα Ἰοία ᾿ση]5 
1π πηοάτιπι ρΟρι τη. ΟἸηπθηὶ ΡΟρα]αΐιιρα ον αΐ, 
Ἰάατι6, οἴιπι ΠΘά 6. γῸ ΠῚ Ποϑδθί, ΠΟ 16 ρθορδητὶ 
ΘΟΠΒΟἾτι5 Θϑ56ῖ, ΠἾδὶ 5 ] ἢ ΡΟΡ 5, «πὶ ἀἰνῚ πὰ ΠῚ 
᾿γᾺ ΠῚ 56 ηϑουδξ, ἔπῖδϑοὶ σΟηἐ ἴτ|5. ΟΡ ΤΠ ΟΡ ΓΘΟΙΟΡΙΙΠῚ 
ὙἱΡΟν τι} ΟἸΔ 6}; δὲ Πἰδὶ {6515 Νάνο Π]Πτπ|5 Ρα]νουῸ 

ΘΟΠΒΡΘΙβι15 ΡΟ  ἰϑδθὲ ἀπ Οἴμπ 5ΘΗΪΟΥ θιι5, 5ῖ6- 
4116 ΓΘι15 ΡΘΡ 50 γθ πὶ ἀθρυθθηβιι8, Θὰ5 4τιὰ5 αἰχὶ 
Ρααβ ἀθάϊββθῖ. 

Αἱ [Ονἴαϑβθ ἀϊθθὲ αυϊβρίδηι, 46 Ηἷβ5 φαϊάθηι οχὶ- 
5ΕΠΠΔΡῚ ΠΙΘΙΪΓΟ ΡΟ556, ᾿ρ505 1115. Θεἴαπ) 50 θυ θιι5 
(1586. ΟὈϑβίνοἴοβ, Ὁ απ οἱ ἴῃ 1115 ἀθρυοθηϑὶ 

51Π| : 564] ΤἉΠ|6Π ϑλουδηλ ΒΟΥ ρεπνγαπι (6 15 5015 
[ἰἀιη π8Π} ΘΥΑν ΟΊ τι5. ΤΠ ἔθ τι6 ἀἰσηἶθ. τηθηπο- 
ΠΘΙῚ ἴδοϊββθ. 5844 ργριου απ πη]ιοα να]άθ ἁιαχ 
δϑὲ δὲ Γβῃ θυ ΥἾτ15 “τ ]1561115 58 0}15 ΒΟΥ ρΡ 715 Δ] ]1οἱς 
ἉΠΠΦΟΪ ἀπ ἀθηλἶ, πιυιμητ14 {τ18650. οἱ ΔΙΑυ 1 

Μον 5815 5ΟΡΟΙ ΠῚ, Ομ] 115 να θη ΠΟΙ] ΠΕ 6] τ πὰ 

᾿ἱποορ 8 Π| 6556 Ρ ΙΓ, 46. πη] εἰ ππ ἀϊπ6 ρθοςα- 
τονιιπ ΔΟσΟΙιΒΆ 11 ἢ Η 650 Οἴιη1 50]11π} ΔΙ] 4114 οοη- 

{τὰ ΜΙ 56 πη ἸΠΙΡΙΌΡαηο ἀἰχίβδθι, ᾿ἀπ6 Ἰρϑιιη 
γερο ( ζκογθηι θηϊπὶ, ἰηαιῖε, ΖΜϊορίδϑατη οἰνὶ 
ααἤιιπιαῖ), ται πὶ θὰ ρϑνίὰ θϑὲ δὶ ἱπα ρ Πα ΟΠ θη], 

τι Π6 ἴρ50 «πάθη ΜΟΥ 86 ρυθοδηῖθ ρθοοδῖ ροηᾶ 
5101 γϑηη  Θγθῖαν. Οἴπὶ νἱάθο ρθη ΜΟΥβ86η, 
Τ6ὶ [πηι] τη}, τη ΔοΠαι1 {ΠΠπ|π ψΊ ΡΠ, ἴοῦ ἃο [Δ Π115 

αὐτοῦ μαρτυρηθέντα, ὡς ἀχοῦσαι" Οἶδά σε παρὰ Α Ποποιίριιθ ἃ Π60 ἱπϑιρπἶτιι ΠῚ, Θὲ 586 06. ̓ρβίτιβ ἰ6- 

» Ἑάϊεῖο Ῥατῖβ, ἐκεῖνο τὸ ἀχαρ. ΓΑΡνὶ γείογεβ ἐχεῖνο 
τοῦ. 

ς Βορ. ῥυίπηιιβ εἴ ἐου 5 οὔπω οὐδέ εἰσιν, 
ὦ Βρρ. ρυΐπιιι Μωσέως κατυγορήσῃ. 

6 Ἰάεμι Οοάοχ ἐπιτίμιον. Αὐτὸν δὲ τοῦτον : Ξε νο- 
οὐ]ὰ δὲ ταᾶπαι σοοθπίϊουΐ αἀ]θοΐα οϑῖ, Πρ. τοῦ αὐ- 
τὸν τοῦτον. 

5 

Νιων. τα ας 



“01. 

πνοά. 33. 5 Πηόηῖοὸ ἴΐα ΘΟΠΊΡΓΟ ΑΙ πῚ, τὸ δα Ἰουὶῖ : Δορὶ ἐδ 
12. 

Νιιπι. 20. 
το. 

Ἴουῖε, 

17.---τ0. 

7οῦ. 1.5: 

ΡΓ οπιτιῖνιι5, οἱ ἱπιρ θη διϊ βγαίίαπι ΘΟΥαΤι 1Π6 

οαππὶ ἰσίταν πιπο ν460 ἴπ σοπιν ἃ ἀἸΟΕἸοΠἶ5 ἅ]πα Ὁ 
Π.Π] Δ} ἃ]. ΠῚ ΤῸ], Πἰδὶ 4οα τἀπειπηπιοίο μο- 

Ῥυ]ο. ΟΡ ἃηιιθρ βΘ ΠΟΥ Δ: ΠΗ Πα Ἅ ΠΕ αἰχοΡαῖ, 
Διμν εαὶ ἰαὸ ροίτα οαϊπισοηιι5 Ὁονῖὶς αητιαπι ἢ ᾿ὰΟ 

5018 46. σαιτιϑᾶ ΘΔ ΠῚ ΘΙ ΠΙΪΠ ΑΓ] ΟΠ ΘΠ 514 {1 Π|. 510] 

ἀβοῖν 556, [076 τς ποη ἰπΠσνθ θγθίτ. 1Π [ΘΡΓΔΠΙ 
ῬΓΟΙΠ 55] 0 ἢ Ἶ5, {1188 ΟΠΊΠῚ11Π15) {1186 {π|͵{.5]|5. ῬΥΌΠΙΪ5- 
588. Ππούὰπΐ, τὰ πΠῸ ΘΠ] Ππ]ὰ ΘᾺ : ΘΟ Π| νἰάθο Πτης 

χορ ηἴο 1, δὲ γ ΘΗ ΪΔ 1} ΠΟῚ ΟΕ Π ΘΠ ΓΘΠῚ : εαιπ| νἸθῸ 

Ρατιοα {Πὰν θυ] ἴπ ολτιδὰ [ἰι1556,. σαν [ΟΣ ἃο ἴἀπία 

ΤΟΙ ἔαοϊα νηί ΠῸΠ ΠΊΘΓ ΘΙ ηἢς πὶ Ρἰαηο, Ταχία 

ΑΡΟΒΓΟΪ ΕΠ], 5ου θυ ἴα Γ6 1 ΠῚ σου πο, ᾿ἴὰ ᾿ΟΥβι  60 

τ] Ῥ]ΆΠ6 ὙΘΥΙΙΠ 6556 1ΠΠπ} ; δὲ γιδέι5 οἷα 5αἰ- 

γιι5 Θ οί, ἱπιρίιις. οὲ μεσοαίοτ' πρὸ ραγοῦ Ὁ 

Εὶ«α] 4 πο σΟμΙΠἸΘΠΠΟΙῸ ἢ τιμὴ πον Π ἀπ} 1|-- 

Ιὰπι Τὶ ϑοπ θη ἃ Π} ἃι10.. (π|85 1Π ΘΙ1Π} ΘΙΪΔΠῚ 
411 δχ Ἰσποναπῖῖα Ῥ ΦΘΟΡᾺ} τὐπτιη} ν]ΟΪ αἱ, ᾿νῸ- 
πιιπεϊαῖα. δῖ, πῸη Πα 60. ΦΖπομηΟ 0. ῬΓῸ ππθυῖ το 
ἽΠΠΠπ|5. πη ἢ Πἀ]Ππ 0 ΠΔ ΘΧ ΤΕ ΙΠΘβ απ]. ΒΡ ΡΠ δῖ 

6 ΠΙη} : Εἰ απίηια οἱ ρϑοσανογὶὶ δὲ ἐδοθτὶξ τετιτεῖι 

δα οπεηίδιι5 ρΥςδοορίὶς 7)οιηϊνῖ, σπθ πιο Ορογ δὲ 

Πιονὶ, δὲ ποτὶ ἀβπονοτὶὶ, οἰ εἰοἰϊηιιογῖί, οἱ ἀοσορονῖξ 

Ρέσοαίιπι., αίοτοι ατίθίθηι ἱπιπι οι] αίτιην εἶθ 

ονίϑιις ργοίῖο ἀγϑοηιὶ οὐ ἀοἰϊοίιιπι αὐ ςασορο-- 

θην. Ετ ὁχογανὶι ὑΓῸ 60 βαρογίος ῥγορίθι 6715 
ἰσηπογαπίζαηι, στίαπι ἱστιοτ αν, οἴ ἴρ56 πὶ δεῖνι, 

οἱ τοηιὶ(ἐθίιιτ ἐπὶ. 1) 61ἰφεῖε ὁτιΐηι ἐδ ἰοίτει σου αι 

]οπιῖτιο. Οὐοά 51 αάνθυβιιβ ἀο] οῖα {πῶ ὁχ ἴσπο- 

γα Πτα. ΘΟΠΉ  Γα Π παν, Πα Ἰοἴτι πὴ Ρ ΡΟ ΟΡ Ρ. [ἃ ΠῚ 

ΒΘΥΘΙΙΠῚ, ἃ ΘαΖι6 Θχρία πα ΠΘΟΘϑαΡ 1) Θϑὲ 

δου Ποῖ. απο δὲ γτιδειι5 10} ΡῬΙῸ ΠΠΠ15. ΟΠ - 

1550. 56. τϑϑίαταιν", θοάι 4 ἀἸΧΘΡῚΕ αι15. (6 115 {αὶ 

50 θηο5 ἀθ! πα απιπηῃ, ἅτ 46 ἢἷς απ, ἄπιπὶ {ΠῚ Ρθςο- 

οαηΐ, 516 πτῖπι πὶ ἀριιη τῇ Εν πΘ ἸΠαἸσ πα τ] Π ΠῚ, {τι 

ΘΟΠΓΓᾺ 15{Ππ|5Π104}1 ΠΟ Π.111 65. ΘΟΠῚ ΠΟΥ ΘΕ", ΘΧ 5015 

ΠΟΙ] ΘΟΓΓῚ5 ν ΟΡ 5᾽ 11} 15. ΘΠ ΠΠσ τὸ ν᾿ ἀθα Πλι}", ΤΠ 

5115 αἸν! δ ΒΟΥ  ΡΓ 86. ΠΘΟΘ556 65} ΠΠΘΠῚΪ ΠἾ556, ΟἿ 

Ψ6] ππηἶτ15 ΠΙ5[ΟΥ δ ΠΑΡ τΙΟΠ 6 [Δ] πὴ 71 Ἰοἴτι πὶ ΟΡ 
ΟΟΌ]Ὸ5 ΡΟΠΘΙ6 μο 5511. ΕῈ Μϊϊ, Ἰπαοῖι, ᾿ οἰϊ ςαοον- 
ἐοιὶς, 711 ρμϑ»εοηιος. Οὐτι ἀυ θη [165 οϑϑθηῖ, 
ΡΙΟρΡίθυθα απο ραΐογ ἴῃ ΠῸ5 νΘΠ ΠΗ Γπ|5. ΠῸΠ 
ἱπνθπθγθίιν, [ἀπτὰ νὰ Π 6] ᾿Θη τὰ τ6 η} ποθ πα, τι, 

ΑΙΙΘΠΙ ΘΠΪ5. ΠΡ ΡΠ ΟΠ Θ ΠῚ [ΔΟΪΘ π 115, 1Π] ᾿ρ8ὶ 6}15 

ΠΠῚ πὰ ἀϊθ πη θ6]10 πιο Ποθυθ παν, ΒῈ ΘΙ ΆΡΘΕα- 

46 πΠίν θυ ι5 ρορια]5, ΠΟ ρᾶιοῖβ δχ θὺ οδίθη- 

4 Βοσ. Ῥυίπλιις πέτρας ἐξάξω, δαποαπε. 

» ὉτἋτ6γάπιὸ (οπθοῦ, ἣν χατά. 

“ Βορ. τονε χαὶ οἴσει, δ ἔτα 4αοαο Ἰορίταν ἀρὰ ἃ 
ΕΧΧ, Βερ. ρεΐηνας χαὶ οἴσῃ. Νοο 1 πη α] το ρμοβὶ Βο- 

Β΄’, ΒΑΘΒΙ͂ΤΙΙ ΟΥΒΛΈΕᾺ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΔΑΠΟΙ͂ΓΕΡ. 

πάντας, χαὶ εὕρηχας χάριν ἐνώπιόν μου " τοῦτον 
ν᾽ » -Ὁ ΝΥ σ 

ὅταν ἴδω ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς ἀντιλογίας οὐδενὸς ἕνε- 
Ξ ε ᾽ὔ μὰ “ ψ' " "Ὁ “-΄ ἦν» 

χεν ἑτέρου ς Ὦ ινα μονὴν εἰπὸ τῷ λαῷ γογγύςοντι 

4ι χ5 Ἧ “ΙΝ τ ͵ το δ ν αν οκν, 
ιὰ ἀπορίαν ὕδατος, Μὴ ἐκ ταύτης τῆς " πέτρας 

΄υ 7 
τς ΠΡῊΣ Ἴ ον, , ΄ " ΠΝ 
ξάξομεν δμῖν ὕδωρ : τούτου μόνου ἕνεκεν εὐθὺς 

τας ρας ΤΆΣς ἌΣ 
ἀπειλὴν δεχόμενον, εἷς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐχ 
ἰσελεύσεσθ “ » , - κ᾿ Ἶ Υ , 
εἰσελεύσεσθαι, ἥτις ἦν τότε τῶν πρὸς ᾿Ιουδαίους 

ἐπαγγελιῶν τὸ χεφάλαιον " ὅταν ἴδω τοῦτον παρα- 
- Δ ὦ ΄ . ν» » 

χαλοῦντα, χαὶ μὴ συγχωρούμενον " ὅταν ἴδω (κηδε-- 
-᾽ ο , 

μιᾶς συγγνώμης διὰ τὰ τοσαῦτα κατορθώματα ἐπὶ 
ἧς ἐξ ᾿ Ἥ 
τῷ βραχεῖ ἐχείνῳ ῥήματι χαταξιούμενον, ὄντως μὲν 

δρῶ Θεοῦ ἀποτομίαν, κατὰ τὸν ἀπόστολον, ὄντως 
δι ὑϑ᾽ εις ᾿, ᾿ ᾿, ῃ ΄ δὶ Φ 
ὲ ἐχεῖνο ἀληθὲς εἶναι πείθομαι, τό “ [ἰ ὃ δίχαιος 
7) , ΡΣ ὃ 5) 6.) ΑΥ͂ 1: λὲ -Ὡὦ - 

μόλις σώζεται, ὃ ἀσεδὴς χαὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖ- 

ται; Καὶ τί ταῦτα λέγω ; ᾿Εχείνης ὅταν ἀχούσω τῆς 
ω “ -“ - -»" ἣν - 

φοδερᾷς τοῦ Θεοῦ ἀποφάσεως, ἣν » χαὶ χατὰ τοῦ 
, ῳ; ἵν: ΓΕ ΜΝ 7) , 6:6 , » ᾿ 

μίαν ἐντολὴν ἐπ᾽ ἀγνοίᾳ παραδεδηχότος ἀποφαίνε-- 

ται, οὐχ ἔχω πῶς ἐπαξίως φοδηθῶ τῆς ὀργῆς τὸ 
ΠΕ, ἘΕΙΣ  Φ ἼΚΩΝ ΠΔΕΤΥΝΖΙΖΊΧΕΙ ΕΣ Τὴν 

μέγεθος. Γέγραπται γάρ" Καὶ ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτη, 
“ -- “ “- , 

καὶ ποιήση μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν Κυρίου, 
τὸ ΠῚ - ᾿Ξ ΚΟ . ῃ ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, χαὶ οὐκ ἔγνω, χαὶ πλημμελήσῃ, 

"ἢ γ6. ν «ς , ΟΙΕΥ ᾽Σ “, ΕῚ χαὶ λαῤη τὴν ἁμαρτίαν. “ οἴσει χριὸν ἄμωμον ἐκ 
Η ς , , 

τῶν προύάτων,, τιμῆς ἀργυρίου, εἰς πλημμέλειαν 
ΕΝ πες ἐσ αν π 5, το τος 

πρὸς τὸν ἱερέα. Καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὃ ἱερεὺς, 
- » Ὡ - "» , ν 

περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησε, χαὶ αὐτὸς οὐχ 
νΝ ἂν 75 ΄ ς. οὐ 31; , Ἢ 
ἤδει, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. ᾿Επλημμέλησε γὰρ 

» "“ ᾽ χ39 δι ἘἼΞΕ -Ὁ-Ὁ , 

πλημμέλειαν ἔναντι Κυρίου. Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν χατὰ 
Ξ ᾿ τρανὰ πὶ 

ἄγνοιαν οὕτως ἀπαραίτητον τὸ χρίμα, καὶ ὑπὲρ τῆς 
, , » ΝΜ “ΔΛ ὸ » 51" 

χαθάρσεως ἣ θυσία ἀναγχαία, ἣν χαὶ ὃ δίχαιος Ιὼδ 
- δ -Ὁ - , 

μαρτυρεῖται προσφέρεν ὑπὲρ τῶν υἱῶν, τί ἄν τις 
Σ, , ἀν μ.4- 

εἴποι περὶ τῶν ἐν γνώσει ἁμαρτανόντων, ἢ τῶν 

τούτοις ἐφησυχαζόντων: Καὶ ἵνα μὴ δόξωμεν στο- 

χασμοῖς αὐτὸ μόνον εἰκόσιν ἀναλογίζεσθαι τὴν χατὰ 

τούτων ἀγανάχτησιν, αὐτῆς πάλιν ἀναγχαῖον μνη- 
“ “Ὁ ΠΑ πὴ - » ᾽ ΣῪ Ὁ 

μονεῦσαι τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ἀρχούσης ἐπὶ τοῦ 
͵ Η͂ τὸ ῃ - χ ᾿ 

παρόντος χαὶ διὰ μιᾶς ἱστορίας παραστῆσαι τὸ χρί- 
-“ , ΓΕΑ ΔῊΝ ἵ 3 Α φϑ Φ, 

μὰ τῶν τοιούτων. Καὶ υἱοὶ, φησὶν, ᾿Ηλεὶ τοῦ ἴε- 
΄ ΓΔ , ν» , ἊΑ , τ .“ 

ρέως., υἱοὶ λοιμοί. 'Γούτοις δὲ τοιούτοις οὖσιν, ὅτι 

μὴ ἐπεξῆλθε σφοδρότερον ὁ πατὴρ, τοιαύτην ἐχί- 
“ω ᾽, .ο - . 

νησεν ὀργὴν τῇ μαχροθυμίαᾳ τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἐπα- 
.- , Ν Ν - 

ναστάντων τῶν ἀλλοφύλων, τοὺς μὲν υἱοὺς αὐτοῦ 
ἘΔ , 5 ςῇἢ φω Αἰ ἘΣ ὅλ. 32 ’ ἐχείνους ἀναιρεθῆναι χατὰ τὸν πόλεμον ἐν ἡμέρᾳ 

“Ὡ --- ,ὔ Ν 

μιᾷ, ἡττηθῆναι δὲ σύμπαντα τὸν λαὸν, χαὶ τούτων 
- φ ἈΝ ͵ὔ δι ᾿ ν Α 

πεσεῖν ἱκανοὺς, γενέσθαι δὲ χαὶ περὶ τὴν χιδωτὸν 
τ ς , Ὡ Ὁ , ἃ ΄ ΕΊ , 

τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ διαθήκης, ἃ μήτε ἠχούσθη ποτὲ Ἐπ Σ ᾿ 
πρότερον, ὥστε, ἣς οὔτε Ἰσραηλίταις, οὔτε μὴν 

Αἱ ΑΥ ααῖΦ - “ ΕΧΥῚ , φ 
Ε αὐτοῖς ἱερεῦσιν ἅπασιν, οὐδὲ πάντοτε ἅπτεσθαι θε- 

ΒῚ. Ῥυϊπλιβ δὲ του ϊι5. γὰρ πλυρμελήσει ἔναντι. ἙσΤΙο 
Ῥατῖβ, οἱ Βορ. βοοιιηάι πλυμιέλειαν. Αριὰ ΤΧΧ 

πλυμιυκλεία. 



ΡΕΟΟΕΜΙΌΝΜ, ΠΕ ῦΡΙΟΙΟ ῬΕῚΙ. 90 
νος ΑΓ κα ἐδ] ον, κα πτὸν πο ΄ .΄ ΕΙ 5 - - “Ρ τον τς 

βάιτον ἣν, “οὐὐξὲ τόπος αὐτὴν ὃ τυχῶν ὑπεόεχετο; {1}}115.). 110 ΟἰΠΔ 1, ΟἸΟα ΔΡΟΔ}} 58 ΠΟΙ] (αἰὐἰον 5 οὶ 

ταύτην ὑπὸ χειρῶν. ἀσεύῶον ἄλλοτε ἀλλαχόθεν με- 

ταχομίζεσθαι, χαὶ ἀντὶ τῶν ἁγίων, εἰδώλων ναοῖς 

ἐναποτίθεσθαι. Ἴξφ᾽ οἷς πόσον τινὰ συνέδαινεν εἰ- 

ναι, χαὶ κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, γέλωτα 

καὶ χλεύην παρὰ τοῖς ἀλλοφύλοις, στοχάζεσθαι πά- 

ρεστιν. ᾿Επὶ τούτοις καὶ αὐτὸς ὁ ̓ Ηλεὶ τέλει γρη- 

σάμενος οἰχτροτάτῳ ἀναγέγραπται" δεξάμενος ἀπει- 
λὴν; τοῦ, χαὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἀποχινηθήσεσθαι 

τοῦ ἱερατιχοῦ ἀξιώματος ὅπερ χαὶ γέγονε. 

Τοσαῦτα συμῥέδηχε τῷ λαῷ. Τοιαῦτα πέπονθεν 
ἣ Ἀτίἑι παρε Α 

ὁ πατὴρ διὰ τὴν τῶν υἱῶν παρανομίαν, " ὃς καίπερ 

τοῦ μὲν ἰδίου βίου ἕνεχεν, οὐδὲν ἠτιάθη ποτέ. Καὶ 
- Αι “» 5Ἃ 

αὐτοῖς δὲ ἐχείνοις οὐχ, ὑπέμεινεν ἐφησυχάσαι, ἀλλὰ 
γι ΝΥ - “ 

πολλὰ μὲν παρήνει, περὶ τοῦ μηχέτι τοῖς δμοίοις 
γ ,ὔ ἀν. 

ἐπιμένειν - Μὴ, τέκνα, λέγων, μή" οὐχ ἀγαθαὶ αἱ 
“ Ἁ Ὁ Ἧ 

ἀχοαὶ, ἃς ἐγὼ ἀκούω περὶ ὑμῶν. Σφοδρότερον δὲ 
ὴ -- 

χατασχευάζων τῆς ἁμαρτίας τὸ μέγεθος, φοδερώτε- 
ρὸν αὐτοῖς " παρίστη τὸν χίνδυνον. ᾿ὰν γὰρ ἅμαρ- 

7 φΦι ,ὔ Ν ᾿Ὶ τάνων ἁυάρτῃη ἄνθρωπος, φησὶν, εἰς ἄνθρωπον, 
» Ὁ π 

5 προσεύξονται περὶ αὐτοῦ πρὸς Κύριον. ᾿Εὰν δὲ εἰς 
Ἁ ς ,ὔ ͵᾿ -Ὡ 

Θεὸν ἁμάρτη, τίς προσεύξεται περὶ αὐτοῦ ; Ὅμως, Β 

ἐπειδήπερ, ὡς εἶπον, οὐχὶ τὸν πρέποντα ζῆλον κατ᾽ 

αὐτῶν. ἐπεδείξατο, γέγονε τὰ εἰρημένα. 'Γοιαῦτα 

ἐν οὖν πλεῖστα ὅσα χατὰ τὴν παλαιὰν Διαθήκην 

εὑρίσχω τὰ χατὰ πάσης παραχοῆς χρίματα " αὖθις 

δὲ ὅταν ἐπὶ τὴν Καινὴν ἔλθω, τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐκ ἀπολύσαντος μὲν τῆς τιμωρίας, 

οὔτε τὰ χατὰ ἄγνοιαν, σφοδρότερον δὲ χατὰ τῶν 
ἐν γνώσει τὴν ἀπειλὴν ἐπιτείναντος, δι’ ὧν φησιν" 

᾿Εκεῖνος δὲ ὃ δοῦλος, ὃ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ “ χυρίου 

ἑαυτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἑαυτὸν, μηδὲ ποιήσας 
πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς" ὃ δὲ μὴ 
γνοὺς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας " Ο 
ὅ “ ΡΣ, σῷ. - - τω - “ 
ταν εὕρω αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
᾿ Δ ᾿ - 

τὰς τοιαύτας ἀποφάσεις, χαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων 
Η ᾿Ξ 

τὴν χατὰ τῶν ἁμαρτανόντων ἀγανάχτησιν " τὰ 

ἃ Ἑ4Ιάο Ῥαγὶβ. οὐδὲ ὁ τόπος. Απεχαὶ {γτο5 ΠΡυὶ οὐδὲ 

τόπος. αι Ἰοπσε οἤτι1ο Ῥαγῖβ. ὑπεδέχετο, καὶ ἐγένετο 
ταύτην. ἙδΙΠο δ οπ. εἰ ποβίγὶ ἔγοβ Μίβ5. ὑπεδέχετο 

ταύτην, τεοῖς, ΠΙμ οπῖπῃ, χαὶ ἐγένετο, ῬΥΟΥΒιι5 πλεο- 

γάζειν πόπιο πο υἱάοΐ. ϑΘια!πὴ Ἀορ,, ῥυΐπιι5 ναοῖς ἀπο- 
τίθεσθαι. 

. {Ππνάζαο οαἸο οἱ. Ἀορ.. 5θοι πάις ὃς χαὶ ὑπὲρ μὲν 
τοῦ ἰδίου βίου ἕνεκεν : ἴπι 4ιῖθιι5 «1 νἰτἴπιπη ἴπ51:, ἀτι- 

ΤΟΝ. 1Τι. 

{ἸοΡΘ ἢ , απ. π6 δι ἴα “αϊἰθπὶ τ πᾶ} Δ ἰοὰ 
[πουδΠ  : 56 τι ἀγοὰ “πὰ π| ΠΟ τι6 Ι5ΓΆ 6} 115, πο - 

416 ᾿ρ515. 58 σου ο τι5. ΟΠ] ]}115, ΠΟΘ. ΠΟΥ 5 
[ΘΠ ΡΟΥΘ οοπίϊπσογ Ἰίσοραι., “αάθ. πῸπ ἴῃ 

«πον 5. ΙθθῸ ἀϑϑου να θῖν, ἅ]10. ΔΙ Ππ 46. Θχροῦ- 

ταΐα 511 ἃ} ἔπη} 115 τηδη } 115, Θ᾽. 5615 ϑᾶ ποίδε 00 

π᾿ δἰ πη] ΔορΟσ πὶ (6]Ὰ }. 15. οΟ]]οοαία πον. Ἐκ 
4αθιι5. ΘΟΠ]θοίαν 6 [λ5 6ϑὲ » Ζιαπίο γἰδαϊ Ππ Πν1ο-- 

416. ἰρϑιιη. δα Ποῖ πΟμΊΘΠ ΑἸ ΙΘπῖσθηδο 1] 
μαριιουῖπι. Αἀπς Πτουῖα ργοά τιιπὶ 658 δὲ ἰρϑιιπὶ 
Ἠ Ι1 μι βουρῖπηιο δχὶτ. ν]ὰ πὴ {ΠΠ|556,. ῬΟϑ 1 ΠῚ 
᾿α πο ΠΟΙ ΠΙΪ ΠΑ ΓΟΠΟΘΠῚ ἁιι 1 ν ͵5561, [ὉΥ 6. τις ΒΘΠΊΘΠ 
᾿ρϑίτιθ. 6 βασθγράοία! αἰ τα 6. δι ΠΟΥ ΟΡ Ρ : 

4ποά οἱ σοπεσιε. 
6. Τοῖ οἱ ταπία ᾿δοοϊἄθυιπι ρορι]ο. Τα] μου- 

Δ τα]1} ράῖον ον ΠΠΙονιιπι Ἰπ! αυτά θη}, αι τ μ10 ἢ ΟΡ 

51105 ᾿ρϑῖ115 ἸΠΟΓῸ5. ΠῚΠ|10 τιπη πιὰ ΠῈ ΟΥἿΠηΪπ6 ἀθοιι- 

ϑαττιδ οϑῖ, 1π|0 δια πάτο Π]οντιπι Π ΑΘ, τδ [118 

δ ι5Επ|11 : 564 πη απ} Δα Πιιονας7, τις ΠῸ Δη1- 

ΡΠἴτι5 ἵπ᾿ δ] αβπιοα! ροοοδ 5 ρθυβου ον γοπῖ. ΑἸ] 

Θηΐπ : «10.511, ΜΠ : ποτ διιπὶ δοπιὶ ΤἸΗΙΟΓΟΣ 

4105 απο ε6 σοῖς. ΑἸἴιιθ θεϊαμη μΠ ΡΠ 1 Π 6 ΠῚ 

50 [6.15 ΘχασσογΆ 8, ρον οαι πὴ [ΟΡ ΠΣ 1} }1ΠΠπ|5 ᾿0515 
ΟΡ οοιο5. ροποραΐῖ. ιϑὲ δγῖπι., Ἰπ6 11, ροοσαπ5 
Ρθοοανονΐ ἤόπιο ἔπι ᾿ιοπιΐ ΠΟ], ογανιιτι ρΓῸ 60 «αὐ 

Τροπιϊτιίι. δὲ ὉὍΓῸ ἵτὶ ]}}6ιιπὶ ρϑοσανεγιίί, {τι 

ογανῖτ ργὸ ἔρδοῦ Οποπίαπι ἴὰπηθπ, τ ἀἰϊχὶ, 14, 

44 μὰν ογαΐ, ἀπῖ πη] 5ι πα Ππππὶ 1Π [0505 ΠΟῚ οβίθης- 

ἀἴε, δνοπουιιηξ {1185 ΤΟΙ ΠΟΓΑΥ ἹΠητι5. Ἐ}15 ἀα]ἀοπὴ 

σϑπουῖβ ἠαάϊοῖα ῥ᾽ αν Ἰπηὰ ἴῃ Ὑ Θ ον] ᾿Ῥοβί πη ηἴῸ «ἀ- 

γύσιιβ ΟΠ ΠΘ ΠῚ ἱποΡ Ἰθη απ ΤΘΡΟΥΪΟ : ΟῚ γΘΙῸ 

ταγϑιι5 αὐ Νοόνιπι ἀδνοηῖο, ἴῃ {πιὸ Το ἶπιι5 Πο- 

οἴου" 9165115 ΟΠ νἰβίιιβ πὸ ἀο]]οἴα 4α!4θηὶ ΡῸΡ 15η0-- 

γΔΠΠ πὰ Δα Πἶσϑα ἃ ροθπᾶ ΘΧβο ν᾽, 566] 1[ὰ [ΔΠ16Π, 

αἰ αἀνοίϑιιβ δὰ Ἢ1ι85 βοίθηΐοι ραιγαϊα 5:1Π 17) Π}ΪΠῈ8 

πη] ον 65 ἰπιοπαι, ἰδ νου] 5: 1116 ἀτιίοινὶ δου νι5, 

φιιϊοοβπονῖῖ “οἰιιτιϊαίοηι «οπιϊτεῖ στε, 61 τιοτι μι. (6- 

Ραγανῖι 5 οἰ ρϑιίηι, τιθίτι6 {δοῖε ςϑοιιπάμτηη ϑοϊτιία- 

ἴδηι 6715. σαριιζαῦτε πιιεἰδ: φιιὶ ἀπείη τιοπι 60-- 

δπονῖ!, οἱ [εοἷξ αΐρπα ρμίαβὶ5, ναριαῦῖ! ρακιοῖς : 

«ποιῖο5. ᾿ρίταν 6 ϑιποαϊ 5 ΘΠ 185. ᾿ρϑῖτι5 πιηῖδ6- 

ἔρ ἀπ ἕνεκεν Λυἱταν ποι Ῥοΐεδί, (οπβίας οπἶτα ἀπΐ ὃ 

τοδιαπᾶατο, {{πι5 Οοἶοχ αἰ ἴῃ σοπίοχίι. 

» {πάις οα το οἱ Ῥερ,. βθοιιπάι5 παρίστη, ορ,. 

Ῥυΐπιιϑ παρίστησι. Ηορ,. ἴογειιι5 παρέστησε. 

ὁ Βορ ρυῖπητβ. οἵ ΤΡ 5 χαὶ προσεύξονται. 8:11] πὶ 

ΒορΙΙ ρυϊπιαβ οἵ βοοιπαι5 καὶ τίς. 

ἃ Απτχαὶ ἀπο ΠΡ. χυρίου αὐτοῦ. 

1ὐϊώ.ν. 25. 

Ἴπις. τ. 

4η. 48. 



800 
πἰτ δὶ ΕἸ] σοηϑιάθνο, δὲ ΘὉ ΠΟΙΌΡΙΠῚ Ἀροϑίοϊο- 

ΤᾺΠΠῚ Δάν θῦϑιιβ ρδοσαπίδϑ Πα Ἰσ ΠΔΠ] ΟΠ ΘΠ σΟἢ 6 Π1- 
Ρίου ; συμ τι6 δου (αἰ 6] ππππ “ον ]5 ρθο- 
οαϊαπη ΘΟΠΊἾ56 8, σδἰ πη αΐθ5 σΟπϑ ἀθιῸ, Θα5 116 

8165 ἂὸ ἰδηΐαβ, οἱ 4188. ΤΠ ΠΟΙῸΒ. ΠΟῸΠ 51:Πηΐ 4118 Π| 

116 φιιαϑ. ἐχ ψεῖθυϊ σϑῖμ!, ᾿π|Ὸ ΡΟΥτι5. ΠῚ] ΟΡ 65. 
πὶ 410 }} ΘΘυ δυ [ὰ τθη} ΤΠ 16} }Π1σὸ. Νὰ (μὶ οοτη-- 
πιοπιάαγατι πατιζίμηι, ρἷτι5 ρείθπί αὖ εο. Ἐδοθ 
ρίζαν δὲ 7ὰπὶ Ὀδαίιιβ. Ῥαα]τ5. δὲ νοσδ ΠΟ ΠῚ5 αἰ τη ]-- 
ταΐθιη δὲ 518 Π| 1π ὉΠῚΠ6 ΡΘοσαίαπη Πα Σ ΠΑ ΠΠΟΠΕΠῚ 

οϑίθπθη5 5᾽πη8], ΦαΆ]1ὰ ἀἴοῖς : ἥαηι ἀγπῖα ταὶ ι- 
εἰ ποϑίγιδ τιοτὶ οατιιαϊϊα σι, 5θἡ ροϊεπίϊα 1260 

αὐ ἀεειγιιοίίοπιθπν πιιτιϊτἰοηιίτι., σοτιδιἰα ἠ6-- 
δἰγιιογιίο5, δέ οπιπθηι αἰἰξιιϊτιετιι ὁπ οἱ ἰδτιέθηι 56 
αἀνεγϑιι5 δοϊοτίίαηι 1) εἰ, εἰ ἵπι οαριϊνιταξΐεπι τὸ- 

αϊβοτῖθς οπιτιθηι ἐπ εἰ ἰδοίτεπι ἐπι οὐ οαιίτπι (ιν ῖ- 
δἰϊ ΤΟ διιΐθμῃ 14 5ο] πηι, σοὶ ΕῈ ἐπὶ ργοπείτι ἰια- 

δεπιῖες τεϊοϊσ οἱ οπιγιθηι ἐπ ο δε οτιίϊαπι. ΤΠ οἱ ἡτιῖ5 

βίπσα!α {τι ἀἸοία [πον θ, ὀχροπάδι αἰ] σθπειι5, 

ΤηΘΠ ΘΙ εἶν 1 Π85 ΒΟΡΙΡ τι 88. ἀΟΟΙΡ ΕἾ π|5 ΠΟ556 ΡῸ- 
τουῖτ, Θαπὶ ν᾽ ἀο]οθξ που τα πη ΡΥ 5,556). οἵ 

ΟἸ] 564 116 ΠΟϑ Γι ΠῚ ἀπ πιὰ [Ἀ] σα 1} ΠΤ ΠᾺΡΙΙΠ [Δ ΠῚ 

ΟΡΙΠΙΟΠιιπῚ ΘΡΓΟΥ 115 ἤπια {ΠΠπιὸ ΘΡΡᾺΠ5. ἴῃ ρδοοαῖϊ Εὶ 

Τα γΊ σαι πὶ Ἰαθ θεν", 4 ΑΙ Ί πὰ Πα θη ρϑοσαῖα 
Ῥαπὶνῖ, ἀἰΠαπα νΘΡῸ Ἰπηριιηϊα ΓΘ ηΖ] δα βεϊ πη8-- 
τοι. 56 αυϊὰ ἀἰοῖε} Οὐποίϊία ἀοειγμεπῖος., δὲ 
οπιτθην αἰ{ἰἐπϊτιοπι οα οἰ οτίεπι 56 αανογςιις 

δοἰοτάπι 1) δῖ, αιιαδὶ Ομ πθ Ῥϑοσδίιηι Ὁ ἀἰν᾽ πὶ 
ῬΥΘΘΟΘΡΕΪ σΟπΙΘπηρίιηι Αἰ εἰει40 ἀρρο!]δῖαν ὀχτο]- 
16 η5 88 δάνοθιϑιιβ βοϊθπεῖαπὶ Ποῖ : {πο εὐ ἴῃ Νὰ- 

ΤΩΘΡΌΣΙΠῚ ΠΠΡῸ οἰαγὶιβ ἀθοϊαγαίιν. ΟΠ ΘΠΪ ΠῚ, 

Ῥδοσδεῖβ 25 νοἰιιπ αν ἃ ΠΟ 5ιιπ| ΘΠ γα 5, 58 - 

5. ΒΑΘΙῚΙ ΟΑἸΒ ΛΈΞΙΣ ΟΛΡΡΑΡΟΟ. 

1) ροῦντες, 

ἈΒΟΙΠΕΡ. 

"- “ , - ἦ Δ ο 

τοιαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα πάθη τῶν χαὶ ἕν ὁτιοῦν 

Ὡμαρτηχότων, οὐχ ἥττονα τῶν ἐχ τῆς Παλαιᾶς εἰ- 
-;» - ρημένων, μᾶλλον δὲ χαὶ πλείονα, καταμανθάνω τοῦ 

χρίματος τὴν σφοδρότητα. ᾿Επεὶ καὶ “Ὦ παρέθεντο 
Ἂν δ , 

πολὺ, περισσότερον ἀπαιτήσουσιν αὐτόν. Ἰδοὺ τοί-- 

νυν χαὶ ὃ μαχάριος Παῦλος ὑποδειχνὸς ὁμοῦ τῆς τε 
χήσεαις το ὶ τὴ Η͂ εδς “ὰς. 

χλήσεως τὸ ἀξίωμα, καὶ τὴν χατὰ παντὸς ἁμαρτή 
ΕΡΡΕΟ, -» Δ Τὰ ὰ ὅπλ. “-» 

μᾶτος ἀγανάχτησιν, οἷά φησι Τὰ γὰρ ὅπλα τῆς 

στρατείας ἡμῶν οὐ σαρχιχὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ 
ς ᾽ Ξ 

πρὸς χαθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς χαθαι- 
-- δ, “- 

χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς 
ΜΠ τμ5 Καρας Ἢ 

γνώσεως τοῦ Θεοῦ, χαὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα 
.- ἾἫ Ὁ ΄ Α ΞΟ γα 

εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ " οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ 
- -- ᾽, 

Καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐχδικῆσαι πᾶσαν παραχοήν. 

Ἔνθα χαὶ ἐξετάσαντα τῶν “εἰρημένων ἕχαστον 
5 ΄ Ψ' - ἀ ’ -Ὁ , 

ἐπιμελέστερον, ἔνεστι γνῶναι τὸ βούλημα τῆς θείας 

Γραφῆς ἀχριδέστερον, ὡς οὐχ ἀφῆχεν ἡμᾶς ἧπα- 
Ξ τακΣ 

τημέναις τισὶ δόξαις πλάζεσθαι τὴν ἑκάστου ψυχὴν 
“ὦ ς 

εἰς ἁμαρτίας ὄλισθον, οἰομένην τινὰ μὲν τῶν ἅμαρ- ἱ ᾿ς 
- ΝΑ ͵ Ν 

τημάτων ἐχδιχεῖσθαι, τινὰ δὲ ἀφίεσθαι ἀνεχδίκητα. 

᾿Αλλὰ τί φησι; Λογισμοὺς χαθαιροῦντες, καὶ πᾶν 

ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, 

ὡς πᾶν ἁμάρτημα διὰ τὴν ἐπὶ τῷ θείῳ προστάγματι 
χαταφρόνησιν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώ- 
σεως τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι, ὅπερ καὶ ἐν τῇ βίόλῳ τῶν 
Ἀριθμῶν δηλοῦται τρανότερον. Ἐπειδὴ γὰρ τὰ 

ἀχούσια τῶν ἁμαρτημάτων ἀπαριθικησάμενος, χαὶ 
Ἰ 

- ᾿ Ψ.}) ΑῪ ΕΣ .ο 

τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς θυσίας διαταξάμενος ὃ Θεὸς, ἔμελ- 
-“Ψὅ , - -Ὁ- - 

λεν ἤδη χαὶ περὶ τῶν ἑχουσίων νομοθετεῖν τῷ λαῷ 
Δ ΑΥ 

τὰ προσήχοντα, οὕτως ἄρχεται - Καὶ ψυχὴ ἥτις 
- ΄ 

ποιήσει ἐν χειρὶ [ὑπερηφανίας (χεῖρα ὑπερηφανίας 

χαλῶν τὴν τόλμαν τῶν ἑχουσίως ἁμαρτανόντων, 
ΟΡ ΠΟΙ 5]ιιθ ἃ παρὸ δχρία πα οοπβει εὶς, 78π| οἱ 250 ὅπερ ὅ ἀπόστολος ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς 

᾿ Ὡπ ως ᾿ - τῷ ἧς: » ΚΥ Ν 46 νο παν 5 Ἰἀοπθοβ ἰθθ 85. ΡΌΡι]ο βαποῖγο θοὰς Δ γνώσεως τοῦ Θεοῦ " ὀνομάζει), Ἡψυχὴ οὖν, φησὶν, 
ψ ΟΠ]; δῖος ἱποῖρῖς : Βὲ ἀπῦπα ἡπ Γαοϊεὶ ἐπ πιαπῖι 

διροτὑἱιΡ(α ἀΔοἸΔ ΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ τ γΟ]τιπ αν ο ρθοοαπί, 

ΠΊΔΠΙΙΠῚ νΟΟΔἢ5. ΒΕ ΡΟ ἴδ : φρο ΑΡοβίο ιϑ ἃ] 11-- 
ταάίπϑι ἈΡΡΟΙΪα  Θχτο ]θη ἴδηι 56 δά νθυϑιβ βοῖθη-- 

τἴαπὶ 1)61), «{0πῆπα ἴϑίίτιτ, ἰπυϊε, “τα Καοῖοι ἐπ 
πλατεῖς δι ρονδί : εἶνε ἱπάϊδοπα,, οἷν αάνοπα 
Μμεγῖς 116, 1εῖο 1 διιτι οὐ αςρογανῖϊ, εἰ οχίθγιιῖπα- 
δίξισ' απῖπια ἐἶϊα 6 πιράϊο ρμοριεὶ σιιῖ. Οπονιατη 
σνϑγϑιηι ])οπιῖπὶ οοτιίδηςὶξ, δὲ τπαγιείαία ἔρϑίτις 
εἰϊδεὶρανιί : δα γίξίοτιθ δσίθγθίιτ απίπια {ἰα : Ρεο- 
φαίτεπι ἱρδῖτις ἔπι ἴρδα. 

ὁ Πρ. τοντα5 ΟἹ οαἸτῖο Αἴ δα. ἴῃ πηατρῖπο τῶν δημά- 
τῶν ἔχαστον, 

ΘΕ τς ΣῈ δ δ: ἘΠ οὐ Βορῖὶ ἄπο Μςς, ἴῃ αἴτοσιια Ιοσο χε! 
ὑπερηφανίαν, ἐπ πεάπει διιρενϑδέαπι. ΒΘρι. ΕΓ λας ἐν χει 
ὑπερηφανίας, ἔπ ππάπτὶ σιρεγδία; εἰ ἴϊα νἱάεξαν 16- 
β.55ε ΒΆΝ]. ΔΙοχ δα. ἰογεϊας εἰ οαἸο ψεη. ἴπ 

« , Φ Δ Ὁ ᾿ ἃ 5 ν - - 

ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας, ἢ ἀπὸ τῶν αὖ- 
- ᾽ὔ Χ Ἀ Ὃς 

τοχθόνων, ἢ ἀπὸ τῶν προσηλύτων; τὸν Θεὸν οὗτος 
- ᾿ δ λον , 3 παροξυνεῖ, χαὶ ἐξολοθρευθήσεται ἣ ψυχὴ ἐχείνη ἐκ 

᾿, - - 2. ὦ σ, λφω δ , ἊΝ , 

μέσου τοῦ λαοῦ αὐτῆς. Ὅτι τὸ ῥῆμα Κυρίου ἐφαύ- 
-Ὁ 3 ,ὔ 

λισε, χαὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ διεσχέδασεν " ἐχτρί- 
᾿ ᾿ ς ΄ ς. ὦ 

Ψει ἐχτριδήσεται ἣ ψυχὴ ἐχείνη “ ἣ ἁμαρτία αὐτῆς 
ἀν βλσξες 
ἐν αὕτη. 

τπαγσῖπο ἑχουσίως παραδαινόντων, υοἱμπέαγῖο ἐγ απ5 5. Γὸ- 

εἰϊετείζεισιι. 

ἃ ΒΕΡῚ Ῥυΐπηιβ οἷ βοοιιηάτ θεοῦ λέγει. Ἠαπᾶ Ἰοῆσε 

οαππὶ ἢ ἀπό.  όοου]α ἢ ἴῃ πιοβίσις Δῖβα, ποῖ ᾿πυθηϊζαν, 

Β.θῖπάο ἀπτ5 (οᾶεχ παροξύνει, ἐααϑρεγαί. 



ΡΕΚΟΟΘΕΜΊΌΣ, 

, “9. »-Ἢ Φ' “» ΕῚ Ὗ «{- 

Παρατηρητέον ἐνταῦθα ἐχεῖνο, ὅτι, ἐὰν μὴ ἐχ- 
Γ; -: Ὡς. Σ , .Ἀς- , » ω 

τρίψει ἐχτριδῇ ἢ ψυχὴ ἐχείνη, ἣ ἁμαρτία αὐτῆς 
ΕῚ » -» ὅσω ᾿ ἜΝ ΟΝ Ὑ 5... Ν πὴ ν ἣΝ ξ οὐχ ἐν αὐτῇ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἐπιδειξα- 
Ζ΄ . 3 θὲ Ἴλ. ῇ ΝΕ λλ τα χὰ τ 

μένους τὸν ἀγαθὸν ζῆλον, καθὼς πολλαχοῦ γέγρα- 
᾿ ᾿ , . τ Η β- , 

πται, χαὶ πολλάχις γέγονε. Καὶ ἵνα ἐχ τῶν ἡττόνων 

παιδευθῶμεν τὸν ἐπὶ τοῖς μείζοσι φόδον. τὴν χατὰ 

ἱερέως ἢ χριτοῦ παραχουόντων ἀγανάχτησιν οἵαν 
ποιεῖται ἐν τῷ Δευτερονομίῳ χαταμάθωμεν. Λέγει 

οὖν - Καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ποιήση ἐν ἢ ὑπερηφανί ρωπος » ὃς ἐὰν ποιήσῃ ἐν " ὑπερηφανία 
- Α - - Ὁ 

τοῦ μὴ ὑπαχοῦσαι τοῦ ἱερέως τοῦ παρεστηχότος λει- 

τουργεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἢ 
τοῦ χριτοῦ, ὃς ἐὰν ἡ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, καὶ 

ἀποθανεῖται ὃ ἄνθρωπος ἐχεῖνος, χαὶ ἐξαρεῖς τὸν 

πονηρὸν ἐξ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀχούσας φούη- 

θήσεται, χαὶ οὐκ ἀσεδήσουσιν ἔτι. Πρὸς ἃ, πῶς ἂν 

τις ἀξιολόγως χινούμενος φρικωδέστερον χαταπλα- 
, “- ν᾿ - 

γείη. συνορᾶν ἀκόλουθον. Εἶτα φησί" Καὶ αἰχμα-. 
΄' -΄ ΄ - ὄ -᾿ 

λωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ" 
- , - βδν- 

πᾶν νόημα" οὐχὶ τοῦτο, ἢ ἐχεῖνο. Καὶ ἐν ἑτοίμῳ 

ἔχοντες ἐχδιχῆσαι " χαὶ ἐνταῦθα πάλιν, οὐχὶ τήνδε, 
λ - 

ἢ τινὰ, ἀλλὰ Πᾶσαν παραχοήν. Ἄρα γε ἠπάτησεν 
“ Ἕ ΄ -Ὁ “ 

ἡμᾶς ἣ καχίστη συνήθεια - ἄρα χαχῶν αἰτία ἡμῖν 
Ψ' ΄ - - 

μεγάλων γέγονεν ἣ διεστραμμένη τῶν ἀνθρώπων 
ΑἹ -- - 

παράδοσις, τὰ μὲν παραιτουμένη δῆθεν τῶν ἅμαρ- 
͵ 

τημάτων, τὰ δὲ ἀδιαφόρως αἱρουμένη" χαὶ κατὰ 
μέν τινων σφοδρῶς ἀγαναχτεῖν προσποιουμένη, οἷον 

᾿, - 

φόνου, χαὶ μοιχείας, χαὶ τῶν τοιούτων " τὰ δὲ οὐδὲ 
-᾿ -- , ν» τ 

ψιλῆς γοῦν ἐπιτιμήσεως ἄξια “ χρίνουσα, οἷον ὀργὴν, 
, ΄, τ 

ἢ λοιδορίαν, ἢ μέθην, ἢ πλεονεξίαν, χαὶ ὅσα τοιαῦ- 
πε , τὸ 

τα, χαθ᾽ ὧν ἁπάντων χαὶ ἀλλαχοῦ ἔδωκε τὴν αὐτὴν 

ἀπόφασιν ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν Παῦλος, εἰπών - ὅτι 
τὭω ,΄ 

Οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες, ἄξιοι θανάτου εἰσίν. 
Ὅπου δὲ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώ- 

'σεως τοῦ Θεοῦ χαθαιρεῖται, χαὶ πᾶν νόημα εἷς τὴν 
Ξ: - τὰς ὅτο, , ὙΣΕΣ 
ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ αἰχμαλωτίζεται, χαὶ πᾶσα 
ἃ Α 3 , τον αν - 2 "- 32 Α - ,ὔ παραχοὴ ἐπίσης ἐχδιχεῖται, ἐχεῖ οὐδὲν ἀχαθαίρε- 

αν 1 5 ΕΣ ψ ἢ - - τον, οὐδὲν ἀνεχδίκητον ἀφίεται, οὐδὲν τῆς τοῦ Χρι- 
ΡΞ - ᾿ ΄ στοῦ ὑπαχοῖῆς ἐχτὸς ἀπολείπεται. Κοινὸν γὰρ χαὶ 

μέγιστον ἀσέδημα χατὰ πάσης παραχοῆς 

ἀπόστολος Παῦλος, ἐχεῖνο εἰπών: Ὃς 
ἔδειξεν ὃ 

ἐν νόμῳ 
- ῸιΑ “ τ καυχᾶσαι͵,, διὰ τῆς παραθάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν 

Η “ ΠῚ ν ᾿ "ῷ , ἀτιμάζεις. ᾿Αλλ᾽ ἄρα μὴ ταῦτα λόγοι μόνον, χαὶ 
» ΄ Ε ἼΣ ᾿ Ἂ Ε ͵ ᾿ 

οὗ πράγματα ; ᾿Ιδοὺ τοίνυν - ἐν Κορίνθῳ ὃ τὴν γυ- 
5 Ἔ ι ἢ 

γαῖχα τοῦ πατρὸς ἔχων, οὐδὲν ἕτερον ἐγχληθεὶς, εἰ 

»Απεχαὶ ἀπὸ ΠΠΡτῚ εἰ 61 ἐν χειρὶ ὑπερηφανίαν, ἐπ 
πεᾶπιι διρενϑίαπι. Βιερ,. τον τῖτι5. ποιήσῃ ἐν ὑπερηφανία, 
«7εοενῖε ἐπὶ σιιρεγ δία; τιθο ΑἸϊτον Ἰορτειν ἀρὰ ΤΙ ΧΧ. 

ὁ Ἄδρ. [ἀγίϊας οἱ δ ππἴο Ὑ εη. ἴῃ τηᾶγσῖπε ἄξια τιθεῖς 
σὰ, 5οῆϑιι πῸη «[Ἰ551 π}1}}. 

4 (Διο 411: Πα τις, πο ΟΠ ἢ 1 ὰτ ΟΠ. 61 ΟΧ πὸ 

ΒΕ υς0 50 ᾽Ά1᾽0560 ΌΕῚΙ. 
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7. Ἠϊο {Ππ| ΟΡ ϑουναπάιιηι, «θα, πἰδὶ ὀχαν- 

το π6 χέρια ἔπθυὶε δηΐπηα ||, ρΘοσαιιμ) 6715 
ΠΟῊ [ἢ 6ἃ ϑ8οἤτιηι πηλ ποῖ, 566 εἰ 605 δια π) 4] Ρὸ- 

ΠΔ ΠῚ 85 Π 11} {106 0 ΠΟῚ ΟΒἰθ πα θυιηΐ, ρου μα πδῖ: 

510} ΟΡ ρίτΠ| δὲ πηι} 15. ἸοοΪ5, 5 ρθ άπ λοι τα-- 

ἴση. ἘΞ πιὸ] ΘΧ ΤΠ ΠΟΥ θτ15 Πηθἔπιθ 6 1Π ΤΆ ]ΟΥῚ θ15 
αἰβοδπηιϑ : 4ι4}1 ἱπαἸσπαιίοπθ ἴῃ ΠΘΕΓΘΙΌΠΟΠΪΟ 

την δ} Δ νου ϑι15 605 41] 58 ΡΟἱ]5 νοὶ 7 1οἷ5 
ἀϊοῖο ἀπάϊθηῖθθ ΠῸΠ ἔπ Ρ πὶ, σΟΠϑ  ἀθυθηλι5. ΑἸΐ 

ἰδῖταν ; Ετ πόπιο, φιιὶ ζδοογὶς ἵπὶ σιιρογνία, ἴα 
πὶ ποτὶ ονθάϊαξ ςασογάοιὶ αϑϑιδίοπίϊ αεἱ πιϊτῖ-- 

δισαπαάιιτη, ἐπὶ τεοπιῖτια [)οπεϊτεῖ 1) 6 ἐπὶ, τεἱ Πιαϊοὶ, 

ιιϊοιιπιητιθ γαμεῖς ἰπ εἰϊοθιι5 εἰ 15, ὁὲ που θίπι 
μοπιο ἱϊϊε, εἰ ατιΐξγες ππαῖπιπι δα ἰΙςγαεῖ. Εἰ οπιτιῖς 

Ροριιῖιι5 φιῖ αιιαϊογιε, {ἰπιονὶ!, δὲ ἱπιρῖα τιον 

ἀϑεπὶ πἶίτα. Δα 185 ΓΟϑρίσθΓΘ ρᾶν θϑί, 4110 (15, 

ΡΙῸ ταὶ ἀϊσπίξατθ σοηῃηπηοῖι5, ΠΟΥΓΟΓΟ πηα]οτγὶ οον-- 

θεπι. 17. 
15: 175: 

τὶ ρίδειν. Ποιπίθ ἐἰοῖε : Εὲ ἐπὶ οαρεἰντίαίοηι τϑαϊ - 5. ἔστ.το. 

δοηπῖος οπισιόπι ἐπίοἰ ἰδοίτιηι ἔτι οὐ Θαπίμηι (τὶ διῖ; 

Οπιπϑηι ἐπ οἰ ἰδοίτιτι, τοῦ ππιπο, ἀξ 1ΠΠπτὰ. 1: ἐπ 

Ργοπείι ἰκαῦ οτος τοῖο ; οἱ Το γταγϑιιβ ΠΟ Παπο, 

ἁτΐ ΠΠ|4η}, 564 Οπισθπι ἱπιον εεἰϊεπίϊαπι. Ῥνοίδεϊο 

ἀδοθρὶε πὸ μρϑϑϑίπηα δοπϑιθίμο : Ργοίδοίο 

ΤΑ ΠΟΙΊΠΗ ΤΠ] ΟῚ ΠῚ ΠΟΪ5. οι ΘχϑιΠ μογ- 

5.6 

γϑυβα ΠΟΙΠΪΠιιηλ ἐγ ΘΠ ο, 416 ν] 6] ]οθῖ, υἹΐδειβ.. 

ΔΙΆ θτι5. ΡΘοσα 15, 4118 ᾿πῸ ΠῚ ΔΕ Ὡ]5Θ 11, 
ἀαιδοάτιο ἐπὰπὶ 568 ἴῃ ΔΙ ΙΖπὰ φαϊθηι γϑθιη πῖον ἴῃ- 
αἰσηαγῚ ϑἰμηθ]αξ, νϑὶαΐ ἴθ Πποπηοϊ ἀλλ, δά α]ῖο-- 
ΕἸ πη 116, δὲ Ἰῃ ἃ|1ἃ ΤΌΠΟΥ 5 6}11546Π}, ἈΠ Π {τι γΘΓῸ 

ΠΘ. 5120 |16] {θη ΟΡ] σα πθ ἀἰσπὰ πάρα, 
ψ τς ἰγα πὶ, ἃτπιὲ σοην] οἰ 11, ἅτ ΓΘ} 6 Π 018}, διὰ 

ἈΥΑΓΙ ΠΑ ΠΊ, δὲ 51 {πῶ 51Ππ| [15 51}}}}1, Δαν Κβ115 
4180 ομμ ηἶα ΘΕ απι 4110} Ῥάι] 5 ἴῃ ΟΠ υἾδῖο Ἰοατι6Π5 
δαπιάθπι 5Θπίθπ απ ΡΓΟΙΪ ,. οἰ Εἰχιξ : Ομὶ 
ἑαϊία ἀριτιῖ, εἰϊατεὶ διιτιί ποῦ. Ὁ] γθγῸ ΟἹ 5 

ἁἰεἰτιο, 486 586 δά νθυβιι5 Π)6] βοιθπ πὶ ΘΧ (ΟΠ ]1, 
ἀἰδϑιγι ει, ΘΠ] ΠΊ54π6 1Π|6]]θοίτ5 σα ρενιιβ «πποῖ ἔπι 
δα ονοαϊοπάππι (Πυῖϑίο, δὲ ΟΠ Π5. ἱπο οἰ θπεῖα 

ΘᾺ 6 Ραμ τιν, 101 ΠΙΠ}] διιρογοϑὲ πὸπ ἐ6- 
δγποίαμη, ΠῚΠῚ] γΘΠΜ ΕΓ ΓΛ ΠῸΠ ῬΈΠ 1111}, Π1Π1] ἃ 
ΟΒΥῖϑιῖ οΡϑα!οπεῖα Θχο πϑαπὴ γο παίειν. Οθηι- 
ΠΛ ΠΘΠῚ ΘΗΪΠῚ Θὲ ΠΑ ΧΙ ΠΊΔ ΠῚ ἱΠ) θα θη ἴπ ΟΠΊΠΪ 

1πο} 6 ἀἸΘπ εἶα ϑἰ ἴα 6556. Δ ροϑβίο! τι ΡααΪτι5 ἀθο]α-- 

γαν!ῖ, Πἰ5 νου 5 : Ομὲ ἐπὶ ἰθ56 οἰογίαγὶς, ΡῈ ργ-- 

ΡΙδοιῖ, ποῖ ἴα 1π|6 Πρ πιά απ ὁ5ῖ, αἱ Ἰάοπι Ρ]απα βιρ- 
ῬΙϊοῖαπι (6 οπηηΐ ἹπορεαἸοπίϊα ϑυπηαἴμ : 564] δῖος, πὲ 

ἱποβοάϊεπεῖα οπλπῖβ, πᾺ}1ὰ ἐχοορία, Ρ]θοίαταγ; εἴατη- 
51 114, Ῥδοσα τ Ππαβῖτα γατοπο, ἀπ} σσαντι5 πι] οι τ, 

ἀαὰι Ἰονῖτ5. 

0, 

Ἔσ»". 1.32. 

2. ον. ιο. 

τῆς 

Ποηι.2.:, 



τ, ον. 5. 

ὥοαπ.ι3.8. 

“οαπ. 

6. δ, 
13: 
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ναγιοαιίοποηιν ἰϑοὶς Π δ ιίθι ἐπ]ιοπόγας5. δοιὰ παι - 

414 γυῖα Πδθο βιιη: 50] τπὶ 5ῖπ6 γὸ ἢ Βσοθ ἸρΊ τ 

4] ἴπ Οονπα πο ἀχ ον ἢ} Ρα 5 ΠΆΒΡΟ αι, «αὶ οἰ} 
πος ἀπὸ δχοορίο, ΠΕ]]1}ι5. ΔΙ ΤΟΥ τ5 ΠᾺΡ ῚΠ}] 15] ηλῖι- 
Ια ϑίτιν", ἰ[ὰ ΠΠΘ ἢ. ΠΟῸΠ 50}Π|Π| 056 ἔγ Δ α 1 Βα ΤᾺ 80 «ἃ 

σαν ηἶ5 ἰπτου απ, ἄοπθς αἰ η15. ΡΟ Πἰ ΓΘ Π 180. ἔγσιι-- 

5. 

οὐ θιι5. Θμμοπ ἀθ5θῖ ρϑοσαίιιηι, 561 πΠΠΙ νΟΓΘΔ ΠῚ} 5ἰ- " Καὶ μετ᾽ ὀλίγα, Καὶ ὑπετς πεφυσιωμένοι ἐστὲ, χα 

Π}1}] Θοο] 658}, «ιιο 1 566 11|5 11 ΠΟ 5561, Θ0Π- 

ἢ ΘΟἴΔ ΠῚ 6] 5 θη οὐ ἸΏ] 15 οἰ θοιε. Ομ ὐτἰς ὃ Πὶ 
αἱρρα σοηΐαηι αἰ θος5 ἢ ΤΛ γα θ]0 ρμοϑι, ΕῚ θοὸς ἱπ- 

Παιὶ δεῖς, οἰ ποτὶ πιαϑὶς {μοίτιι ἰια ει ἰδ, τι 

ἐοϊ μάν (6 πιθεϊϊο υδείγιιπην σι ἰιος οριι5 ζόοῖ!. 
Οὐὰ γϑυῸ ΑΠπδηΐὰ5 116, οὐ] 15 ΠΊΘ ΠΟ οι ᾿πῃ ΛΟ  β Ὁ 
Οὐοάπαμι ἅἸ114 πα] ΡΟΡΡΟΙ α556. ΠΥ ΘΠ Ϊ{11)), 

ῬΓῖον Ππ Ἰρϑιιηι 9 ΤΠῸῚ Ἰσῖταν ἀΡΡανΟΙ, ᾿ρϑι 
ἴγὰ ἴα πα αἰ πα η [τ||556 3 ΤΊ ΟΠ 1115 51115 [οι] τὰ- 
{0 115, ἀὐτ}} ρΘοιι Πα 5, Θα5 116 ἀπίθ. Ἀ)ΟΒ[Ο]ΟΥ ΠῚ 

ΡΘά65 ἀδροβεῖὶ : 564 ἰδηηθη, «πο( ΔΙ᾿ ατιὰ πὶ Ρ᾽Ὸ- 
{ἘΠῚ ῬΑΡΓΘηῚ 5ΘρΟϑβιυιίβδοῖ . ΡΙΌρίογθα θαθηι Πογὰ 

ἀπ ΟἸΠΠῚ ΠΧΟΙΘ Π]ΟΡ 6. ΘΟ] ΘΟΕ, ΠΘ ἴπτι5. 411-- 

ἄθιι Πα 1 π|5. 4] (6 ἀσοηα 0}0 ἀἠτηΐδϑιιμ ρθοοᾶ- 
τἀ Ροπιτοπεῖα α] ἀαιιαηι αὐ ἶγοῖ, ποπ 4] 58}- 

161} ΟἸ ΕἸ ΠΟΡΟῚ ἔθη} ρ 115, 4110 Ο]0 506 1τ|5 ΘΟ Ποὶ 
Ῥόϑϑοῖ, ΠῸΠ {|| ργ ΘΠ ΠῚ 1} 50 {{π|Π} ΔΟΟΙΡΟΓΟΙ δὰ 

ἀροηαμὴ μα Π] ΓΘ πΕἴ8π}. ῬΟΥΡῸ [Ὁ}15. ἂο [41] 711-- 

ἀἸο δχδοῖον, [ἀπίφαιιθ ΤῸ ἴῃ ῬΘΟσΔΠΓΘΠῚ ᾿γῶ 
ΜΠ} Πἰδίου" θατιι5. 116 ῬΘΕγτι5, ΟΠ πὶ ιι5. ἀἸβοῖ ρι}15 

ῬνΦ]α τι, οὐν 5011 πη )]ογὰ ἀατα πα πὶ Δ}115. διιηῖ 
[ΘϑΕΠἸΟ Πα, 4] ρ γε Ἰσατι5. οϑὲ θθαῖτϑ, οἷα ον 5 

ῬΌΘΗΪ ΘΩΘ]ΟΥ ἢ ΘΟΠΟΡΘἸἴς βιιηΐ, οὐμπ ἀπ} ἃ Πὸ- 

ἸηΪΠ0. δὲ ποηὶ Ια νεγῸ (6, τοὶ ἤαῦες ραρίθιπ ἡ6- 

οἴιπι, πα }6 σον, {πιε550, οἵ ιδητμν 5 Δ ἀθιιηὶ 

ἀἀ πηθίιιηι {πο ΓΘ ἤτι6 {4 ]οἰογιιπὴ Το πο ἴπ- 
ἄτισοι ὃ Ῥ δ οβου πὶ οἴη} ΠΕΠ]1πι5 {ΟῚ 1, πῸΠ] δ ν ὁ 

ΘΟΠ ΘΙ 115. 515 }Π ΔΤ] ΟΠ Θ ἢ. ἀΠΠ|ὰ πὶ (ἰοἰβθθῖ, ἴπ]Ὸ 
Ῥοιι5 ορρορῖο Πόπονὸ ΤΟ Π] ΠτιΠῈ ἃ [ΓΘ ΟἾ 556: δυ μι} Ὁ 

Οὐ] ΘΠ 116 οσϑθῖ ΤΟΥ Υ π15. ἴα, αὖ Βουντιη ἃς εἰἰ-- 

ΒΟΙΡΌ]Πα ἄθοοθας, Οἰὰ ΟΠἰ μη ν 556: ϑυιπιπὶ οἱ 

ἀπ 1 ν ΘΟ ΒΟΥ ΠῚ Τλθτι πη ἃς ΠΟΙ Πα), δὲ ΤΟρΘι, οἱ 

Του τιη}, Θὲ Π] ΔΘ 5ΕΠ11Π1, Θὲ. ΒΟΥ γ ΔΓΌΓΘΙῺ, 5 πη α] 116 
ΟἸλΠἶὰ,, ἴῃ τη Πἰ 5.0] ΠΑ] Ἶτπὶ Π᾿πτθὸ οἰποίιμ, οἱ ρὸ- 

(65 Ἰρϑῖτι5 Ιαναγθ νο θη θη, πῖοχ ἐπα ἢ ἰταἰς 5ιιδο 
4τιαϑὶ ΘΟ 5015, δὲ Ὁ} ἀσορ θ πεῖ ἀἰσαϊταΐθηι αἰἴο- 

ἰτπι5, ΘΧΟΙΔ μην : Ζ)οηιῖτιθ, ἰιι ταϊλιὶ ἰανας μὲ- 

65 Ὁ ἘὼΊιθνιηι : ον ἰαναῦῖς "ει ρ6416ς ἰτὶ οἰοτ- 

συγ. Πὰς 6 σαιιϑὰ ἰδ ηΐδο δὶ ἱπιθ Π τπΠ 1" ΤΠ, 

“ Ἑάϊεῖο Ῥανὶβ, ἀλλὰ χαὶ πᾶσα ὁμοῦ ἡ ἐκχλησία, σοΥ- 

γταρίο, ΤΌ το θη. οἱ που ἰγὸ5 Δῖσβ, τὰ τι οὔοη- 

ἥτιπὰ Οἰα γα ν  Π1118. 

4 Ἥρα, ρυΐπιι ποῦ νῦν τοσχύτης. 

ὁποῦ. 
Πορ. βυοιηἶτις 

ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΛΑΠΕΣ 

ἃ 

ΘΟΑΡΡΛΑΏΟΟ. ἈΠΚΟΗΙΕΡ. 

(μὴ τοῦτο μόνον, οὐ μόνον αὐτὸς παραδίδοται τῷ 
.Φ 3 »Ν» - Α ΝΜ μὴ ἢ σατανᾷὶ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς, ἄχρις ἂν τοῖς ἀξίοις 

τ , Ξ ς , 
τῆς μετανοίας χαρποῖς διορθώσηται τὸ πλημμέλη- 

ΓΞ ΔΑ “- ᾿ 2, , 45. ΤῊΣ 75... μα, “πᾶσαν δὲ ὑοῦ τὴν ἘΥ Κη σ ον: ἐπεν μήκεπες 
ς ἐἸ ξῆλθε τῷ ἁμαρτήματι, ἐχείνοις περιδάλλει το 

Ἰλχίτς χλήμασιν. Τί θέλετε; Ἔν ῥάδδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶ 
Ἂ 

οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵ ἵνα ἐξ ξΞαρθῇ ἐ ἐχ μέσου ὑμῶν 

ὃ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας. Τί δὲ ἄρα ᾿Ανανίας, ὃ ἐν 

ταῖς Πράξεσι; Τί ἄλλο καχὸν πεποιηχὼς εὑρίσχε- 

ται, ἢ ἐχεῖνο αὐτό; ἃ Ποῦ τοίνυν τοσαύτης ὀργῆς 

ἄξιον φαίνεται; Ἴδιον χτῆμα πωλήσας, ἤνεγχε τὰ 

χρήματα, καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστό- 

λων " νοσφισάμενος ἀπὸ τῆς τιμῆς, ν᾽ ἐπὶ τούτῳ; 

παρ᾽ αὑτὴν τὴν ὥραν, ἅυα τῇ γυναικὶ θάνατον χα- 

ταδιχάζεται᾽ οὐδὲ τοὺς περὶ τῆς μετανοίας λόγους 

ἐπὶ τῷ ἁμαρτήματι μαθεῖν χαταξιωθεὶς, οὐ τοῦ χα- 

τανυγῆναι γοῦν ἐπὶ τούτῳ χαιρὸν εὑρὼν, οὐ τοῦ με-- 

τανοῆσαι προθεσμίαν λαθών. Ὃ δὲ τοῦ τοιούτου χαὶ 

τηλιχούτου χρίματος ὑπηρέτης, ὃ τῆς τοσαύτης τοῦ 

Θεοῦ ὀργῆς ἐπὶ τὸν ἡμαρτηχότα διάχονος , ὃ μαχά- 

ριος Πέτρος, ὃ πάντων μὲν τῶν μαθητῶν προχρι- 

θεὶς, μόνος δὲ πλεῖον τῶν ἄλλων μαρτυρηθεὶς χαὶ 

μακαρισθεὶς, ὃ τὰς χλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν 

᾿Ἐὰν 
πρῶ , Ε 

οὐχ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ, ποίαν ἄρα 

. 
πιστευθεὶς, 

μὴ νίψω σε, 
ν . -- , » 9. ἦν γᾶ! 

χαὶ τὴν ὁπωσοῦν λιθίνην χαρδίαν οὗ δυσωπήσει 

}} Ὁ ᾿- , 

ὅταν “ἀχούη παρὰ τοῦ Κυρίου, 

πες Εν "Ἶ :- τς ΠΣ 
πρὸς φόδον χαὶ τρόμον τῶν τοῦ Θεοῦ χριμάτων; 

.- -" , » ο7΄ο΄)ἷἬ 

χαὶ ταῦτα μὲν οὐδεμιᾶς ἁμαρτίας, οὐδεμιᾶς δὲ χα- 
᾿Ν - κ “-Ἃ -Ὁ 

ταφρονήσεως ἔμφασιν δοὺς, τιμῇ δὲ μᾶλλον τῇ 
, ; ὴ 

περὶ τὸν Δεσπότην ὑπερδαλλούσῃ χρησάμενος, χαὶ 
Ἂν, τα ΦΞῸ Ν ῃ Ἐξα εὖλ δε 5 

τὴν προσήχουσαν δούλῳ χαὶ μαθητῇ εὐλάῤειαν ἐπι- 

δειξάμενος. Ἰδὼν γὰρ τὸν ἑαυτοῦ καὶ πάντων Θεὸν 
ἜΣΤΟΣ , ΐ , Ἧτῆς 

χαὶ Κύριον, χαὶ βασιλέα, χαὶ Δεσπότην, χαὶ ὃι- 
Ὁ, Ἃ Α Ὁ Ἢ τω Ν - Ἂν; Γ, 3, δάσχαλον, χαὶ Σωτῆρα, χαὶ δμοὺῦ τὰ πάντα, ἐν 

Ἷ , Α ’ὔ’ 

ὑπηρέτου σχήματι διαζωσάμενον λέντιον, χαὶ νί- 
Ν εὐ πξὸ Ω Ὁ , "5δἋλ [4 

πτειν τοὺς πόδας αὐτοῦ βουλόμενον, εὐθὺς, ὥσπερ 
Ἁ “ω , ων» 

εἰς συναίσθησιν ἐλθὼν τῆς ἰδίας ἀναξιότητος, χαὶ 
᾿Ξ Ὁ: ,ὔ Ἂ, Ἂν 

τὸ ἀξίωμα τοῦ προσερχομένου καταπλαγεὶς, ἃ ἔξε-: 
ΥΣ 7 Ἂν Τ᾽ 

θόησε" Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας: Καὶ 
, » , ῃ Ν ;Ν - Χ "Ὁ 

πάλιν - Οὐ μὴ νίψης τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ἐπ τὶ τούτῳ τὴν τρσ στιν εἰσδέχεται ἀπειλὴν, ὡς εἰ 

μὴ πάλιν εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν τῶν ῥημάτων τοῦ 
΄ , ΩΝ - Ἃ, 
Κυρίου, ἔφθασε τῇ ὑπακοὴ διορθωσάμενος τὴν ἀντι- 

λογίαν, οὐδὲν ἂν αὐτῷ τῶν προλαθόντων; οὗ τῶν 
ἰδίων κατορθωμάτων, οὐ τῶν παρὰ τοῦ Κυρίου μα- 

»Έϑ1. Ν55. ποβίυι. ἘΔΙο Ραυὶβ, χαὶ ἐπὶ τούτῳ παρ᾽ 

ὑπὸ ΠΕΣ 
ὁ ΜΝ οίογοβ ἄπο 11} ὅ 

ἃ (οάϊοος ἤτπο χαταπλαγεὶς ἔθόγας, Μοχ Ἀερ. 

οταν ἀχούσῃ, 

Ρυῖ- 

λτι5. οὐ νὴ νίψεις. 



ῬΕΟΟΘΕΜΠΟΝ. 

- νον Ὁ ΥΤΕῚ -- ΕΝ ΞΘ Ὶ χαρισμῶν τε χαὶ δωρεῶν χαὶ ἐπαγγελιῶν, οὐδὲ αὐτὴ 

ἢ “τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς τῆς τοιαύτης χαὶ τοσαύτης 
2 δ Ὁ εχ 58 ͵ὕ 5 , γ᾽ 

εἰς τὸν μονογενὴ Υἱὸν εὐδοχίας ἀποκάλυψις ἤρκεσε 

παραμυθήσασθαι τὴν παροῦσαν ἀπείθειαν. 

- 

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐὰν θέλω καταλέγειν, ὅσα εὖ - 
, Ἐν - ὦ -- 2 5» , 

ρίσχω ἔχ τε παλαιᾶς καὶ καινῆς Διαθήκης, ἐπιλεί- 
, , ὙΣΤΈΡΑ αι Σ ΚΣ Ἐβεῆ 

ψει με τάχα διηγούμενον ὃ χρόνος. Ἤδη δὲ χαὶ ἐπ᾽ 

αὐτὰς ὅταν ἔλθω τὰς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ φωνὰς, αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος 
, - ν᾿ , 

χρίνειν ζῶντας χαὶ νεχροὺς τὰ ῥήματα, ἃ πάσης 
᾿ , , . τ ΣΕ ΤΗΙ͂ς ἀν Πα ἘΞ ΩΝ 

μὲν ἱστορίας, πάσης δὲ ἄλλης ἀποδείξεως παρὰ τοῖς 

πιστοῖς ἀξιοπιστότερα, πολλὴν μὲν ἐν αὐτοῖς χα- 

ταμανθάνω τῆς ἐν πᾶσι πρὸς Θεὸν εὐπειθείας, 

ἵνα οὕτως εἴπω, ἀνάγκην οὐδεμίαν δὲ ὅλως, ἐπ᾽ 

οὐδενὶ ἱπροστάγματι, καταλειπομένην τοῖς μὴ με- 
τανοοῦσι τῆς ἀπειθείας συγγνώμην, εἰ μή τι ἕτερόν 

ἐστι τολμῆσαι, χαὶ μέχρις ἐννοίας λαδεῖν, πρὸς 

οὕτω γυμνὰς, σαφεῖς τε χαὶ ἀπολύτους ἀποφάσεις. 

Ὃ οὐρανὸς γὰρ, φησὶ, καὶ ἣ γῆ λεύ ΐ οὐρανὸς γὰρ, φησὶ, χαὶ ἣ γῇ παρελεύσονται, ο 

δὲ λόγοι μου οὗ μὴ παρέλθωσιν. Οὐχ ἔστιν ἐνταῦθα 
διαφορὰ, οὐκ ἔστι διαίρεσις, οὐδὲν οὐδαμοῦ ὅλως 
ὑπολέλειπται. Οὐχ εἰπεν οὗτοι, ἢ ἐχεῖνοι, ἀλλ᾽, 

Οἱ λόγοι μου" πάντες ὁμοῦ, δηλονότι, οὐ μὴ παρ- 

ἔλθωσι. Γέγραπται γὰρ, Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς 

λόγοις αὐτοῦ εἴτε ἀπαγορεύων ὅτιοῦν, εἴτε προσ- 
, ὙΕ ας , ν 5 - . 

τάσσων, εἴτε "ἐπαγγελλόμενος, εἴτε ἀπειλῶν, καὶ 

εἴτε ἐπὶ τῇ πράξει τῶν ἀπηγορευμένων, εἴτε ἐπὶ τῇ 

ἐλλείψει τῶν ἐπιτεταγμένων. Ὅτι γὰρ ἐπίσης τῇ 
ἐνεργείᾳ τῶν χαχῶν χαὶ ἣ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἔλ- 

λειψις ἐχδιχεῖται, ἤ ἐν χαὶ πρὸς ἀπόδειξει ς ἐχ » ἥρχει μὲν χαὶ πρὸς ἀπόδειξειν 
χαὶ πληροφορίαν τῇ γε μὴ " παντελὴ ἀπιστίαν νο- 

σούσῃ ψυχῇ τὸ προειρημένον ἐπὶ τῷ Πέτρῳ χρίμα- 
ὃς οὐκ ἀπηγορευμένον τι πράξας, οὐδὲ μὴν πρόστα- 

ς Βάἄϊο Ρανῖβ. οὐδὲ αὐτὴ ἡ τῆς θεοῦ. ἘΔ ο γε η. εἰ 

ΠΟΒΙΡῚ ἔγε5 Νῖβ5, αὐτὴ ἡ τοῦ θεοῦ. Βα5.Π1πι5. ατιίοπι ογο 

Ῥοίοϑβὲ τεβροχίδϑο ὦ 11 ΜΆΙΠΙ νοῦρα 17, ὃ : Πῖο 

δδὶ 1 {{{||6 πεδιις εἰϊϊεοίιις, οἷς. απο οαΐτα “οοϊαγανῖῖ 

Τοῖι5 θα πον οι απ ἴῃ {Π πὶ ΠἾ [Δ 5018}. 

ΓΈΜΙο. αἴτασιιο εἰ ες. βοοιπάιι5 ἐπ᾽ οὐδενὶ πρά- 

ματι καιποιλειπομιένην, ῥ'Ὸ ψιιαίίνει γε. Αἰ Ἄδα. γεῖ- 

παῖ δὲ [ον 115 ἐπ᾽ οὐδενὶ προστάγματι, ὑ7Ὸ εονῖδ ργω- 

φορίο. Ῥαϊοπάτιπι «ἀἰοπι, νοΟΟ ΠῚ προστάγματι το- 

φοποϊπ πα πη [556 οἱ γοβαυίαμπι γοοΘμ ἢ ΤηΔΠΠ ἴῃ 

Ἰλορ. Ῥεΐπιο : 506] 5[ο. ἴαπηοη, τι 5815 Πςποας οχ ΠΙο- 

Τα ΠῚ βραιίο, ΒΟΥ Ρτιηη ᾳυοσῦς {υἶδ5 Ῥυῖηνα ἘΠΊ 8111 

ἴπ ἰιοὺ Πρὸ προστάγματι, “πΟΝ πράγματι. αὐ ναὸ 

βαηΐ, Ἰορίξιιν ᾿υῖπια πλάπτι οἱ 5πὸ ἈΠΠὰ Ομ ο τ  αἴοσ 

ΠῈ 9Ό} :1πΠ10 ὉΕΙ. 909 

αν Πἶδὶ ΓΈ Γ5115 οοσ πῖΐὰ νυ σι ΠΟΙΆ Ϊ πὶ γογι[αΐθ, 

σΟΠ ΔἸ] Ο ποθ πὶ μᾶπο μου ΟΡ θη ται οογρο- 
ΧΙσ56Ε ; ΠΟῚ 6}1|15 τϑοῖθ [οΐὰ ρυϑῖου τα, ΠΟῚ Υἱν- 

{π|65. 4 115. ΡΥ 1 Ππ|5 Γαΐ, ΠῸΠ ΤΟΠΏΪΗΪ ἰδδι1- 

τηοηἶὰ ᾿υΘαΐτιπι Θιι ἢ} ἃ [ὈΡΓιΠπαῖιιπ Ρ ΘΒ Ἰσα ηἰϊὰ, 

ΠΟΙ οπᾶ, ΠΟΙ Ρ!ΌΠΊΪδ88, ΠΟΘ ᾿ρ88 γθυδ]ατο 
6]1ι5. ΒΘ πθυ  θητα [}15 ἂς ἰὰ πἴθο, {π8π| ἱπ τιηϊ- 

δϑῃϊζαμῃ ΕἸ] πὶ ΤΠ οῖι5 οἱ Ῥαΐθν πὰ θοὰς , πᾶπο 1π0- 
ῬοάἸ θη εἰαπι ΟΠ πὰ Π ΔΟΙ Δ Π] ]116 ΒΆ ΠΑΡῸ ΡΟἰ5βοῖ. 

8. 564 οἱ οἰηηΐα γθΟθηβ6 16 γ010 418 'π γεἰθιὶ 

80 Νόονο Τοβίαμπηθηίο Πα ΠΟΙ500}", [ΟΓ α556 ΠΑΤΡΔΠ - 

[0 ΠΔ ΠῚ6. ἔθη} ῖι5. «ἰδ οἶοι. 1 Π| νΘΡῸ οππὶ δἰ δὐ 

᾿ρ5ὰ5 ΠομΉΪηὶ ΠΟΒΓῚ {651 ΟΠ Υ 511, απ8 ἴῃ Ενδηρο- 
Ἰῖο 5ι1πὲ, νοοθϑ ἀονυθηῖο, δὲ ἰρϑῖτι5 {Π1π|8 {αὶ 7π61-- 

ΘαΓαΡιι5. δὶ υἶνοβ δ Τηογίτο5, νϑῦθα δἰίθπίο, 
4Ό]]ΡΕ5. πηαΐον ΔποΙοΥ ὰ5. ΕἸ] ταν ἃ ΠᾺ6ΠΠριι5, 

{πᾶπὲ οἷν ]5 ΠΙ5[ΟΥ 86, ἀπ} 4Π}11 ΟΠ 5 ΔΘ τ ΘΟ, 
τη Πδπι “απ ἀθὴι ἰπ 6155. 1 118 ἀἸσα1η, ΠΕΟΘβϑι[α-- 

πὶ ἰπίαθον Π6Ὸ πη οἰηηΐθιι5. ΟΡθ Ἰθμήϊ : 56 

Πα] πὶ οπιηἶπο, {πο4] δὰ ρμγεοθρία δἰτποῖ, νοὸ- 

“ΗΔ ΠῚ ΤΟ] ΠΖ] ΤΘΡΟΥΟ πῸπ ΡΟ ΠΙΤΘΠΠΡι5 δά ἴπ- 

ΟΡ Ἰοπείαπι δα ρα π απ), πἰϑὶ 51 {αι 4] 184 οοη- 
{τὰ [ἅ ΠῈ ἀρ υ [5 οἰ Άδτι6 οἵ ἈΡ ΒΟ] 185 56 Π ΘΠ Ε188 
ἀπ θη πὴ 5ἰζ, τς γ61] ᾿ρ8ὰ δεϊαπη σοι ΔΈ ]0Π6 
ΘΟΠΙΠΙἸΠΙδοθη πηι. (Οἰπιπι, ἸΏ 410, οἱ ἔουτ α τα η5- 

ἐδιιπί, ϑογῦα ἀτιίοτι τι θα τοι ρΓἰοτὶ τισι. ΝΝὰ]-- 

Ἰὰὴ οοὲ πος Ιοσο ἀἰβουπηθ πη, πα}1 αἰβειποῖϊο, 

ΠΙΠ1] ιϑαιιατη ΟΠ ΠἾΪΠΟῸ τϑ]]οἴπιπὶ οϑί. ΝῸπ αἰχὶι: 
Ἡδο δαὶ 1}, 564, ΚΖ ἐσῦα πιθα; οὐαῃ]ὰ δίπλα] ν46- 

Ἰῖσθὶ ποῖ ΡΥ θυ πε. ΘΟΡΊρΡ τι πη 6δὲ θηὶπὶ : Κγάο- 

1ἰς ])οπιῖπιις. ἵπι Οπιτιϊθτι5 ὉΘΤ 5 σιεῖδ Σ σῖνθ νεῖοι 

αὐϊάν!5, δῖνθ ρυοῖραῖ, 5᾽0 6 ῬΡΌΠΉ Γαΐ, δῖνθ Τη}- 
Ποία}, δῖνθ {4160 ᾿πιθυἤἸοῖα διΠπ|, ἀΡΆΠΙΙ, 5ῖν6 

4186. 7558. 511π|, ΟΠ ΓΔ ητιπ". Ἐτθημ ἰὰ ἀπο α 

πιοχ ἄο Ῥοῖνο γϑίι}} Πα Ἰοῖπιαι Ππϑυὶς δα πος 58:15 
ΔΏΪΠΙο5 ΠῸΠ ΟΠ ΠΐπῸ που] 18 15. πη ΟΣ]. ΙΔ Ρο- 

ΓΒΕ, τὶ ΡΟΠΟΙΙΠῚ ΟΡΘΥΠ ΠΡ ΘΟ ΘΠ ἰ58᾽ ΟΠ Θ ΠῚ 

Ῥουῖπαθ. ἀἴψιιθ πΠ]Ο αι} ΘΙ ΡΘΙΡΔΠ]ΟΠΘΠῚ ΡιΙ ΠῚ 

ἰπ Πορ. [ον το ἐπ᾽ οὐδενὶ προστάγματι. 564 αἱ γογοῦ- 
τὰν ὦ Β6ρ. Ῥυϊπητιπι., 4ποπὶ (Ομ ΡΟ ἤβιτι5 σομ 1, 
γ Ποῖ ἀξ νἱν ἀοοίιβ ποίαϑϑοι απο ποίατ!, ΕἸ51 δα ΐπι 

βοοπηάα ἀαυχηΐαχας τηᾶπῖ ἴῃ μοο ΠΡτὸ Ἰορογοίτν προσ- 
τάγυατι, ἰᾷ τάπλοπι ἈΠ Τοιι 015. Ο550 6 ΠΟΘ ΠΕ ἂς Ροπ- 
ἀοιῖς : 564 ἕογτίο 1 ἀἸϑοπη ]απάπιπι ρμυζανῖῦ, αὖ Πα ο 
βονουΐογα υἱπογομίαν, Φαὰθ τἰὖ ΒΆΒ1Π10 {γι} Ρο5- 

β6πΐ. 

ἃ 5ῖς Νί55. ποβίσι, {Π|πά πὸ ΟΠ ἀπαγγελλόμιενος. 

Ν ες ἴτα τασΐτο ροϑὲ 1 χαὶ τῶν ἀγαθῶν. Αἴ Μος, χαὶ 

ἡ τῶν. 

» Ἑδιιο αἴταφας παντελῇ τίᾳ. Απεϊχαὶ ΠΡεὶ 

παντελὴ ἀπιστίαν. 

αι, 4ή. 
35. 

Ρεαί. 
13. 

τή, 



δή." 
ἤν. 

25. 

1ρια.υ. ἢ. 
43. 

4. 
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ΘΟΠΙρΟΡΓαμ πα θαι ἃ ῬΘΥ ΒΕ ΔΒΊ1η} : {τ} οὐππὶ Π1}}] 
4041 νϑεϊτιιηη 6556: [δοῖϑϑοῖ, πα]] τ πη 116 [λ17115-- 
0] ργδοθρίιπι Ῥ ΘΟ ΘΠ} 5556 1, αιιοὰ ργφῖου- 
τη 6 ἢ 115 ἀπ 5οσΠἸ6ηὶ ΡΥ ιιΘΓο ἀπ ΘΟΠίΘ ΠΕ}. 

56 πηϊηἰϑίθυ απ ΠΟΙ πὶ ΠΟΠΟΡΘΙΏΠΖι6 ἃ} 60 46- 

Ἰαίαιηι γθοιιϑαϑϑθῖ γον υ θη τς ἀπιηηΐαχαΐ σατιϑᾶ, [ἃ - 

Π]Θ ἢ. 6] 50 1 ΟΠ] ΠΑ ΠΟ ΠΟ πὰ. ἁπάϊν!ῖ, (Δ ΠῚ 
νἰταγ 6. ΠῚ ΡΟ 5561, Π]5]5) τα 71ᾶτὰ ἀἸοταιπη δὶ, οο- 

Ἰθυὶ ἃ. νη θηιθ πη" ΘΠ ΔΈ 0Π6 ΓΔ ΠῚ ΡΥ ΘΟ ΟΡ 5561, 

Οποπίαπη. ἰδιηθη. ΠΠΠυ1} ὈΘΠΙσ ΠΟ ἃ0 ΠΙΙΒΘΡΙΟΟΡΙ 

60 μραιθητον ΠΟ) Ἰδοιιτη ἃ0 ἸΘΠΙΓΘΙ 56 ΓΘ, 560 06- 

{π|6 οἵ μλ 115. ΘΧΘΠΊθ]15 ΤΠ ρθη) ΠΟ]}15 ΘΟΠΊ ΠΟ Π-- 
ϑίρα νον ὉΓ ΔΠΪΠΙ115. Π.ΕΠΠ ΓΙ 1 πη 6. αἰ τι6 ἀϑϑ᾽ ἀπ] 16 

νὶχ [πάθη αἰ αιια πο σΟμη μη Οἴτ5. οἱ Θχοϊ τι. 

ἀπ 1π {15 ΘΟΠβιιοτἰΠθ) (6 ] 6 Ρο58- 

86 [, ΠπΠ0 ΘΟΥΙη απππηταχαῖ [ἀοἰθη ἦα τηθητῖο δι, 

4 1ῃ πηασηὰ ἃς που θη {101} ἀ16 δ Τ)ομ]ηὶ 
ΠΟΒΕῚ {65ιι ΟΠ νδιῖ Ἰθνὰπι διαθιπι : 4αΊ 5. 41- 

ΟΡ τι5. οϑὲ 1570. {1 ΟΠΊηΪ Πι4Π|0 8 Π6] μοιοϑίαίθ ἃ 
Ῥαῖνθ δοοθρίμ, νϑηῖδ ΜΠ τη] αῖτγιιθ. ἀοοοπ ἴα 

ΘΠ ΘΓ ΓΙ ΠῚ, ΘΟ Π 51] ΔΈ 16 σον πὶ γ)8 ΓΘ ΔΟ ΡῈ : 

1 ̓ δοθείϊο. «πιὸ, πιαἰοαϊοιϊ, πὶ ἰβηιθτι (δ ΘΓ Τα τίη, 

ιιὶ ραταίιις 65 ἀϊαθοῖϊο οἱ ἀπροϊὶς ἐ}τι5. Οὐΐῃ οἱ 

Θαυιβα μι 5 Ὀ] ΠΧ 11, Ποιὰ απ ἀἴσοπ5, Οὐΐὰ οο- 

ΟἰἀἸ5115,. ἀπ [Οὐ αἰαὶ 65 115, ἅπ| πη πη δοίην εἰχ1- 

518, 1 ΟΠ Δ}. 1Π|1|}15115. 1Π]} 111, ἀπ} Δ] τὶ 
αι] αι 58] 6 Δ ΠΗ} Πα} 1551Π}11Π} ΟΧ 115. {πιὸ Ρ1Ὸ- 

Τ᾽ τὰ διιηΐ, [δοϊδιὶϑ, 564. 4α]4 7 Οιιοπίαπι. θοηὰ 

ΟΡ πορ]οχ βι5. δσασὶρὶ θπΐηι, Ἰμα11, δὲ ποῖ 

ἐἰοαϊεις ταϊψὶ πεαπαποαῦθ: εἰυΐϊ, οἱ ποτὶ εἶ6-- 

εἰϊδεῖς τιϊμιὶ ρμοίταιι  ἤο5ρ65 ΘΥάπι,, εἰ ποῖ οοἱ- 

ἰοοὶδιὶς τὴ : ππιάπι55. οἱ τιον ἙΟΟρογ ἰδ ἷς πλθ Σ ἰνι-- 

ἤτγηιις δὲ ἵτὶ ΘαΓΌΘΓΘ, δὲ τιον υἱξιαϑιἰς τὸ. {0 
ῬΘΗ  ΠἸ551}1} 16 σύα!α, 4] να} ΟΠ Π65 ΠΟΙ ΠῸ5 
βάν 5. {6 νυ], οἵ δἃ νυ τα} 1}5 ἃ ΠΙ ΠΟ Π ΘΙ ῬΟΥν ΘΠ, 

ἀοοοίαιιθ ΠΟ ΠΘ ἢ} 5οΙ θη τα, ΔηἸ πη ν γι Πωρς 
ἀἴάιιο 14 βϑητι5. 11 ἴῃ ἀἰν᾽ Π15 Θουρίαν 5, α}0] Πι-- 

7115 ἀἸβ5θ βίο Πἶ5 {πιὰ πλ}} 1 ἃ 86 Ἰηνίοομη οἱ ἃ Πὸ- 

ΠΉΪΠΪ ΠΟΘ Ὶ {651 (ιν ]51ὶ ρΡθροΘ ρ 15 ἀἰβϑιἀθηΐ, σαιι- 

58} δἰ πηοάτιη) Πουγοπ απ πον, α0] ΓΟντ] Δ η-- 

ἄσππι ΠΠιιὰ ἡ ἀἸοῖα πὶ τιο σοητνὰ τὰ πίαμὴ ἰη] 4ι]-- 
ταῖοη Ρ ΓΟ ΘΓ  Πἀτι Θοι, Θἰοοῖιια 5115 0] ποθ 6-- 

(ἀἸθ μάτι. «ΙΔ. }}}06 1, «πὰ οἴηπο Π)6ὶ ι]οίαιη 

ψἸΟΙα τιν, δ π Π 16} ΘΙ οΙὶ αἰ ἀἸοὶ, Ἰτομμ 16 σπὰ- 29 

γῈ15 Θὲ τπο!ππ6 Π611 1Π1π|5 [πιά 1011, ἀτιοι] ἴῃ Θὸ5. ριὸ- 

Πα ΠΠ]Ί ΘΕ: «{ ΟἸ1} ᾿μ51 ΠΟῚ Ρ᾿ΘΟσά556η , [ἈΠ Θη 

«πιο 5 ιιπὶ θΟπιι. ἴῃ ῬΘοσδηῖο5. ΠΟῚ οϑίοη- 

“ Ἑάϊπο Ῥανὶβ. ἀναγκαῖον τὸ ἐν τῇ μεγάλῃ καὶ φοδερᾷ 

τῆς χρίσεως ἡμέρᾳ πρὸς τοὺς ἐξ ἀριστερῶν τοῦ χυρίου 
ἡυῶν Ἰησοῦ Χ τοῦ ἱσταμιένους λεχθὲν, πρὸς οὗς ἔλεγεν : 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΛᾺΠ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

-Ὁ- δ , μι γμά τι τοιοῦτον ἐλλείψας, ὃ ῥαθυμίαν ἢ κατατ 
- - , ΡΟ 

φρόνησιν χατηγορεῖ τοῦ ἐλλείποντος, ὑπηρεσίαν δὲ 
"ἢ Ἁ ὰ Ὁ , Φ. ΠΥ δ χαὶ τιμὴν τὴν παρὰ τοῦ Δεσπότου μόνον ὑποδέξα- 

σθαι εὐλαδηθεὶς, τοιαύτην ἐδέξατο τὴν ἀπειλὴν, 
ἔς μὴ Α ΕΣ Ὁ ἣν οὐχ ἔφυγεν ἂν, εἰ μὴ, καθὼς προείρηται, ἔφθα- 

5 Ξ πος 
σε τὴν ὀργὴν τῇ ταχύτητι χαὶ σφοδρότητι τῆς δι- 

3 Ε δ “ ορθώσεως. Πλὴν ἐπειδὴ ὃ ἀγαθὸς καὶ εὔσπλαγχνος 
-Ὡ “- 5 , 

Θεὸς μαχροθυμῶν ἐφ᾽ ἡμῖν εὐδόχησε, καὶ πολλάχις 
ς, "» ᾿ ΞΠΥ ὙΞΘΠὩΤὸ ἌΔΟΝ ὃ τ [ - ἡμῖν τὸ αὐτὸ χαὶ διὰ πολλῶν ὑποδεῖξαι, ἵνα τῷ 

, ἘΝ ἐξ σῤτσθ.ς πκρίτνς Τ ἿΕΣ ὦ πλήθει καὶ τῇ συνεχείᾳ δυνηθῇ μόλις ποτὲ μοχλευ 
- - ,ὔ 

θεῖσα χαὶ καταντληθεῖσα ἣ ψυχὴ ἀποτρίψασθαι τὴν 
- , 

πολυχρόνιον τῆς παρανομίας συνήθειαν, ἐχείνων 

μόνων πρὸς τὸ παρὸν μνημονεῦσαι ἀναγχαῖὸον “ τῶν 
τ πο αν ἡ , ΄ : 

ἐν τῇ μεγάλη καὶ φοδερᾷ τῆς χρίσεως ἡμέρα ἐξ 

ἀριστερῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στα - 
ΠΥ; εν ἜΑΡΙ ΤΥ ΎΊΑς 

μένων" πρὸς οὺς ἔλεγεν ὃ πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν τῆς 

Ρ χρίσεως λαδὼν παρὰ τοῦ Πατρὸς, ὃ ἐρχόμενος φω- 
ἐπύανος ἐπ ἢ 

τίσαι τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, χαὶ φανερῶσαι τὰς 
Γ᾿ ἊΝ κἰν ΘΔ βουλὰς τῶν χαρδιῶν Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ, οἱ 

- ; Ἶ 
κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἥτοιμα- 

ΕΞ 5 Α ἐέ ιιαστι 
σμένον τῷ διαδόλῳ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Καὶ 

- ΄ 

τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν οὐχ ὅτι ἐφονεύσατε λέγων, 

ἢ ἐπορνεύσατε, ἢ ἐψεύσασθε, ἤ τινα ἠδικήσατε, ἢ 
Ε ι ῇ 

ἄλλο τι τῶν ἀπηγορευμένων, χἂν τὸ βραχύτατον 
πῆς Η͂ " “ἀλλὰ [- Ὁ Ξὰ Ω δῶ ὝΝ 
γοῦν, ἐπράξατε " ἀλλὰ τί; “Ὅτι τῶν ἀγαθῶν ἔργων 
ΕἼ ἷζ 7) ΄ Ν ᾿ ον ΓῚ 5 ΄ 

ἠμελήσατε. ᾿πείνασα γὰρ, φησὶ, χαὶ οὐχ ἐδώχατε 
- , ,ὔ ὍΝ 

μοι φαγεῖν - ἐδίψησα, χαὶ οὖκ ἀποτίσατέ με" ξέ- 
5 ἜΣ ν ΡῈ 

νος ἤμην, χαὶ οὐ συνηγάγετέ με᾿ γυμνὸς, χαὶ οὐ 
, ,ὔ Ψ ΜΙ τ9᾽ Ἐν ὶ μ} περιεδάλετέ με’ ἀσθενὴς χαὶ ἐν φυλαχῇ, χαὶ οὐχ 

ἐπεσχέψασθέ με. Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα Θεοῦ τοῦ 

ἀγαθοῦ χά ὃ θέλ ὲ ἄντας ἀνθρώ- ἀγαθοῦ χάριτι, τοῦ θέλοντος μὲν πάντας ἀνθῦρι 
βῇ στ τες τς Ὁ ΚΝ 

ποὺς σωθῆναι, χαὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, 
- ν Ε. 

διδάσχοντος δὲ ἄνθρωπον γνῶσιν, καταμαθὼν ἐν 
- , - ἢ ΄ ᾿Ὶ δὴ 

ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς, καὶ γνωρίσας μὲν τὴν 
Ξ ᾿ τ ἊΝ 

φριχωδεστάτην αἰτίαν τῆς τοιαύτης τῶν πολλῶν 
Ξ ΕΣ ᾿ 

πρός τε ἀλλήλους χαὶ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου 
Ὃ, ΘῈΣ, Ἶ; ῳ Χ χ1᾿᾿ ,ὕ Ὄὃι θεὶ δὲ Ἄ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διαφωνίας, παιδευθεὶς δὲ τὸ 

: τὶ ; , 
φούδερὸν ἐχεῖνο χρίμα τῆς τοσαύτης παρανομίας, 

διδαχθεὶς δὲ χαὶ πᾶσαν παραχοὴν παντὸς χρίματος 

Θεοῦ ἐπίσης ἐχδικεῖσθαι- ἔτι δὲ χαὶ τὸ φούδερὸν 
» - Χ ἋΣ, αὐ Α Δ.) ς. ΄ 

ἐχεῖνο χρίμα καταμαθὼν, τὸ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτή- 
, Ε τ Ὧι ὁ γον 

σαντας μὲν, παραπολαύσαντας δὲ ὅμως τῆς ὀργῆς, 
δὴν Χ Ν Ν ΕῚ Ν συ" " -Ὁ- , 

διὰ τὸ μὴ τὸν ἀγαθὸν ζῆλον κατὰ τῶν ἡμαρτηκότων 
ΩῚ ΦὌΤΡ. ΄ λλ , Ξ »ἭἝ Ψ α ἐπιδείξασθαι, καίτοι πολλάχις μηδὲ συνεγνωχότας 

4 
“ τ κ4“Ἃ 

τὸ ἁμάρτημα" ἀναγχαῖον ἐλογισάμην, εἰ καὶ ὀψὲ 
ς ς Ξ Ν 

τοῦ χαιροῦ, διὰ τὸ ἀναμένειν ἀεὶ τοὺς τὸν αὐτὸν 
"ὦ τω , . , ᾿ , ς. 5. 
ἀγῶνα τῆς θεοσεδείας ἀνειληφότας, καὶ μὴ θαῤῥεῖν 

«πο σοὨΓΟΥ πὶ ὁ5 Ὁ ἀἴτιο Ρογρίοχιια. ἘΜ ιο οι. 

οἱ Μ85, ἄτι ριτοίου (οι δια πιιπὶ αὐ ἴπ οοηζοχίιι, 

Ῥ᾽αμῖιι5. ἂὸ οἰαγίες, 

ΝΡ  ΌΥξ Χ-ἸΡεο----““ ΕΘ ΝΥΝ ΟΣ ΤΣ 



ΡΕΟΟΕΜΙΌΜ. 

ἑαυτῷ Ἰρον »γ ἀλλ᾽ οὐχ ἀχαίρως γε τάχα, νῦν γοῦν 

πρὸς ὑπόμνησιν τοῖς Ἐπ δ ομόνοις τὸν ἀγῶνα τῆς 
θεοσεβείας 7 ἀναλεξάμενος ἐχ τῶν θεοπνεύστων Γρα- 

φῶν τά τε ἀπαρέσχοντα τῷ Θεῷ, χαὶ οἷς εὔαρε- 

στεῖται ΠΕΣ οὐαντς ὡς ἂν οἷός τε ὦ, χατ᾽ εὐχὰς 

χοινάς᾽ ἵνα χαταξιωθῶμεν χάριτι ποῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ χαὶ διδασχαλία τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 
τος, ἀποπηδήσαντες μὲν τῆς τε τῶν ἰδίων θελημά- 

τῶν συνηθείας, χαὶ τῆς τῶν ἀνθρωπίνων παραδό-- Β 

σεων παρατηρήσεως" στοιχήσαντες δὲ τῷ εὐαγγελίῳ 

τοῦ μαχαρίου Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν" χαὶ κατὰ τὸν χαιρὸν τὸν παρόντα εὐαρέ- 
στως αὐτῷ ζήσαντες, διά τε σφοδροτέρας ἀναχὼ- 

ρήσεως τῶν χεχωλυμένων,, χαὶ σπ' τουδαιοτέρας ἐπι- 

μελείας τῶν ἐγκεκριμένων » ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 

τῆς ἀὐιβυσσιιες φυγεῖν μὲν τὴν ὀργὴν τὴν ἐπερχο- 

ἴων ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας “δυναίμεθα, 

ἄξιοι δὲ εὑρεθῆναι τῆς αἰωνίου ζωῆς, χαὶ ἐπουρα- 

νίου βασιλείας τῆς ἐπηγγελμένης παρὰ τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ ΔΕ στ, πᾶσι Τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθή- 

χὴν αὐτοῦ, χαὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, 
τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Μεμνημένος δὲ 

εἰπόντος" ᾿Εν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι 

ἰσχύει, οὔτε ἀχροδυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης 
ἐνεργουμένη ἀχόλουθον ὁμοῦ χαὶ ἀναγκαῖον ἔλογι- 

σάμην, τὴν ὑγιαίνουσαν πίστιν χαὶ εὐσεδῇ δόξαν 

περί τε Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος 

παραθέσθαι πρότερον, χαὶ οὕτως ἐπισυνάψαι τὰ 
ἠθιχά. 

τοῦ ἀποστόλου 6 

ἃ Ἑδηο Ῥαγῖβ, ἀπειθείας δυναίμεθα, ἄξιοι. οχ δυ- 

ναΐμεθα πεάιια 'π ποβέγι5 (οαϊοῖθιις, πεζας ἴῃ βαἀϊεῖο- 

ΒΕ Ψ5700Ρ᾽1|61]ΙῸῺ ὉΕῚ. 911 

ἀἴβδοπε, ἱγὸθ λοι! 51 ΠῈ Ραγἤοἶρεβ,, ἰάσιθ, οὐτα 

5280} 6 Δ Π|ϊ5δὶ ρϑοσαι π6 σοπβοὶϊ αυϊάθμη ὄββθηξ, 
ΠΘΟΟΘΘΑΥ ΠῚ εἰτχὶ., εἴϑὶ 5670, {πο 5ΘΠΩΡΟΓ δχ- 

ΒΡΘΟΙΆΓΟΠῚ 605, 411 Ἰ46πὶ ρ᾽οίϑεϊς ΘΘΓΓΠΊΘΠ 511506-- 
Ρ βϑδθπὲ, πθὸ ἔβηΐαμη Πα ΘΓΟ Πα [ἀτιοδβ ἰπ ΠΠ6 ὯΠΟῸ; 

[ΥῚ6 ἴϑ 6 Π ΠΟΠ ᾿πίθιηροϑίνο, τὶ 605. ΘΟΠΊΠΊΟ- 

ποίοϊατη, 4] 56 ἰπ πος ρἰθίδεῖϊβ σου ἃ πη η6 Θχεν- 
ΟΘηΐ, ΠΕΟΘΘΒΆΓΠΠΙΠῚ ἸΘΊΓΕΠ ΘΈΑΙ, ΠΕΠΟ 58 {6 Π| 

ΡΓῸ ψ θιι5 5θοι Πάπιπὶ ΟΠΙΠΪ ΠῚ ΘΟΠΙ πη Πἶὰ γοία 
ΘΧ αἰ η15 ΒουρίαΓ 5 ῬΓΟΘΡΓ6 {π|26 ἀἸ5ρ!Π!Πσο πὲ 60 
εἴ ἴπ ΖΡι5. ἀεϊδοζαξιν : αὐ ΡῈΓ ΠοΙηΪπὶ ΠΟΚΕΓῚ 
76ϑιι (ΠΥ σε στα απ δὲ Θριγ τπ5 ϑα ποι ἀθΟΥΡ Πα ΠῚ 
βεοθάθηϊος, ἴϑτη ἃ νοππίδι πὶ ΠΟΚίΓΑΙ ΤΠ) 60Π- 

5. ΘΠ Π 6 {πᾺΠῈ ἃ ΠιΠ] ΠΑ Γι ἐγ ἘΠ ΠΟΤῚ ΠῚ 
ΟΡβθυναίϊοπθ, ἀπ] πίθ5 γ6ΓῸ 7πχῆα ον σ πὶ 

Ρεδε θεοὶ 1651 ΟΠ τῖϑε Το οπηϊ πὶ ποϑιυὶ, βίσψιιθ πος 
ἴδιηρογα υἱνθηίθα τιζὸ οἱ θ᾽ ΔΟθΆ Πλ115., ΡΑΓΕΠῚ 115 

4126 ῬγΟΒΙ ΒΘ πτιν γΈθτι5 σε ἀἸοϑὶιβ νἹταπ 15, ρᾶγ- 
{{π| 115, {Ζτι26 ἀρργοαπῖαν, (ΠΠἸσΘπττι5 Ἐχβεπθη- 

15, ἀϊσπί μα θα ηλαγ 4 ἴπ δαξτι Ὸ ἐπι πη ΓΑ 1815 
58] ᾿γὰ πὶ [Ὁ δ πη115. 1Πη σΟΠ ΙΔ ΟΙ:5 ἢΠ105 ν6πη- 

ἵπρᾶπ|, ἴα] 56 Θχἰβέδηητ5, {|| δο θυ ΠΆΤῚ ὙΠΔΠῚ 
δὲ ορ θϑὲθ ΓΟ ΠΠΠῚ ΠΊΘΡΘΆΤΉΠΡ, 40 ἃ ῬΟΠΉΪΠΟ 

265τι (γῖϑῖο ΡΓΟΠΉ 5511Πὶ δϑὲ πη ηῖριι5 (μδίοάϊετι- 
εἶδιι5 [65 απιεπίτιπι 6715, εἴ πιοπιοτία τοιϊπιοπίϊϑιις 

πιαπήαία ἐἾπι5, μι γαείαπε εα. Ἐπ φιοπίδπι πη6- 
ΠΉΪΠῚ ΑΡΟΒ[0]1, {ι] ἀἸοῖε : 1πι ΟΠγίσίο 7 6ει πϑῆιθ 
εἰγοιιπιοϊσῖο αἰϊφμίά ασαἴεῖ, τιθηπιε ρῥγωρμζίτιτη : 
σε Πεδ5 ψι μετ οπαγίζαίοπι ορογαίτιτ' ; οοη56- 

4165. δίπλα! ἃ0 ΠΘΟΕΒΘΑΥΤΠΠῚ ΘΧ ΙΒ ΕΠ ΠῚΑΨῚ., ῸῈ 58- 
πᾶπῃ 46 πὶ ἃς ρίαπι ἐ6 Ῥαΐγα δὲ ἘΠῚΟ εὐ ϑριγιτα 
ϑᾷ Ποῖο 56 |6 ΠῈ18Π| ΡΥΪΠ5 ἜΧΡΟΠΟΙΕΠΙ, εἰ [ἴα 46- 
ΤΠῈ1ΠῚ ΣΠΟΓΆ ἃ αἰ Θ ΘΓ 6 ΠῚ. 

πὸ επεῖα ἰερίξιν. 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΠΙΣΈΕΩΣ. 

Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι τὸ ἐπίταγμα τῆς ὑμετέ- 
ρᾶς εὐλαδείας χαταμαθὼν ἄξιον " τῆς ἐν Χριστῷ ἢ 

πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης, ἐν ᾧ τῆς εὐσεδοῦς πίστεως 

ἔγγραφον ἐπεζητήσατε παρ᾽ ἡμῶν ὁμολογίαν, τὰ 

μὲν πρῶτα ἐπαισθανόμενος τῆς ἐμαυτοῦ ταπεινώ- 

ΡΈΛΙο Ῥαγίβ, ἄξιον ἐχ τῆς. νόοουϊα ἐχ πεάαε ἴπ 

ποβίγιβ, ποία πὶ (οι εῆς Οοάῖος τϑρεγίξατ ; πθῸ 

ἀπβίσιπα, «αΐῃ ἀθέσσο ἄοθοαι. Ηδια Ἰοηβο αἰτασιιο 

ΕὔΒΌΕΜ ῈΕ Ε9Ε. 

ι. Πεὶ ορεπιϊ σγαῖα σα πὴ ΤΉ ἱπποίϊσϑθὲ 
γεβίγ ρ᾽ θίδ 5 πη παι, 1ἀἀτι6 ἀἰσπτιπι νθϑίγᾶ 
ἰδία ἴπ (μγίβίο οὐρὰ Ῥριμῃ ἀΠ] ΘΟ 9 Π6 , 400 ρΡἷδ 
βάεἰ σοπίεβϑίοπθπι {Π 16 γ15 σοπϑισπαΐαπη ἃ ΠΟΡΪ5 
Ῥειν βεῖ5., ρυϊπηαπη αι άθπι ἐθ πα α [15 αἴαιια [η.-- 

απο ὑπεζυτήσατε. Οοάεχ Οοπιρεῖ, εἴ 411 ἄϊιο ἐπε- 

ζετήσατε. Μοχ Νί55. ἄπο ρῥγαῖεγ (μη θεβείαπαπι ἐμαυ- 
τοῦ ταπεινότητος. 

Ῥεαὶ. τοῦ. 
18. 

αὶ. 5. 6. 
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{ρα τα 15 Ἰ0 80 ΠΟΉΒΟἾ 15. ΤΟΘΡΟΠ ΘΓ ὙΘΡΙΓΠ15 5.1: 

561 5ἴπηι} αἴάιιθ τπθηἶ πὶ “ΑΡΟΒ[Ο]1., 4πὶ. Αἰχι: 

ϑμρροτίατῖος ἰευΐσοηι ἐπι ο]ιανἰαΐο; οἱ Ὑυῦϑι18 . 

Οονάς δπίηι ογθαζειτ αὐ 7ιδιἰάπι: ΟἿ ἀτι- 
ἔοηι σοπ 5510 {1 ἀἰἰ φαἰιίοηι ; θυ ρ θυ] οι] θαι 
ἀπιχὶ, δἰ ν  ῖβ ΠΟΥ ΘΠ ΠΟΠ ΘΘΡΘΡΘΗΙ,, 5:16 Π 110 6116 

58] ΓαΛΘ ἢ ΘΟΠ [ὉΘ5ΙΟΠΘΏ Ῥ ΘΘΙΘΡΙ ΓΟ... Π4ιιοῖΔ 1 
Πα 6 πη5. ρου ΟΠν βίη μὰ 060, δ'οι! βου ρίτ Πη 

ο51: δον ψιοι συ οἰοη 5 δἔηιι5 οὐσίαν αἰϊ- 

ψιϊά ἃ πονῖς,, χιιαδὶ δα ποῦς : 5θ( σε Ποἱοπίϊα 

γιοςίτα δ 7260 δεῖ, «αὶ τ 4α θη 1105. Πα πο 
τΟΡῸ ΠῸ5 ΟΙΪαπη., ἰάαιιο ΡΙῸρίου νο5, Ἰ4οπθ05 οἴς- 
(δ αὶ ΠΙΪΠΙΒΕΠῚ Θϑβθιητ5 ΝΟΥνὶ Τοϑί ΘΠ ϊ. ΠΟῚ 

Εἰττοδθ.,). 564] 5ρι νυ π5. 1 ἀπίθηι [4615 τ] Π|ϑινὶ 
ῬΓΟΡΡ ΑΙ ΠῚ 6556 501{15 ἘΠῚ Θὲ νῸ5 ᾿ρ51.» ΠΙΠΉΪΡῚΠ ΠῚ 
τι 1185 ΘΟΏΒΘΥΝ 5 51115 αἰ ροπβαπία ἃ θθηΐσηο Πο- 

ΠΊΪΠῸ ΔΟΟΘΡΟΥ  , δα 6 η} μιὰ δὲ ϑ᾽ ΠΟΘΡὰ 0515 560- 
νοι. Οτιοοῖνοὰ ΘσῸ Ππο61|6, 48 οχ ἀϊνίπα δου]- 
Ῥὕανα ἀἸἀἴοῖ.,. θὰ αὐ σοι) ΠΘ.. αι ΠΠΠΓαἴθιη 1[ὰ, 

τ Π)60 μΪδοθῖ,, Ἀρρόηθγθ ἄθθοο. ΕἸΘΗΪ ΠῚ 5] ἴ058 
ΤΟΠΪΠτι5.,. ἴῃ {πιὸ ΡῸπ6 ΘΟΠΡΙ οί πὶ 65. Ῥαιὶ, 

71π πιο διιπιΐ οπιτος ἐΠιδεαιισὶ σαρίοπεϊ οἱ σοίρη-- 

ἐϊω αὐδοοπαῖϊιϊ, οὶ ἃ Ῥαῖνο ἀδοοθρία. ροι[οβίαίθ 
ΟΠΊΗΪ 5. ΟΠ ΠΙ π {πιά ]οῖο,, αἷς: 7͵απάαίιιπι ἀεὶ 

πὶ, ψιϊα ἀϊοαπι, οἐ ψιϊά ἰοφιίατ ; οὐ ᾿ϊθυιιηι: 

Ομ ἜΡΒῸ 680 ἰοήιοτ,, δἱομε εἰσι πεϊλιὶ Ῥαίον, 
δἰ ἰοητίον; ᾿ΐθυι δὶ ΒΘ ρ ̓ν τιι5 ϑα ποίτ5 ἃ 56 1050 ΠῸῃ 

Ἰοαιιταν", 561 ἀπεροι πη τ. ἁπιἀἸουῖς ἃ οο, Προ 
Ἰοχαϊτιν"; Φαληῖο ΡΟΓΪΟΥῚ 706 14 ἴῃ ποιαῖπο θῸ- 
1Ώ]η1 ποϑινὶ {6ϑιι ΟΠ Ἶϑ11 50 ΠΕΡ. δὲ ἔλθου θἱτιηὶ 

5111} δὲ βθουι αη ΠΟΡΪ5. [πον 11} Ττιη} Ἰσίταν αά- 

νΟΥΘι15 ΠΟ 6505. γα} 10 [ΘΟ 6 ΘΧΟυ 5 ριιρηδη- 
ἀτιυ 6556 8, ΤὩΔ]ΟΥ ΠῚ ΘΧΘΠΊΡ]ἃ 5Θ τι π|5., ΘΟ η56- 
4 ΠΘ 5. 6556. ΘΧἸβΕ! Πᾶν 5. τ 6} 15. {τ|88 ἃ ἀἰάΡο 10 
ΒΟΥ τα ἐπ] ] ἴα 15. ΠᾺ Ια γἉΠΟΠΟ,, Θα5. {τις πῆ τι- 
οὐιπττ" [] ΒΡ] ΘΠ] 5 γοσα 1115. ΘΟ ΓΑ 5 ΘΟ ἢ 10 6- 
ΤΘῊῚ 5. ἅπ| ΟΙΔ ΠῚ} ΟΥ̓ΘΡΓΘΡΘΙῚ : ΘΓ ἃ]1|5. ἀἴ 6 Ἀ]115 

γΟυ 5. ῬΡΟᾺ φρο ΡΟ ἢ Εἴτα Π|{ὰ5 ΘΟ  α, τος 
ΓΘ, 4 ι185 ΘΕ ΪΔΠΊΒἱ 5506 ΒΟΥ] ΠῸΠ ᾿πν ΘΠ ΓΘ Π ΓΕ], 
τἀν ἃ Το ον  θ ποθ. 56 Πδῖι ΠῸΠ ἈΠ ΟΥΓΟΡαηΣ : 
«πο ΑΡΟΒΙΟ]τ5. αιιοτι6. ΠῸΠ τὰϊῸ [δοϊς, {π 
Οὐδοουι. ΟΡ Ἶ5. ΘΟΠρ ΘΠ ΓΟ 5110 ΡΙΌΡΟΒ ΓΟ 

ς ΒΟρΡῚ ἄτι ΠΡ ΡΥ] τοῦ Θεοῦ ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς τότε, 
Ἰνατ σοῖο, Οοάοχ Ὗ 55. ὡς χαί οἴς., αἱ ΒΌΡΟΥΙΙΙ5, 

ἃ τῦνάσιις απ ἶο ὅπερ ἂν εἰ. (οἄοχ Ψοεβ. οἱ πὶ 
ἴγο5. ἅπερ ἄν. Νοχ 1ἄετη (ἄχ Υ ὁ5511 οἱ 4111 ἄπο ἀνέ- 
ἢως. 

ἜΣ 
ὡς 

4 ἘΔΠΠ οἱ ορ. βοοιηᾶι δέδωχέ μοι. (οἶοχ οβς, 
ΟἹ Δ]Π1Π|γῸ5 ἔδωχε. 

» (οάοχ Ὗοἕς. εὐσεφέστερον χαὶ ἀσφαλέ:. 
ς ἘΠ ο αὐνάσιο οἱ Ἄδα. ςοοαηάιις Ῥυΐηγα, Δ τὶ 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟἸΕΘΆΑΒΕΙ͂Σ ΟΑἌΡΡΑΏΟΟ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

Α Ἂν , » σεως χαὶ ἀσθενείας, ὥχνουν πρὸς τὴν ἀπόχρισιν 
ΓΑΥΤΟΙ Ἐν ον - 9 ," , ᾽ 
ὡς δὲ ἐμνημόνευσα τοὺ ἀποστόλου εἰπόντος, ᾿Ανε- 

χόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη" χαὶ πάλιν, Καῤδίᾳ 
᾿ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὅμολο- 

᾿ , 
γεῖται εἰς σωτηρίαν " οὐκ ἀχίνδυνον ἡγησάμην τὸ 

- Ν - Ὁ 

ἀντειπεῖν μὲν ὕμῖν, σιωπῆσαι δὲ τὴν σωτήριον 
ς ,ὕ ͵ νΝ -ὥὅ»-5’οι Ὡ ᾿ ἊΣ ἽΣ 

δμολογίαν,, πεποίθησιν ἔχων διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς 
ν ᾿ ε , ] [} ς , 3 τὸν Θεὸν, ὡς γέγραπται: Οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν 
ὙἘΡ ἐς ε: 

Ε, ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι, ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ᾽ ἣ 
ς γ- τ 5 “-ε ΓΞ τὐν τ} ἌΡΑΣ κα ( 
ἱχανότης ἡμῶν ἐχ τοῦ “ Θεοῦ, τοῦ τότε μὲν ἐχεί-- 

- ἊΑ δ --᾽" Ἁ Ὁ 5΄᾽΄ιλε - , 

νους, νῦν δὲ καὶ ἡμᾶς, χαὶ τοῦτο δι᾿ ὑμᾶς, ἱχανώ- 
᾽ὔ Ν , --- , » 

σαντος γενέσθαι διαχόνους χαινῆς Διαθήχης, οὐ 
, “ }} , , δ - 

γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος. Διαχόνου δὲ πιστοῦ 
ΕΝ " ΄ Δ1...1.9.ἐπχΐ ᾿ ἃ τ΄ ᾿ 3 ἴδιον ἴστεπ ἄντως χαὶ αὐτοὶ, τὸ, ἧ ἅπερ ἂν εἰς 

Χ ΓΎῪΣ 5 -“ Η͂ Ὡ 5 -Ὡ 
τοὺς συνδούλους οἰχονομῆσαι παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Δε- 

Ὁ ὦ δ - ΤᾺ 

σπότου πιστευθῇ, ταῦτα διασῶσαι τούτοις ἀνοθεύ- 
ἮΝ δ ΕἸ ἘᾺΝ σπχ ΓΝ, [ ΕΣ ρ. τως, χαὶ ἀχαπηλεύτως. Ὥστε χἀγὼ, ἅπερ ἔμαθον 

τ - ὦ - ,ὔ 

ἐχ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ταῦτα ὑμῖν παραθέ- 
-Ὁ Ὁ 72 

σθαι χατὰ τὸ ἀρέσχον Θεῷ, πρὸς τὸ χοινῇ συμφέ- 
γχ,ὔ ἊΡ᾿ 

ρον ὀφειλέτης εἰμί. Εἰ γὰρ αὐτὸς ὃ Κύριος, ἐν ᾧ 

εὐδόχησεν ὃ Πατὴρ, [ἦν ᾧ εἶσι πάντες οἱ θησαυροὶ 
τὰ ἐᾷ , τ 

τῆς σοφίας χαὶ τῆς γνώσεως ἀπόχρυφοι,, ὃ πᾶσαν 
᾿ ΔΥῸ. " Σ Ἀδὰ ΠΝ Ὁ ΤΣ τὴ χαδὰ δ μὲν τὴν ἐξουσίαν, πᾶσαν δὲ τὴν κρίσιν λαδὼν παρὰ 
οἷ " 

τοῦ Πατρὸς, ᾿Εντολὴν " ἔδωχέ μοι, φησὶ, τί εἴπω, 

χαὶ τί λαλήσω χαὶ πάλιν, Ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, κα- 
Ξ ι 

θὼς εἴρηκέ μοι ὃ Πατὴρ, οὕτω λαλῶ" χαὶ τὸ 
ἐὸ ἀξτς 3 τ ε Ε Ξ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐ λαλεῖ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν 
ἀχούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λαλεῖ" πόσῳ μᾶλλον 
ςο ὄὅπσεδα νυ - ὶ 5» . - - 
ἡμῖν εὐσεδές τε " ὁμοῦ χαὶ ἀσφαλὲς τοῦτο φρονεῖν 

Α - Ε Φ ὔ -ῸἉ ᾳ ᾿ ς . 3 φω Ζ᾿ 

καὶ ποιεῖν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Τησοῦ Χρι- 

στοῦ; “ἽἝΞως μὲν οὖν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τὰς ἐπανι- 

Β σταμένας χατὰ χαιρὸν αἱρέσεις ἐχρῆν, ἑπόμενος 
- , , Ὁ - 

τοῖς προειληφόσιν, ἀχόλουθον ἡγούμην τῇ διαφορᾷ 
ἜΡΡΝ Ἔ, τας τς 

τῆς ἐπισπειρομένης ὑπὸ τοῦ διαόλου ἀσεδείας, 
-“- 6᾽2: Ὡς ῃ - - λύ μὴ δὰ Ὕ ἘΣ ’,’ 

ταῖς “ἀντιθέτοις φωναῖς χωλύειν, ἢ χαὶ ἀνατρέ- 

παγομένας βλασφημίας, καὶ ἄλλοτε ἄλ- 
ς 

λαις, ὡς ἂν ἣ χρεία τῶν νοσούντων χατηνάγχασε, 

τῇ Ὧ - ΕῚ ΠῚ ΓΝ 
» οὦνω 

΄ , Ε , " Ὁ ΝΣ τῶ 
καὶ ταύταις πολλάκις ἀγράφοις μὲν, δαως δ᾽ οὖν 

» ΓῚ ὁ αἱ ᾿ - ἊΣ Ἀ τ - 

οὐχ ἀπεξενωμέναις τῆς κατὰ τὴν Γραφὴν εὐσεδοῦς 

διανοίας " τοῦ ἀποστόλου “ πολλάχις καὶ Ἑλληνιχοῖς 

ῥήμασι χρήσασθαι μὴ παραιτησαμένου πρὸς τὸν 
ἴδιον σχοπόν. Νῦν δὲ πρὸς τὸν χοινὸν ἡμῶν τε χαὶ 

ταῖς ἀντιτύποις φωνοῖς. Α1Π ἔτ5 Νξβ., φαῖθιιβ. οοπβοη- 

τὸ δα. βοοπητβ τηᾶπιι ῬΟβίουΙοσο, ταῖς ἀντιθέ 

φωναῖς. Βίαιηπι Οὐχ Ν᾽ ο85. οἱ τίη Βορ. τὰς ἐπεισα- 

γομένας. ες ἴα ταπ]ῖο Ῥοβιὶ ἤδρ. του. οἱ θα το 

γοη. ἴῃ πηᾶυσῖπο ὅλως δ᾽ οὖν οὐχ. 

ὦ Ῥάτο Ῥατνὶβ. οἱ θα. του εα5 ὥσπερ οὖν καὶ ὁ ἀπό- 
στολος πολλάκις πεποίηκεν, ἑλληνικοῖς ῥήμασι χρήσασθαι 
μὴ παραιτησάμενος. (οαἸοο5.  ο5511 εἰ Ομ ΡΟἤΚιῖ δὲ 

1 ἀτιοὸ αὶ ἴῃ σοηβοχἔι, Ὀγονῖι5. οἱ γϑοίπιις, 



ὉΙ 

ὑμῶν σχοπὸν ἁρμόζον ἐλογισάμην, ἐν ἁπλότητι 
τῆς ὑγιαινούσης πίστεως, τὸ ἐπίταγμα τῆς ὑμετέ- 

ρᾶᾳς ἐν Χριστῷ ἀγάπης “πληρῶσαι, εἰπὼν ἃ ἐδι-- 

δάχθην παρὰ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς φειδόμενος 

μὲν χαὶ τῶν ὀνομάτων, χαὶ ῥημάτων ἐχείνων, ἃ 

λέξεσι μὲν αὐταῖς οὐχ ἐμφέρεται τῇ θείᾳ Γραφῇ, 

διάνοιάν γε μὴν τὴν ἐχείνην ἐγχειμένην τῇ Γραφῇ 

διασώζει" ὅσα δὲ πρὸς τῷ ξένῳ τῆς λέξεως ἔτι χαὶ 

τὸν νοῦν ξένον ἡμῖν ᾿ἐπεισάγει, καὶ ἃ οὖχ ἔστιν 

ὑπὸ τῶν ἁγίων χηρυσσόμενα εὑρεῖν, ταῦτα ὡς ξένα 

καὶ ἀλλότρια τῆς εὐσεδοῦς πίστεως παντάπασι 

παραιτούμενος. Πίστις μὲν οὖν ἐστι συγχατάθεσις 

ἀδιάκριτος τῶν ἀχουσθέντων ἐν πληροφορίᾳ τῆς 
ἀλ' ῃ Ψ' Ὁ Ἂ θέ έν Θ Ὁ -᾿ 7. « ἀληθείας τῶν χηρυχθέντων Θεοῦ χάριτι, ἥντινα 

ἐπεδείξατο μαρτυρηθεὶς Ἀδραάμ." ὅτι Οὐ διεκρίθη 
΄ 3 ! ἀλλ᾽ 5 «Ὁ η0. Ὁ , πετον, τὴ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς 

δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ πληροφορηθεὶς, ὅτι ὃ ἐπήγγελ- 

ται, β δυνατός ἐστι χαὶ ποιῆσαι. Εἰ δὲ Πιστὸς μὲν 

ὃ Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, Πισταὶ δὲ πᾶ- 

σαι αἵ ἐντολαὶ αὐτοῦ, ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ χαὶ εὐθύτητι, 

φανερὰ ἔχπτωσις πίστεως χαὶ ὑπερηφανίας κατηγο- 

ρία, ἢ ἀθετεῖν τι τῶν γεγραμμένων, ἢ ἐπεισάγειν 

τῶν μὴ γεγραμμένων, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἰπόντος, Τὰ ἐμὰ πρόδατα τῆς ἐμῆς φω- 
-Ὁ 3 , Ο Ν Ν “τς δὲ ΨΦ “ Ἂλλ 7 

νῆς ἀχούει" χαὶ πρὸ τούτου δὲ εἰρηχότος, οτρίῳ 

δὲ οὐ μὴ ἀχολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὖ- Ἢ Ί ᾽ 
- - νΝ ΤΣ ἈΚΧΕῚ ῃ τ ΣΝ ὶ 

τοῦ ὅτι οὖχ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν " χα 
Ὡ 5 , πο Ν ἘΝ - ͵ ». 

του ἀποστόλου εν υὑποοειγματι ἀνθρωπίνῳ σφούῦρο- 

- ΕΥ̓ - 

τερον ἀπαγορεύοντος τὸ προσθεῖναι ἢ ὑφελεῖν τι ἐν 
-» ΄ - Ν᾽ Ὁ αν τὰ “0 ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς, δι᾿ ὧν φησίν: “Ὅμως 

- ΄ ΄ ᾿ , ἌΦΝΝ 15 - Δ 
ἀνθρώπου χεχυρωμένην διαθήχην οὐδεὶς ἀθετεῖ, ἢ 

ἐπιδιατάσσεται. 

Πᾶσαν μὲν οὖν ἀλλοτρίαν τῆς τοῦ Κυρίου διδα- 

ΕἸΠΕ. 919 

ΘΟΠν ΘΠϊΘΠΓΘ 116 τ{1 ΠΟΠ λϑι νὶς. Νιιπο δυο 
ΘΟΠΊΠΊΝΠὶ 50000Ὸ ἴδ ΠΟΘΙΤῸ (πιὰ πὶ ν ΘΒ οοηνο- 

Ὁ πἰνο μαΐαν!, 51 ἴπ 5885 [16] 5᾽ πιρ] Ἰοἰ ἴα 6 56 ΠΙΘΓῸΡ 
γΟβίροο ἰδι1π|5. ᾿ῃ ΟΠ υἾδίο εἰ! θοιοπ5. ππὰπ δίτιπη : 
Θά τι ἀἸσθυθη. {185 ἃ σον Βουρίιγα Δοοορὶ5- 
561, 56 510, ἱ ῬᾶγΟῖι5. 51 ἴῃ 115 ΠΟΙ  ΠΪ )115 

ΘῈ ΘΗ] 15. τιϑιι ΡΠ 6115, ατι88. ἴρ515 ΠῚ 6 ΥῚ5. δὲ 50}18- 
015. ἴῃ ἀἰνίπα Θουρίαν ΠΟῊ ΓΘρθυ πι παν. [πιο ϑὶ 

ΘΔ ΠῚ “Δ βου ρίι ἃ ΡΥ ΘΡΕ 5ο ΘΠ Ἰὰ ΠῚ βουγαηῖ: 
41ι8. γΘΙῸ ργδίου ἀἸοΠΟπἶθ. πονἹταΐθηλ ΠΟΥ 
ΘΕ}. Θὲ ῬΘΡΘΟ Ι ΠΙΙΠ} 56 Π511ΠῚ ΠΟΡΪ5. ΘΧ μι θο πὶ, 
4υδράτιθ. ΠΟ ἸΠΥΘΏΪ ΕΠ 1" τβιιγ ρα ἃ 58 ΠΟΙ15., Θὰ 
τὰ] ΡοΡσνῖπὰ δὲ ἃ μἷα ἢ 6 αἰϊθπα μη πῖπο ἅνοι- 

Ὁ 561. Ε51 1βῖταν 165 ἀ55θ 8115 [τι Πδρϑ [Δ Π5 ΒΡ ῸΓ 
115. 485 ἁυι Πὰ διηϊ, γϑυϊ τα θην δου τι π {{π|80 Ποἱ 
Πλ ΠΟΘ ΡΥ Ἰοαίὰ βιιηΐ, ῬΘΥΘ. 5551 Π|8 Π} ΠΆΠΘΠ5: 

«παῖ ΠᾺ!6 πὶ οβίθηἰε ΑΡνΆ]Πα πὰ πος [οι πΐο 

Ἰατιάαιι5: δοπ Πιερειίανὶξ αἰ {{ἀϑηιίϊα., ςοα οοτ-- Ποηι. ἢ... 
τ 3 

Ποτγιαιιι ὁδὶ Π6, ἐατι5 σἰογίαπι 1260: ἴπιο ρ[οτῖ5-- 

δίηι6 δοὶθης φιοί ἐς ψιὶ ρῥγοπιΐδίῖ, ροίοτις δε οἷ 

7]αθογο. Οιοά 5ἱ Ζιαοἰϊς 65: 71) οηιίτιιι5 ἐπὶ οπιτιῖ-- 

διι5 τοῖα σεις, Εἰάοῖΐα οιϊατι οπιπῖα πιατιείαϊα 

2ι. 

Ῥεαὶ. τήὴ. 
τς: 

Ῥεαί, χτὸ. 
6715, σοπγιπαία ἐπὶ σιδοιίμπι ςιδοιὶ,, [αεία ἱπ 8. Ψ ᾽ 

φεονίίαίθ οἱ «οηιτίίαίθ,, γρδη]θϑίιιβ ἃ 6 Ια ρϑιιβ 
651 80 5106 155. ΟΥΙΠΊΘΠ; 51 45. ἀπ’ “υϊ  αυαμι 

Ε ΘΟΥ ΕΠ {126 50] ἴα διιηΐ ΓΘΡΡΟΒΟΙ ἀπ ΔἸ 1 οχ 
115. 185. 50 ΠΡ 115 τη πη αῖα ΠΟΙ 5ι1η}, ἱπ ΡΟ πιοαΐ, 
οἴη ΠΟΙ Πτι5 Ποϑίθυ" {6515 ΟΠ ϑίι5 Ἰσα!: νος ϑοκια. 

27. πιθ ϑοοθηι πιθαλι αἰ πεπῖ. ἘΠ γαι]0 δηΐθ ἀἶχο- 
10, 

γᾷ, «1 1ἰθπιισῖ ατεΐοηι, γιοτι 56  τΘηι{π|7, 56 Γμρίθπι Πα. ν. 5. 

αὖ δο: ιία ποτὶ ποροτισί οοθπι αἰϊοηοτιίηι: 

ἈΡοβίο  βάτι6.,. ϑιιπι το ὁχ ΠΟΠΜΪ Ἶ 115 ΘΧΘΗΊΡΙΟ, 

«υϊάρίαμη ἴῃ αἰ ν 115 Θουρίαν 15 δυο, ἅτ ἀΘ μη ο ΓΘ 
γϑποιηθητπι5 γοίθι, Πἰ5 νου 5 : 7 ἄπιθι Πιοηιϊπὶς 

δοτ ἰγπιαίτιηι ἰθοζανη Θηε{τε1ην. ΤΘη10 ΣΡΘΡΤΣ,, αι 
διρογογαϊπαί. 

2. ΟΠΊΠΘΙῚ ᾿ἴαπι6 ψΟΟΘ ἢ} ἃ 0 56Π|6 {181 ἃ Πο- 

σχαλίας φωνὴν χαὶ ἔννοιαν οὕτως ἡμεῖς πάντοτε 355 τη1ϊ ἀΟΟΙΡΙηἃ ΔΙΙΘΠΔ ΠῚ 516 ΠῸ5. 56 ΠΊρ6Ι" οἱ ππῃς 

καὶ νῦν " ἀποφεύγειν ἐγνώχαμεν, καὶ τοῦ σχοποῦ 

δὲ, ὡς προεῖπον, τοὺ νῦν ἡμῖν τε χαὶ ὑμῖν προχει- γ᾽ Ὡς θ ᾽ ν ι 
Ὁ Ὰ 7 

μένου, καταπολὺ διαφέροντος τῶν ὑποθέσεων ἐχεί- 

νων, ὕφ᾽ ὧν ἄλλοτε ἄλλως ἐπὶ τὸ γράψαι τι ἢ εἰ- 
πεῖν προήχθημεν. Διότι τότε μὲν αἱρέσεως ἔλεγχος 

Ὁ ΣῪ Ακ Ὁ ΦὉΡὉ ᾿ξ δ΄, Ἂ 2 

χαὶ ἀνατροπὴ τῆς τοῦ διαθόλου μεθοδείας ἐσπουδά-- 

ὁ Βορ. Ῥυϊπιιθ πληρῶσαι χαὶ εἰπεῖν. Μοχ ἀπιι5 Ἀορσ, 
ἢ ῥημάτων. 

Γ (οἄοχ οββ. εἴ πππτι8 ἤορ.. ἐπεισάγει καὶ οὖν οὐκ 
ἔστιν.... κηρυσσόμιενον. ἈοΡ. [οὐ τπ|5 καὶ ὃν οὐχ ἔνεστι, 

ΟΠ 5 17)} ἹΟΨΊΤ) δὲ ρΘΥ  Θ ἰπαιιγγι, ψιοπισιο πολ ἐπ θηίαδ. 

εἶα ἀἐτιγν « 5αποῖϊ5, 

Ἂ [σοῦ 5 ΑΓ] ΠΉΤ15.5. ΟἸΙ ΠῚ 5ΟΟΡρΙ5., 4115). τι] θΥῖπι5 

αἶχὶ, πῖιπο ΠΟΡῚ5 οἵ γ 0 ]5 ριΟροϑίτιιθ θϑῖ, ἃ} ἂγτ- 

ΘΌΠΊΘΠ 5. 1Π158.. ἃ 4 ΈΠ]|0115. }1ὰ5. 4110. τηο 0 δ 4]1- 
4π14 ἀπ βου] πα τη. ἀπὶ ἀϊοοπάτιπι. δ άιιοο- 

ἸΡΑ 111 5. ΤΉ] τι πὶ ΕΠ γαῖ. Νάπὰ. τππὸ αυϊομὰ 

σοΟμ ἰαγ 6 ΠϑοΓ 51, οἱ ἀἴαθο}1 1Π51185 σα νου ΟΓ 6 

Ε (οὔοχ δο855. οἵ ἀπι8 Βοος, ἐπήγγελται ὁ θεὸς, δὺυ- 
νατός, οἵ τὰ {ποάαο Ἰορτίαν ἴπ Βορ,. ᾿υΐπιο χηδηιι Τὸ - 

οοπίϊοτο. Μὸχ ὑπὺ8 Πρ. λόγοις αὐτοῦ, πιστεῦσαι δὲ 

ἄξιον ὅτι πισταὶ πᾶσαι, ὁ)" 6416))6 ἀπιίθηι ΟΡ τ ΓΤ 

δε, οπιΐα πιαπάϊαία {ἰἀεἰΐα 6556. 

4 Ἄρρ. πητι5 νῦν ἀποφυγεῖν. 

Οαὶ. 3.. 1575. 
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ΟΠ] Δ ΠΊΙΙ : ΠῚ ΠΟ ΨΘΡῸ 51Π} 0] 1 οἴ τον Πά 6 ΠῚ 5. ΠᾺΠῚ 
ΘΟ τουὶ αο ἀθοϊαγαγθ ΠΟΡΪ5 ΡΓΟΡΟΠίπη5. Τα 116 
πιης ΠΟΙῖ5. πο ἰάθη σΟΠοσν ἀἸσΘ Πα] σοπιι5. 
Οἰιθπηα ἀπο τι ΘΠ] πὶ ΠΟΠΊΟ {1 νος] ται γ115. δϑί, 
δὲ «πὶ Ορθγδὴι ἀσνΙοα  ππγ5 τα Γι5.,. ΠῸΠ δα 61} 

ἴῃ ΠΙΔΠι15 ἸΠ5ΓΓΠ ΠῚ Θὰ 50 Π}1} ( 4]1ὰ ΠαΠΊΠτ6 58ηΐ 

ἸΠ5ΓΓΠΠΠΘ Πα ΘΟΙῚΠῚ ἦτ ἴῃ 56Ο ιν αῖ6. γῈ5. δὰ 
ψ] ΘΓ ΠῚ ΠΟΟΘΘβαΓΙἃ5. 510] 1ρ51 ἰθΟ 6 Ραγαηΐ, δὲ 
Ἁ]1ὰ5 511Π| ἀΥΠΙΔ Ια 85. ΘΟΙῚΠῚ 411 ἴῃ 6110 ον ἀϊπὰπ- 
τὰν}: 5150. 4] ἴῃ βᾶπα ἀοοἰγπα σοΟΠονίαΠιν, δὲ 
4] σοη ΤΡ ἸσθηΓ65 γοίαται, θοάθπι ἀϊοθηαϊ σοπο- 

γ6 ποη πιαξιιν. ΑἸ ἃ Ἐπ πὰ τιϑιι γραῖαν ἀἸσο πὶ 
δδπιι5. αὐ γϑ[]]Θη ἄτη, αἰ ̓ ιὰ δ χα που πάμιπι. 
ΑἸΤὰ 5 Πρ] 1οἿ 5. Φουα πὶ αι π᾿ Ρᾷ06 μ᾽ δἰαίθη σ0- 

{Ππϑηταγ, Θὲ 4111 5 ιοΓθ5. ΘΟ ΠῚ (| 86 δάνθιϑιϑ 
[1585 5οΙθη 65 ἀἰβογθραη ται. ΟρΡροπαηΐ. Οταηι- 
ΟΡΥΘΙῚ ΠΟ5 ΖΠΟΠΙ16 510 ΒΟΓΙΠΟΠ65 ΠΟΒ[ῸΒ ἴῃ ἡ Ἰοῖο 
ἀἰβροποπίθβ, ΡΊ 6. θὰ ἡ δα οἰβιοαϊοπάδιη 
δα: ΦἀἸΠοαπάαμη [46 πὰ ρουτμθπι., τηοο ἃρῖο 

δίαιιθ σοπβθπίαπθο Δ] θα Πλι5., 516 τὰξ πο 40 115 

411 ἀἸαθο]1οο ἀνε οἷο Θὰ πὶ ἀθϑίνιιθυθ ΠΙ ΓΙ ΓΓν 

5. 

γΟΒΙβα ΠῚ15. γ ἈΠ Ἢ 11|5., πο 0 νΘΙῸ ἰΐ5 πὶ ἴῃ ᾿ρϑὰ 
ὉΠ αν ν ]ιηΐ., 5 ΠΡ] οἴ. δὲ [ἀν Πὰν τι5 ᾿ρϑ8 ΠῚ 

ΘΧΡΟΠΆΠΊΙΒ5., ΠΙΠ] 46 αἰϊαἀ μδυασαπηι5. ΠΙᾺ ΠῚ 
«υοα ἃ}0 Αροβίοίο ἀϊοαπὶ δϑῦ: {7ὲ σοίαἰῖς Ζτιοιπο- 

εἰο ορογίεαὶ τος τπιπὶομίψιι τοςροπήογο. 864 ἀπ- 

τθαπια πὶ ἀ εν θα πλι5. ἃ ἰρϑᾶπη Πάοὶ σοηίοβοιος- 
ΠΘΠῚ, {ΠΠπιὰ δυϊδ πη πηθυ το ΟΡϑουναπάπιη [πϑυὶ : 
Τ6Ὶ τηα]θδίατθη δὲ ϑ]ουϊα πη, ΟἿ οἴ ΘΟΥΠῚΟΠΟ 
ἸπΟΧ ΡΠ] ΘΔ} 1}15. 515 δὲ Πθη ἴθ. ἱπΟΟ ΠΡΟ ΠΘ ΗΒ ΒΠΠ15., 
ἘΠῸ γΘυ]}00 ἅτ τιπηὰ σΟΡῚ ΤΠ] 0 Ππ6 πο π6 ἀδοϊαγανΐ, 

ΠΟΩῸΘ 1Π[6]]Π15] ΡΌ556., [Π1|0 Θιϊαη ΘᾺΠῚ ἃ 58 0γὰ 

ΒΟΡΙΡτα ἃ θ6} Ρ]αΡὰ ν ΟΡ] ὰ ὨΟΒΓΓῸ τι] γθοθρία νἱχ 
Θεΐαπι 115. 4] ῬΡὰῸ ΘΟΡ 6. διιπηΐ., ψ Πα μοι 5ρ6 - 
Οὐ] πη, Οὔ βου 5ἰ πὶ σαὶ. ΝᾺΠῚ ῬΓΟΙΏΙ55Ί1ΠῚ οϑὶ 
ἴονθ, αὶ [λοῖοβ δ] [Ἀοῖθηὶ., δὲ ρθυθοῖα οοσηῖο 
115. φαϊ ἀἰσπὶ ΠαΡἢ Γαθυίηῖ, ἰπ Γι ΓῸ. βθοι]ο 
ΘΧΠΙΠ ΘΠ ἃ 50: πη νΘΙῸ βῖνθ ῬΆμ]ι5. 5 5ἰζ, 
δῖνθ Ῥϑινιβ., νἱάθε ααϊάθη) νθνθ χα νἱάδι, οἱ 
ΠΟῚ ΘυΡαϊ,, ΠΟ 16. ἱπηασ]μαιῖίοπο Τ᾿ Π{π|}, 564 τὰ-- 
ΠΊΘΠ ΡΟ 5ρΘΟι] ΠῚ δὲ ἴῃ ΦοΠΙσπηαΐθ σογηΪἑ, οἱ 
4ποά πῆς ΘΧ ραν οϑῖ, ΟἸἹΠῚ ΟΥΑΙ ΑΓ ἀΟΙ ΟΠ 
Β15ΟΙΡΙΘΠ5.., πο] ρου δοίιπ) δῖ, ἴπ [ἰιιγῸ τονὸ 
ΟΠ. ἰπσθητὶ σαι ϊο δχβρθοίαις. Οὐοα ἰΐὰ δθϑὸ 

Β (οάεχ Υο5:-. τῆς ἧς ὑγιοῦς πίστεως. 

ς Απιχαὶ ἄτι ΠΙΡτὶ χαὶ ἄλλαι πανοπ. Μοχ Βες. 
Ὁπὶ5 οὐχ ἂν εἴπῃ. 

ἃ Ὁτνάσιο οἀϊῖο εἰ Ἄδα. βοσαπάτι5 ἀνταγωνιστιχώ-" 
τερον. ΑἸ ἴγὸς Νῖϑ5, ἀγ γωνιστικώτερον. 

“ Οὐᾶοχ Υ ο85. εἰ 411} ἄπο ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου. 
ΓΟ σάοχ Δ᾽ ὁ55, εἴ τιῆτις Ἀεξ. ῥυγίπιιβ χαὶ νῷ οὖσαν. 

ΒΑΒΙΠΜῚ ΟΕΒΑΒΚΕΙΒ ΘΟΑΡΡΑΡΠΟΟ. 

ΒΕ ζων τὸν λόγον - ὅτι 

ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

ζετο, νῦν δὲ τῆς Ρ 

χαὶ φανέ Τα ἀπ πῖον 

, , ᾿ γιαινούσης πίστεως δμολογια τε 

πρόχειται. Οὐχοῦν οὔτε τοῦ 

λόγου γαραχτὴρ ὃ αὐτὸς ἡμῖν χαὶ νῦν ἁρμόζει. Ὥς 
Η͂ Ὁ δς Τὰς , ᾿ ἘΞ Ψ Ψ " γὰρ οὐχ ἂν λάθοι μετὰ χεῖρας ἄνθρωπος σχεύη τὰ 

ὑτὰ πολεμῶν χαὶ γεωργῶν ( ἄλλα γὰρ σχεύη τῶν 
τὰ π ν ᾿Υ τὰ [ Αγ. 5 , χλ. τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἑαυτοῖς ἐχπονούντων , ἄλ- 

πανοπλίαι τῶν ἐν πολέμῳ παρατασσομέ- 

νων ᾿ οὕτως οὐχ ἂν εἴποι τὰ αὐτὰ ὃ παραχαλῶν ἐν 

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασχαλία, χαὶ ὃ τοὺς ἀντιλέγοντας 
“-ὦ “ τ κ 

ἐλέγχων. Ἄλλο γὰρ εἰδος λόγου ἐλεγχτιχοῦ χαὶ 
ἄλλο εἶδος λόγου παραχλητιχοῦ. Ἄλλη ἁπλότης τῶν 

ἐν εἰρήνῃ τὴν εὐσέδειαν δμολογούντων, καὶ ἄλλοι 
-Ὁ- "Ὁ Ἂ , 

ἱὸ δρῶτ ες τῶν πρὸς τὰς ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου 

γνώσεως ἱσταμένων. Ὥστε ἂν τούτῳ τῷ τρόπῳ χαὶ 

ἡμεῖς οἰχονομοῦντες τοὺς λόγους ἡμῶν ἐν χρίσει, 

πανταχοῦ τοῖς πρὸς τὴν φυλαχὴν, ἢ οἰκοδομὴν τῆς 
,ὔ » Ἂ Α “- 3 

( πίστεως ἀχολούθως χρησαίμεθα, ποτὲ μὲν τοῖς ἐν 
παρακο ῖ  τπῆνς ΤᾺΣ Στ ἐν " Η 

μεθοδεία τοῦ διχδόλου χαταλύειν πειρωμένοις αὖ- 
᾿Ὶ Ἂν - 

“ἀγωνιστιχώτερον ἀνθιστάμενοι ποτὲ δὲ τοῖς 
τ τε Ξ Ἐν 

οἰχοδομεῖσθαι βουλομένοις ἐν αὐτῇ ἁπλοϊκώτερον 

᾿ τὴν 

, αἶ Α 

χαὶ οἰχειότερον αὐτὴν ἐξηγούμενοι, χαὶ οὐδὲν ἄλλο 
φω " -Ὁ » 

ποιοῦντες, ἢ ἐχεῖνο τὸ παρὰ “τοῦ ἀποστόλου εἰρη- 
, ΡΥ -Ὁ- ὃ- 

μένον" Εἰδέναι πῶς δεῖ 

θῆναι. Πρὶν δὲ 

Φσα  ἑατ ας Ζ 5» 
ὑμᾶς ἔνι ἐχαστῳ αποχρι- 

ὌΣΝ5, 
ἐλθεῖν ἐπ 

΄ ν᾿» Γ λ 
χἀχεῖνο ἐπισημήνασθαι ἄξιον - ὅτι τὴν 

Α -» ᾿ 

αὐτὴν τὴν τῆς πίστεως 

ἐν ᾿ 
"» “- ν᾿» Ε “ 9 ’ὔ 

του ξου μεγὰ λειότητα χαι ὁοξαν, χαι λόγῳ ΔΕ ζΣν 

,ὔ 

δή- 
ματι ἢ νοήματι οὔτε δηλωθῆναι, οὔτε νοηθῆναι 

ληπτον οὖσαν, ᾿χαὶ νῷ ἀκατάληπτον, ἑνὶ μὲν 

Ὁ οἷόν τε Ἢ ̓ διὰ πλειόνων δὲ τῶν ἐνστρεφομένων τῇ 

Εὐ ς ἥμετ 
ΕΣ 

χρήσει ἢ θεόπνευστος τρβοὴ μόλις τοῖς 

ς τῇ καρδία, ὡς δι᾿ ἐσόπτρου, ἠνίξατο. Τὸ 

μὲν τ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, χαὶ ἣ τελεία 

ἐπίγνωσις ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τοῖς ἀξίοις ἀποδο-- 

θῆναι ἐπήγγελται" νῦν δὲ κἂν Παῦλός τις ἦ, κἂν 

Πέτρος, βλέπει μὲν ἀληθῶς ἃ βλέπει, καὶ οὗ πλα- 

νᾶται, οὐδὲ φαντάζεται, δι᾿ ἐσόπτρου δὲ ὅμως 

βλέπει, 5χαὶ ἐν αἰνίγματι, καὶ τὸ ἐχ μέρους νῦν εὖ- 
χαρίστως δεχόμενος, τὸ τέλειον εἰς τὸ μέλλον πε- 

ριχαρῶς ἀπεχδέχεται. Ὅπερ πιστοῦται μὲν ὁ ἀπό- 

στολος Παῦλος, τῷ τοιούτῳ τινὶ τρόπῳ χατασχευά- 

᾿ ὥσπερ, Ὅτε μὲν ἤμην νήπιος, 

ἄρτι τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ 

ἐχμανθάνων, ὡς νήπιος ἐλάλουν, 'ὡς νήπιος ἐφρό- 
γουν , ὡς νήπιος ἐλογιζόμην - ὅτε δὲ γέγονα ἀνὴρ» 

8 ΤτἿἼτγάχις οαἶο εἰ ες. 
Ρὲν «πίφπια. (οάοχ (οιηθεῖ, 

νίγματι. ΤΡ᾿ἀοπ ἀπτι5 Νῖ5. Ἀδρ. 

Ῥυείπιις χαὶ αἰνίγματος, εἴ 

εἴ Αἰ ἄυο χαὶ ἐν αἰ- 

μέρους δὲ νῦν. Θαθῖπάς 

Βερ. Ρυΐπηιβ ὅπερ δὴ πιστοῦται ὅ, 

Β Βδς. Ῥυίπηιβ ἐπιοπαξιιβ λόγον ὅτι ὅτε ἤμην. 
ῖ δῖ. Οοἄοχ Κ᾽ ο85. εἴ ἴστε 4111. 'Γοίαπαι {Ππ4, ὡς νή- 

πιος ἐφρόνουν, ἀοο! ἀογαθαζιν ἴῃ να βαιῖς. 



ΒΕ 

καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πλη ρώματος τοῦ Χριστοῦ 

ἐπείγομαι φθάσαι, τὰ τοῦ νηπίου χατήργηκα. Καὶ 

τοσαύτην ἔσχον ἐν τῇ τῶν θείων χαταλήψει τὴν 
προχοπὴν χαὶ βελτίωσιν, ὥστε τὴν μὲν ἐν τῇ ᾿Ιου- 

δαϊκῇ λατρεία ἐπίγνωσιν γηπίας φρενὸς ἐοικέναι 

χινήμασιν, ἀνδρὶ δὲ ἤδη τὰ πάντα τελείῳ προσή- 

χουσαν τὴν διὰ τοῦ εὐαγγελίου γνῶσιν. Οὕτως ἐν 

συγχρίσει τῆς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶν: τοῖς ἀξίοις ἀπο- 
χαλυφθησομένης γνώσεως, χαὶ τὸ δοχοῦν νῦν ἐν τῇ 

γνώσει τέλειον, βραχύ τι καὶ ἀμυδρότερον τοσοῦ- 
τον, ὡς πλέον ἀπολιμπάνεσθαι τῆς ἐν τῷ μέλλοντι 
αἰῶνι τρανότητος, ἢ ὅσον ἀπολιμπάνεται τοῦ, πρό- 

σωπον πρὸς πρόσωπον, τὸ, δι᾿ ἐσόπτρου βλέπειν χαὶ 

ἐν " αἰνίγματι. Συνιστῶσι δὲ τοῦτο καὶ οἱ περὶ τὸν 
μαχάριον Πέτρον χαὶ Ἰωάννην μαθηταὶ τοῦ Κυ- 
ρίου, τῇ κατὰ τὸν παρόντα βίον ἀεὶ πρὸς τὸ μεῖζον 
ἐπιδόσει χαὶ προχοπῇ τὸ ὑπερθάλλον τῆς ἐν τῷ 

μέλλοντι τηρουμένης αἰῶνι γνώσεως οὐχ ἔλαττον 

χαὶ αὐτοὶ πιστούμενοι. Οἵτινες μετὰ τὸ ἄξιοι φανῆ- 
ναι τῆς παρὰ τοῦ Κυρίου ἐχλογῆς, τῆς σὺν αὐτῷ 

διαγωγῆς, τῆς παρ᾽ αὐτοῦ ἀποστολῆς, τῆς τῶν 

πνευματιχῶν χαρισμάτων διανομῆς, μετὰ τὸ ἀχοῦ- 
σαι" Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασι- 
λείας τῶν "οὐρανῶν, μετὰ τὴν τοιαύτην γνῶσιν, 
μετὰ τὴν ἀποχάλυψιν τῶν τοῖς λοιποῖς ἀποῤῥήτων, 

ὅμως ὕστερόν ποτε, περὶ αὐτὸ λοιπὸν τοῦ Κυρίου 
τὸ πάθος, ἀχούουσιν - Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 

Ἔχ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων μανθάνομεν, ὅτι 
τοσοῦτον μὲν οἶδεν ἣ θεόπνευστος Γραφὴ τῆς ἐπι- 

ἡνώσεως τὸ ἀπέραντον, τοσοῦτον δὲ τῆς ἀνθρωπί-- 

νης φύσεως τὸ τῶν θείων μυστηρίων ἐν τῷ παρόντι 

ἀνέφιχτον, ἀεὶ μὲν κατὰ προχοπὴν ἑχάστῳ “προσ- 

3. ΒορῚ ῥγίπιιβ εἴ βοοαπάιι χαὶ αἰνίγματος, εἴ ΡΕΓ 

«πίσπια. Π]αὰ, φιοα πιοχ Ξειμίων, οἵ περὶ τὸν μαχά- 

ρίον Πέτρον χαὶ Ἰωάννην, ἴξὰ νεγίεπάιιπι ριξαξ (οιθο- 
ἤἰκῖι5, βεαιὶ αἰϊποίρείέ Ῥείνιις δὲ ζοαππες ; αἴϊαᾳιε 

ἱπίεγργοΐοπη ψεΐεγεμπι ἔπδοῖζε απο Ἰοσιπη ψογ ϊβδα, 

οαπι ἴτα Ἰηϊεγργοίαϊιβ ἐσὲ, Ζ οίρμῖξ Ποπιϊπὶ, ψαὶ 

ομπιὶ Ῥεῖγο εἰ ζοαππε ἔιεγε. Ῥυῖΐο ἐ5ὸ 14 ἱποοπϑῖ- 

ἄοτγαῖο ἀἸοΐαπι [πἴ556 ἃ Ομ Βεἤσῖο, οασὰ Πτς Ἰοφαοπ- 

Αἱ [οσπιι]α, οἱ περί εἴο., ἅποθρϑ 510 εἰ διηρίσιια, ΟΡ 

Ἰάφιιο ἀπ ᾽ξατὶ ππογῖτο γοσϑῖί, ΞΟ πὸ Ῥείγιις ἂς Φοαπ- 
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᾿ΠΟΠβγπηαΣ Αροβίοϊ Ῥαυΐι5, (αὶ ϑι1ΠῚ 56 ΓΠΊ0-- 
ΠΘΠῚ [8}1} «οάαπὶ πιοάο ςομηροηϊξ : Οπδπηδάπηιο- 
ἄπιπι, (πηι δςϑθπι ραγνιῖι 5, ῬΥϊπηα ΘΙ ]ΟΥτ πὴ 

εἰ εἰθπηθηία ΓΈ ἢ 5 δάσο, ἰοψιθθατ τι ρατ- 

ψεεῖτι5., σαρίοθαπι τὶ μαγνιιῖτις,, σοσίίαθαπε τιῖ ρατ-- 

ψτεῖτι5; (τιπὶ ϑΈΤῸ οὐτ ἐαοξιις σιιπὶ, οἱ δά τηϑπβιι- 

ΓᾺΠῚ οί [15 θ᾽ ΘΠ τ 1π|5 ΟΠ ΓΊ5Ε ΡΕγν ΘΠΙΓΕ [Ὁ ΠΟ, 

ἐναρσιανὶ “μι ὁγαπὲ ρατνιὶ. Αἰχιθ ᾽πὶ αἰ] 15 
ΒΟΓΙΡΓαΡ5. Ρογορ θπἶβ ᾿α ργοΐδοϊ, δὲ θχοο! ῖ, 
αἴ θὰ “πῶ ἴῃ Τπιάαϊοο οὐτα Παρδῖτ σΟσπ 0 

ῬΌΘΥ 15. ἀ ΠῚ ΠῚΪ τη ΕΠ ι15 518 σοπηραγαπάδ, εἴ σοη- 
{τὰ ποιϊα ΡῈΓ ΟΥ̓ Πσο πὶ ΔΟΊ 5118 ΥἹΓῸ 18Π| 
ἰπ οπηηΐθει5. ρεγίδοῖο οοπνοπῖαι. 8516 δὲ χιοά 
πῦπο 'ἴπ οοσηϊοπα ρουδοϊιην νἰ ἀδῖιν., 51 οἵιπὶ 

Γαϊαγὶ βθρ οι} βοϊθπεῖα 115 4] ἀἴσηϊ Θχϑθτξοεγι πῇ γὸ- 

γε πα σοπίδγαξιν,, οεχίστιιπι 4] 44Δπ| οϑΐ οἵ ὁὉ- 
ΒΟΙΓΕΠῚ π56π6 ἀ΄δο, ὉΣ Πηασῖ5 ἃ [ὨϊΕΓῚ 5826 1} 1 

ΡΒ οἰανγιἕαϊθ ἀρ51., {πὰ πη γἱϑῖο ΡῈ 5ρθοι απ) εἴ ἱπ 

τοπίβτηδίθ ἔλοϊα ἀρεϑὲ ἃ0 11 χυς ίαεϊθ δά (ὰ- 

αἴθ ἔς. Οοπβγηιαπε ἀαΐθπι πος οἱ Ῥ6δΠ ΡΕίγι5 
δὲ ]οάππο5.,, ἅΠΠ4π|6ὸ Ποπιπὶ ἀϊβοῖρα}!. Νὰπὶ 

οεϊατηϑὶ [πὶ ΡΥ ϑθη νἱΐα ΒΘ ΠΡΟ ΠΙᾺ 5 86 ΤΠ] ΟῚ5 
ΡΓΟνΘμογα πα ἃς ᾿γοβοογεπῖ, πιμ]]οπηΐπιι5 ἴὰ-- 

πη ἰρϑὲ Ζιοαιθ ἱπογθά! 1] 6 πὶ 6556 πηασηϊτι1-- 
ΠΕΠῚ 6715 5οἰθπ δ ργοθαπέ, {128 1π ἔπι τ1Ὸ 58- 
οα]ο ροϑβϑίἀθπάα βογνᾶϊαγ. Οὐ ροϑβίαιιαπι υἱϑὶ 
δβϑοπὲ ἀἶσηὶ 4] οἰ σουθηῖαν ἃ ΠΟμΪπο , 41] τπὰ 
οὕπη ἴρ50 νἱΐαπι ἀδσθγοπῖ, 41] 1ΠΠ|8 Θϑϑεπὲ ἃρο- 

510}1, αἱ 5ρ᾽ νἰ ἔα Πα ἀοπα ἀσοίρογοπῖ: 4α] ροϑβῖ- 
4π|ᾶπ| ἀυάἴ55θ πὲ, ΚΣ ΟΡῖς αἰαίτιη 6σξ πο556 τηγ 5ΐ6- 

τία τεϑηὶῖ σερίοτιεπι , Ροϑὲ 6] π5πι|οἀϊ σορστ ΠΟ ΠΘΠῚ, 

Ροϑίηιιαπι ἃρϑυῖα 510] ββϑϑεηξ {188 οβθίθυ 5 ορθγία 
[Γἀϑγαηΐ δ οσοια., ἔαιηθη ΔΙ 4πδηΐο ρμοϑβὲ, ἁάνθη- 

ἐὐϊά, ν.τι. 

Μαιμ. 13. 
ἐπ: 

τἀ π|8 α πὶ μαβϑίοπθ ΠΟΙ, δι ππηΐ, “14}μὲμὸ τατεῖ-- χοαπ. τ. 

ἰα μαῦεο υοὐὶς ἀΐσογα, σε ποὸπ ροΐοσιῖς ροτέατα 

χποεῖο. 

3, Ἐχ Πῖ5. ἀἴψαδ Πα} 15 βπογὶβ ]115. ἀἰβοίπηιιβ, 
αδηταπι βᾶογὰ ϑουρίαγα πουῖξ 116 Π51 αἴ 6 ΠῈ 

ο σορ πιο πΐβ., [ἀπ ἔπι Ππ| ΠαΙΠΊΔΠΔΠῚ ΠΑΓΠΓΑΠῚ ἴῃ Πᾶσ 

νἱ τὰ ἀββθ τ 6 Πα 15 ἀἰν!ηῖθ πη ϑ ον 115 ἱΠΠρΆΓΘΠῚ 6556, 

ΟΠ ΠΙΠῸΒ ΕΒ 16 5ΘΠΊΡΟΥ ΠΙΔΡΙ5. Δ ΠΕ Ὶ5 ΡΓῸ- 

πος μος ἴοοο 1π|6]Πσαπῖπιτ, ὅπ ἀἰβοῖρι! 411 οαπὶ 

ἰροῖς. Οεγίε ἐγ τ ἰβεῖπηϊ εἰσί, αΐ ποῖ 1τὰ Ργίάεπι 
πονάτη Με μοάτπι ατεοαπη σεγηδοιΐα Ππρια εἦϊ- 
ἄετε, Βίιπς ΒΑΚΗΠ Ἰοσιιπὶ εοάοπὶ {το γεΐῃϑ ᾿πίεγργεβ 

βθπϑα ἀοοϊριπηξ. Ἢ 

ΡΤ πι5 Οοάεχ Βερ. τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, μετά, 

γεξπὶ Πεϊ. 

“ Ἀπηφζαΐ ἄπο ΠΡῚῚ προχοπὴν ἑκάστου. Μοχ ἄπο 

Ν55. ἀπολιμπανομένων. ΑΠῚ ἄπο εἰ 61 ἀπολιμπανο- 

υένου. Ηος δὰ 110 πιοάο Ἰεξιᾶ5, π1|}1] τεξεγί. 

12. 



οεὶα. ἢ. 
Ὰ 

910 θὲ 

{Ἰεἶαϊ, ποὸ «ιἰϑπδηι 5117 ἀπ] τα αδηι δ δ πλ- 
χλτιπὶ {Ππ ρονίϊπσαι,, ἀοπθο νϑπθυῖς 4υοὰ ρον- 
[δοΐπιμη δὲ, {πάη 40. ΡΟ] τ {πιο οχ ραν 
651. Τα 6. δ ΟΠΊΠ65 5ἰπηι}} δὶ 9] ουα5. ἀθο]- 
γΆΠΕα5. ΠῸΠ 51{Π 10 ἸἸΟΠΊΘΗ ΠΠΠῚ1Π|. ΠΘῸ δἰησι]α 
ΟΠ ΠΪΠῸ Οἷτνα ΡΘΡ Ιου] τ π ἀ55.ΠΠ. 1 11}. ἘΤΘΠΪ ΠῚ δὶ 
45. ἀἴχουῖε, 7)6ιι5, 410. 60. ποη ἐεοϊαγαιτιθ. οϑὲ 

Ῥαίοῖ" ; οὐιηὶ σοὺ ἀϊοϊταν ΠΡ αΐξθι, τς ΠΟΙΪΠὶ 

ἄδοϑε {Ππ|4, (οηιαϊξοτ.. Τιυγϑιι5. ἢἰ5 «πο 116 ΠῸῚ 
Δα] πσῖ ταν ΟΠ ἴ5., 5 ΡΙΘΠΠ ἃ, ΡΟϊοϑία5., δἱ γο]1- 
41π|ὼ ατι85 ἴῃ βαποίᾳ Βου ρίαν ΤΘΡΘΥ Πα ΠΓ1|". Ῥ Ι 5115 
4ιοάτι6. 5ἱ 1Ππ4, Ῥαίετ, οὐιπὶ ᾿πίθογὰ 6115 55 ηϊ- 
Πολιοπ6, 5! ἃριι ΠῸ5 Θ5ὲ 1Π᾿ τι511., ΔΟΟΙ  ᾽Πητι5 

ἴῃ 60, "ἸΏ Ρ16 56 ΠΕ1Π11155). ΟἿ ἃ[ΓΘοἴ τ), 5ΘΠ)Θ ἢ 

ΒΘΠΙἴᾺ]6, ἸσΠΟΥ Δ ἢ ΓΔ, 1 ΠΡ πη ΓΘ η} δὲ 6] βάθη 
ΘΟΠΟΙῚ5. ἅ]1ἃ ἱπάϊ]οθῖ. 5: ΠΆΠΠΟΥ. ἀπο πὶ οἱ ἐδ 1110, 

Οοπάϊιον, πος Ἰάθη ἀϊἸοοπά πη ο5ῖ. Νάμπι. 6715 

ΠΟΙ ΠἾδ6. ΠΟΙΪῸ ἃριι4 ΠῸ5. ἴΘΠΊΡ 115... ΤΠΔ ΘΓ ΙΔ ΠῚ, 

1Π5 πη  ητὰ ΔΩ]  πίδ 6. ΓΘ ΟῚ : ἃ ΠΟΙ ῖι5 

ΟἸΠΠῚ] 115, Πα Π ΠῚ ΠΟΙ Πἰ [Ὰ5. δ, θυ ΓΔ ΠῚ 6556 

ΟΡοΥΙοι θοἷαπ (6 Τ)60 ορ᾽ ποπθηη. Εἰσὶ ΘηΪ πη} ΠΊΘ ἢ - 
ἴ65. ΟΠ] Π65. ΘΟΠ]ΙΠΘΘΡ ΘΠ ἴα" ἃ ΡΘΥΒΟΓ Δ Π ππ1, 
ΟἸΠΘΒπ ΠΠΠρτιοῦ ἃ ΘΠπΙ ΠΕ Πα 11Π| ΠΟΠΟΙ ΓΟ Θηΐ, 

ΠΟΙΠΟ ἰΔιη 6, τί αἰχὶ., Ποςο ἘΠῚ] Δ ΠῚ Ρ]Ὸ Τὶ πη6- 
ΥἼ1Ὸ 5561 μόϑδοῖ. απο ἀπθ ἢ] 56 ΠΈΘΠΕΔ 1) ἢ[πι-- 
Οὐ] θη τοι ΠΟ]15. Ὁ Οοι]05. ΡΟΠΙ ΘᾺ ΡΙΘ ἢ ἰβϑιμηῖιϑ 
ΘΆΪΟΠΊΟΠ, ΟἸΠῚ Αἰ} : Π) αὶ, ϑαρίοπς οἤῇοῖαγ : οἱ 

ἴρδα οἰσηβαία οδὶ αὶ πιὸ ἴοπϑὸ τἴίτα φιίαηι Γαΐ : 
ΠΟ 404 [τρῖαϊ., 561 απο ἰρϑὰ 115. Πα ΧΙ ΠηῸ 

ν ἀδίιιν" 6556. ἸΠΟΟ ΠΡ ΘΠ Π51}}}15,. {]]} 115. ΡῸ οἱ 
ΘΡ ΓΙ ΠῚ σΟΘ ΙΓ ΤΠ ]ῸΥ Δοσοβϑιτ. ΟἸΔΠΊ ΟΠ ΓῸΙὴ 58- 

οὐ ΒΟΡΡ Ια α ΠΟΙ ΠΡ 115 νου βάιιο θ] αν} ῖι5 πὸ-- 
ΘΘβϑα ῖο αΠΠππιν αἱ αιια πη 4λΠ|, ΘΑ 116 Ο] ΘΟ ΤᾺ], 
ἀἰνίπο σ]ου μάν τθ πὶ ΘΧρυ θη αμηι. ΝΟΪῚ5 ατι- 
ἴθ πὶ ἀπο νῸ5. πρσθα 5... Ποο [ἀου] 15. Θϑ.,. ΠΟ 
Οἴλαηλ. ΟΠΊηΪα. ΘΟΙ ΠΡ Θ ΠΕ απιε0 ἘΠ Ι Ζιι6 ἴῃ ϊν πὰ 
ΒοΡΙρίαγα ἀἸοία βιιπε 46 Ῥαῖνο οἱ ΕἼΠΟ οἱ ἀὁ 501-- 
Υἶται ΒΆΠΟΙΟ : 5641 [Δ ΠΊΘΠ δὶ βῬᾶϊιοα. ΟΧ ΟΠ 15 
ἈΡΡΟΠΔΉΊ15., ᾿ἴὰ ΘΟΠΒΟΙΘΠ 85. ὙΘΘΓΡ85. 58 {15[Δο τ} 

Τ1ΥῚ ΡΠ ΓΑ τι}. [ππΠπῈ τ ΠΟΙ ϑοπίθηῖα ΒΟΡΊρῖα-- 

γἿ5. ἹΠηΪχὰ ἸΠΠΟϊοϑοδ. , {{Π} τι γΘϑίΡὰ ᾿ρΒΟΓΙΠῚ 

ἉΠΟν τ 116. Ἰάθπι. ἃ ΠΟΪ5. ἀοβ᾽ Δουαπείτιην ροῦ- 
5118510 οΟηϑίαπ5. ἥαξ οὐ οονο. {71 δηΐπ πλιὰ 

αὐπα ΠῚ 56 ΠΙΘΠ ΠΑ ΠῚ Οἱ Δ ΠῚ 6556 ΠΟ] Ϊ5. πιιπ απ} τ ἴα 

ΟΕ ΗῚ δ ππ|5 π6χ., ΟΡ ΠΟΥ, Ῥἱθίαιοη ἰπ Οπι πὶ - 
ΜῈ} ᾿ἴπ6556. ΟΧχ ρδιοῖβ σΟσΠοβορί. 

ἃ Πορ ἄπο (οἄϊοος. ρουϊπᾶθς αὐ οαϊἶο ψοπ. ἴῃ 
ΠΥ ΘΊΠο ὕλης, ὀργάνων, βοηθείας, Ξοῆϑι1 ποὴ ἰςϑι μλ1]}. 
ΑἸϊψαδμ!ο, Ἰαΐρα πϊνάχιιο οΠΠ1ο ἐμοῦ μακρᾷ. Οὐἄοχ 
Δ οδ5.. ΟἹ ἘΠ ἀπο μακρόν. 

ὁ Βορ, γυΐμιις ἐκ τῶν πάντων. ΠΡ ἄου Εορ,. του τις 

ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΒΚΕΣ ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΟΙΠΕΡ. 

, Ὁ -Ὁ » 

τιθεμένου τοῦ πλείονος, ἀεὶ δὲ τοῦ πρὸς ἀξίαν ἀπο- 
, , λιμπανομένου ἁπάντων, ἄχρις ἂν ἔλθη τὸ τέλειον, 

ἡῖσοΣ π Ξ 
ὅτε τὸ ἐχ μέρους χαταργηθήσεται" οὐχοῦν οὔτε 
πεν Σ τ ΞΩ͂Σ 

ἑνὸς ὀνόματος ἀρχοῦντος πάσας δμοῦ δηλῶσαι τὰς 
Ἐγ τες αἰ ΑΥΡῈ 

τοῦ Θεοῦ δόξας, οὔτε ἑχάστου ἐξ ὁλοχλήρου ἀχινδύ- 

νως παραλαμδανομένου. Ἂν τε γὰρ εἴπη τις, Θεὸς, 

οὐχ ἐδήλωσε τὸ Πατήρ’ τῷ δὲ Πατὴρ λείπει τὸ 
΄ χει, ἡ ὯΑ Γ᾿ ΄ τὰ , 

χτίστης. 'Γούτοις δὲ πάλιν χρεία ἀγαθότητος, σο- 
, ἘΣ ΣῈ ἀκ οα 

φίας, δυνάμεως, καὶ τῶν λοιπῶν τῶν φερομένων ἐν 
ες Ξ ἧ ᾿ 

Ὁ τῇ ἁγίᾳ Γραφῇ. Πάλιν δὲ τὸ, Πατὴρ, ὁλόκληρον 
δὶ ε ’,ὔ Ὁ ΑΝ 5 , ΓΒ 

χατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν, ἐὰν ἐχλάδωμεν ἐπὶ 

Θεοῦ, ἀσεδοῦμεν: πάθος γὰρ χαὶ ἀπόῤῥοιαν, χαὶ 
Ξ 2 

ἄγνοιαν, χαὶ ἀσθένειαν, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἐπιφημί- 
ζει Ὅ , ΔΑ Ἁ Ν , - Ν ὃ 3 ὃ πος ᾿ 

ει. Ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ, χτίστης. ᾿Εφ᾽ ἡμῶν γὰρ 
ἘΞ 2 ἘΞ ΒΟΟΣ ΠΣ ΠῚ - ῃ ΚΟ ΝΑΝΤ. Ὁ ΟΣ 
χρεία χρόνου, ὕλης, ᾿σχευῶν, βοηθείας. ὧν ἁπόν- 

, ποδν ᾿ » πον Ν ῳἋ« Νν 
τῶν χαθαρεύειν δεῖ τὴν εὐσεδῇ περὶ Θεοῦ δόξαν, 
[4 Ν Ἁ » Γ -- (ἴ ΝΜ “) {: ὡς δυνατὸν ἀνθρώπῳ. Τοῦ γὰρ πρὸς ἀξίαν, ὡς 

ἔφην, χἂν εἶ πᾶσαι μὲν διάνοιαι πρὸς τὴν ἔρευναν 

συναφθεῖεν, πᾶσαι δὲ γλῶσσαι πρὸς τὴν ἐπαγγε- 
, ΄ , 

λίαν συνδράμοιεν, οὐδέποτε ἄν τις ἐφίχοιτο. 'Γαύ- 
- -Ὁ " 

τὴν δὲ ἡμῖν τὴν ἔννοιαν σαφῶς παρίστησι χαὶ ὃ 

Ε σοφώτατος Σολομῶν λέγων Εἶπα, σοφισθήσομαι" 
ῃ “5 πὰ γον εκ χαὶ αὕτη ἐμαχρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ μαχρὰν, ὑπὲρ ὃ ἦν 

οὗ τῷ φεύγειν, ἀλλὰ τῷ ἐχείνοις μάλιστα φανεροῦ-- 

σθαι αὐτῆς τὸ ἀχατάληπτον, οἷς Θεοῦ χάριτι πε- 
, - ἢ Ψ 

ρισσοτέρως προσγέγονεν ἣ γνῶσις. ἯἩ μὲν οὖν 

θεόπνευστος Γραφὴ πλείοσιν ὀνόμασιν ἀναγκαίως 
ἧς ᾿ 

χρῆται χαὶ ῥήμασιν εἰς μεριχήν τινα, καὶ ταύτην 
» ᾽ν -- , ΡΨ) Ὡ « - 

αἰνιγματώδη, τῆς θείας δόξης παράστασιν. Ἣμῖν 

- , ἥδε , 

Γραφῆς περί τε Πατρὸς καὶ γΥἹοῦ καὶ ἁγίου Πνεύμα- 

ἰρημένα τὸ παρὸν ἀναλέγειν οὔτε δύναμις, 
"Ἢ ᾿ Φ τν ῃ ἤΞΣ Ὁ 5» ἊΝ 5 
σχολὴ, διὰ τὸ χατεπείγειν μᾶς" ὀλίγα δὲ ἐχ 

ἘΠΕ ΠΡ ἀν με τυ ; ἜΡΗ αἹ  ΑΡ τῇ ὑμετέρα συνειδήσει, πρός τε τὴν τοῦ ἡμετέρου 
ἐκ τῶν Γραφῶν φρονήματος φανέρωσιν, χαὶ τὴν 
εὐ άξι ον αν ν᾿ τ σεν τ ΤΌΝ Ἀντς, ἀφὺ μα λ ὑμῶν αὐτῶν χαὶ τῶν " βουλομένων ἐφ᾽ ἡμῖν πλη- 
ροφορίαν. Ὥς γὰρ τὰ πολλὰ μίαν ἡμῖν τὴν εὐσεδῇ 
» ΘΡΡ ΄ [4 ὶ 9 - 2.) ὃ ἔννοιαν ἐξαγγέλλει, οὕτω χαὶ ἐχ τῶν ὀλίγων 

εὐγνώμων, οἶμαι, τὸ ἐν πᾶσιν εὐσεδὲς ἐπιγινώσχει. 

οἵ ἀἸτον ἐπ οπὶ Ἰος. παρατιθέμενοι. 

» Ἑάιῖο Ῥανῖβ. βουλομένων ἐν ὑμῖν, φειὶ ἐνίδ)" ας ἰὰ 

ὀχρϑίιπί. Ἰλάτιο Ν οπ. οἱ Οὐοχ (Ομ) οἴ, ἐν ἡμῖν, ὧτ- 

ἐδ πος. ΑἸῊ ἰτὸ5 Οὐαϊοος ρυώῖον Α οβ5. ἐφ᾽ ἡμῖν. Ηος 

Ἶρ50 ἴῃ Ἰοσὸ οὔπο Ῥαγίβ, μίαν ὑμῖν. ἙΔΙτο Δ π. οἐ 

Χ Α - - ,ὔ . 

221 δὲ πάντα μὲν τὰ πανταχοῦ ὑπὸ τῆς θεοπνεύστου 



ΕῈ ΕἸΠΕ. 

, , " " [ , 

Πιστεύομεν τοίνυν χαὶ ὁμολογοῦμεν ἕνα μόνον Ρ 

ἀχηθινὸν καὶ ἀγαθὸν “ Θεὸν, καὶ Πατέρα παντο- 

χράτορα, ἐξ οὗ τὰ πάντα" τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν χαὶ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἕνα 
᾿ τὸν τε να Κλ 4 

τὸν μονογενῇ αὐτοῦ Υἱὸν Κύριον χαὶ Θεὸν ἡμῶν 
; -- " , 5» " τὺ οὐδεν , 
Τησοῦν Χριστὸν, μόνον ἀληθινὸν, δι᾿ οὐ τὰ πάντα 
ΕΝ ΄, Ἂ, δ κον ἀνε Ξ Ἀν ἡ τὴν ἘᾺ ἐγένετο, τά τε δρατὰ, χαὶ τὰ ἀόρατα " χαὶ ἐν ᾧ τὰ 

πάντα συνέστηχεν " ὃς ἐν ἀρχῇ ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, 
᾿ 5 ᾿ " -- " Χ Ὕ " 

χαὶ Θεὸς ἦν καὶ μετὰ ταῦτα, κατὰ τὴν Γραφὴν, 

ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστρά- 
τ - Ν 

φη" ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν 
᾿, δὲ τ, Ὁ. Υ - 5 τ 2.2 

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐχένωσε, 
ἃ Ἂν 5 , , ἡ πν2 

χαὶ διὰ τῆς ἐχ παρθένου γεννήσεως μορφὴν δούλου 

λαδὼν, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, πάντα 
τ Ὅταν ΠῚ ὶ ἡ ΩΣ Ὁ ΄ ΕῚ λά 

τὰ εἰς αὐτὸν “ χαὶ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα ἐπλή- 
3 “ . , 

ρωσε χατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Πατρὸς, γενόμενος 

ὑπήχοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ - καὶ τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθεὶς ἐκ νεχρῶν, χατὰ τὰς Γραφὰς, 

ὥφθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς, καὶ τοῖς λοιποῖς, 

ὡς γέγραπται " ἀνέδη τε εἰς οὐρανοὺς, καὶ κάθηται 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός " ὅθεν ἔρχετα: ἐπὶ συντελείᾳ 

τοὺ αἰῶνος τούτου ἀναστῆσαι πάντας, χαὶ ἀποδοῦ- 

ναι ἑχάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ " ὅτε οἱ μὲν δί- 
7 κι δ ὩΣ Ν 

χαιοι προσληφθήσονται εἰς ζορὴν αἰώνιον χαὶ βασι- 

λείαν οὐρανῶν, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ καταχριθήσονται 
εἰς χόλασιν αἰώνιον, ὅπου ὃ σχώληξ αὐτῶν οὐ τε- 

λευτᾷ,, καὶ τὸ πῦρ οὗ σθέννυται. Καὶ ἕν μόνον Πνεῦ- 
μα ἅγιον, τὸ “Παράχλητον, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθημεν 

εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως " τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 

τὸ Πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας, ἐν ᾧ χράζομεν, ἀδῥᾶ, ὃ 

Πατήρ τὸ διαιροῦν χαὶ ἐνεργοῦν τὰ παρὰ τοῦ 

Θεοῦ χαρίσματα ἑκάστῳ πρὸς τὸ συμφέρον, χαθὼς 

βούλεται" τὸ διδάσκον καὶ ὕπομιμνῆσχον πάντα, 
ὅσα ἂν ἀχούῃ παρὰ τοῦ Υἱοῦ " τὸ ἀγαθὸν, τὸ δδη- 
γοῦν εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ στηρίζον πάντας 

τοὺς πιστεύοντας πρός τε ἐ γνῶσιν ἀσφαλῆ, καὶ 
ὁμολογίαν ἀκριδῆ, καὶ λατρείαν εὐσεδῇ, καὶ προσ- 

χύνησιν πνευματιχὴν χαὶ ἀληθὴ Θεοῦ Πατρὸς, 

Μϑ55. {τε5 ἡμῖν. Ηώο οϑὲ δ]ι5. Ἰοοὶ βοπίθπιϊα : ΝΝοβίῖγα 

μιαο Πάοὶ σοπίδϑϑιο φιαπα! οὶ ρου 5, 6] πβπιο αὶ οϑί, αὶ 
ὁχ δὰ 115 ΓΟΓΙΙΠῚ ἐοϑ Ἱπηαΐον [δ ο1] 6 ἸηΓ6]]Π1σαὲ το 5 

4αοάιιο. ἴῃ ΤΟ 115. οπιμ 15 Ρἷο ἂο τοῖα βοπεϊγο, 
ὁ Ἄορσοι! ἄπο Μ85. οἵ οάϊτιο θη. ἴπ σοπίοχτι ἀγα- 

θὸν χύριον. Μοχ Ἀερδ. ἀπιι5 τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ ἡμῶν. 
ἃ Βδρ. ὑπτ5 πάντα τὰ εἰς ἑαυτὸν, χαὶ περὶ ἑαυτοῦ. 

ΑἸ] Φααπίο ροβὶ ἴάοπι οάοχ εἰς τοὺς οὐρανοὺς χαὶ χά- 

θηται ἐχ δεξιῶν τοῦ. 

ὁ Ἄδερ. ἰογίϊι5 τὸν παράκλητον, οὐ 1ἴὰ ποία 5ουὶ- 

Ῥίαπη Ἰπυθηἔ 1 556. Π 6115 ΟἸΓ15. ἴπ ἤορ, ῥυίιηο. [Ὁ1- 

ἄοπι Νί55. ἄτιο παράκλητον, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ᾧ. 

ϑεᾷ ΠΠπ4Φ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἱπορίο ἃ Δ]Π4π|ὸ οἴϊοθο 

917 

ἡ. Ονδάϊηλιϑβ ἰρτειν" δὲ ΟΠ ΘΙ .17 τι Πι1}}} 50] τι 

ψΘΥΙ ΠῚ] δὲ ΒΟπιιμ Τ)θιιηὶ , δὲ Ῥαΐγθι ΟμΠΠΙρο- 

[6 6 Π|, ΘΧ 4π0Ὸ οπιηΐὰ : Πϑιὴ οἱ Ῥαΐγθη ΟΠ πὶ 

ΠΟΘΙ οἱ Π)6ὶ 1651 Ομ ϑεῖ. ΕῈ ππιιηὶ τ ΠΙ σΘ ἢ ἔπ πὴ 

ἰρϑίτι5. ΕἼ] ΤΟ Ϊ Πιιη} δὲ ΤλοιιΠῈ ΠΟΒΓΓΕΙΠῚ {6511} 

ΟΠ νΊΙβπι πη, 50111ΠῈ} ὙΘΡΊΠΠ 5 Ρ6Ὶ 46] ΟΠ Πα [λοία 
Β11ΠΠ|, 5[γ6. ν]51 0118, δῖνθ ἰῃν] 510 1118, δὲ ἴῃ 400 

ΟΠ ηἶὰ ὁΟΠβἰβίιηΐ : 4] [πὶ ΡΥΪΠοΙρίο ογὰξ ἀριά 
Τ)δῖιπη, οἱ Πθιι5 δυαΐ, δὲ ροϑὲ πο, Τχίᾳ ϑουιρίι- 
ΚΔ ΠῚ], 1Π [θυ Γὰ Ὑἱϑιι5 Θϑῖ, δὲ οἵιπὶ Πποιηϊηΐθιι5 σ0Π-- 

γουβα 5. δϑ ἢ 1] ΟἸΙΠῚ 1Π [ὈΡ ΠΊὰ Π)6] θϑϑϑῖ, Π0η Γλίϊίρ. 3. 

ΓᾺΡ ΠΆΤΏ ΡΠ ΓΑ ιι5 65. 6556 56 ξο8] 6} Π 60, 56 
5ΘΠΊΘΕ ΡΒ.) ΘΧΙ ΠΑ ΠΙνΙ : οἵ Ρ6 Πα ν᾽ αἴθ ΘΧ 

ὙἹΡΡΊΠΘ., [ΟΡ ΠΙΔΠῚ ΘΟ ΡΥ] ΔΟΟΙρΙ6Π5., δὲ ΠάΡῖτα 1Π-- 

νοπίιθ. τὸ Ποῖηο, Ομ Πα Πτ|85 ἴῃ ἰρϑ11η}Ὶ δὲ ἦ6 
Ρ50. βουὶρία διπὲ, ᾿πη ρον, βοοαπάιτιη ῬΑ 5 
Ῥεξοθρίιηι,, ἔδοῖιβ οθ 16Π5 π56τ|6 δαὶ ΠΟΥ ἴθ ΠῚ, 

ΤΟ ΘΠ ΔιΠ6 ΠῚ ΟΥΙοΪ5. ΕΤ Ροβίαδιη του τα αΪ6 
ΓΟΒΟΡΓΟΧ ἰβϑοῖ ἃ ΠΟ 1115, 5ΘΟΙ Πα πΠῚ ΘΟΥ Πρ τ 5. 

νἴϑβιις δϑὶ βᾷ ΠΟ 5 51:15 “50 1}011}15, 80 ΓΟ] 1115, δῖοι! 

ΒΟΥ ΙριΠ 65ὲ. ΕῚ ἀβοθπα ἴπ ο66105, Θὲ δθάθι ἴῃ 

ἀοχίγα Ρα 5, ἀπ 6 νηΐ ι5 Θϑὲ 1π ΘΟΠϑιηΠ]ἃ- 

τἰ0Π6 ᾿ππι}115. 5650 1}}} ἃ Θχοϊτα πο5. ΟΠΠ65, δὲ δά 
γϑάἀάεπάιιπι τππιουίαιιθ Παχίὰ Οριι5 ΠΠπ5 : Φαᾶ π 60 
7511 συ 6 ΠῚ ἀβϑα πη θη τι" δἰ ν᾽ 8} Φο θυ ΠΔΠ1, δὲ 

ἃ γοσπιι ΠῚ ΟὩΘΙΟΥ τι, ῬΘοσαΙΟΓΟ5 ν6ΓῸ Δα ΑΙ ΟΘΠι" 

ἢ θ.---8. 

τ. (ον. κι. 

ΘΠ ΡΙΓΘΡΠΟ 5ῈΡΡΊΪοΪΟ.,. ἘΠῚ ν ΟΡ ΠῚ]5. ΘΟΕ. ΠΟ 77αγο.9.ή3, 
ΜΠΟΡ 1}, ΘΕ ἸσΠ]5. ΠῸΠ ΘΧΘΕΠσαταν. ΕῈ πππΠῈ 50-- 

᾿πππὶ ΒΡΊΡΙἔτιπι βαποῖππι ῬΑΓΔΟΙ ΕΠ, π᾿ {π|0 51- ἔρλες. ή. 

ΘΠΔΕΙ 51ΠΠη115 1Π (161 ΓΘ ΘΠ Π]0 15, ΒΡΙ πα πὰ ψουῖ- 

ται15.,. ΒΡΙΡΙ απ. ΔΠΟΡΕΟΠΪ5., ᾿πΠ 710 ΟἰΑΠΊΔΠη118, 
ΑΡΡα, Ῥαίδϑὺ : 41 ἀν ια1 δὲ οἰοῖ: ἄοπα αι ἃ 
Ῥ6ο ἀαπέίιι", παι] 5. Ῥγοσὲ να] δὰ {Πα ΐθη : 
41 ἀοοοθὲ δὲ βισθ ον ΟΠληἶὰ , “ιςοιΠτι6 ἀτι- 
ἀἴονὶε ἃ ἘΠῚ : 4πὶ Ροπιιβ δϑὲ, {π| ἀράποιε δά 

ΟΠ ΠΟΙ ΨΘΥΙΑΓΘ ΠῚ), ΟΠΠΠΟΒΊτ6. οὐθθηΐοα Πρπηαὶ 

οἱ δά σοσπι!οποιη σον απ, οἱ δα δοοιιγαίδηι ο0η- 

[655] 0 Π 611, δ δ οἰ] πη} Ρ᾽ 1, 6. δ6] ΒΡ Γπὰ]6 πὶ 

αὐάᾶτειπι {556 58 115 στ ἄθτιξ ΟἹ Π65. 

Γ Απεῖχαι ἄτι ΠΡ νῚ ὅσα ἀχούει. 

Ε 5ῖ. Βδρ. του 5. δὲ ἀτον ᾿Ἰἄοτη Ἀδσίι5., Οοίοκ 

55. πρὸς ἐπίγνωσιν ἀσφαλῆ. ΓΑΡΟΡ Οοπθοῖ, εἴ Βορ. 

Ῥυίπηιβ γνῶσιν ἀλυηθῇ καὶ ἀκριθῆ χαὶ λατρείαν. Ἑάο 

γεη. ρτὸ ἀληθῆ πᾶβρϑῖ ἴῃ πιᾶγρῖπα ἀσφαλῇ : 4τὰπῃ 

βου ρίανατα μαΐο ργοτοπάα πη, πὸ νὸχ ἀλυθῇ Ὀ5 οοπ- 
υἱποπΐον τοροίδει, Μοχ πἴνασιιο το πνευματικὴν 

χαὶ ἀληθῆ ὁμιολογίαν θεοῦ : 

ἴῃ σοίουὶ τπι}] 0 ̓ργὸ ᾿πνοπῖίι. ΒΑ5Π] 15. Τοβροχῖσδο 

νἱ  οῖιν δα ἢ] Φοαηπῖα 4, 33: ΜῈ πτιπὸ ἐδέ ψιαπεῖο 

υνεγὶ αὐἰογαῖον 5 αςἰον αι Παίνοπι ἐπ ορίνίτι εἰσ ε-- 

564 Ποὺ Ἰοδοὸ ψὸχ ὁμολογίαν 

γίίαίε. 

οηι 8.15, 



“οππ. τθ. 

13. 

δλ᾽αιλς 8. 
19. 20. 

.οαπ. ιϑ. 
ιο. 

1ϊὰ. τή, 
21: 

ἐνίων. 21. 

Ζης.το.20. 

ὥσαπ. τ. 

1υϊὰ.ν. 8. 

1. νυ, 13: 

91ὃ 8. ΒΑΒΘΙΠΠ ΟΕΒΆΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΔΕΆΘΠΙΠΙΡ, 

ἊΝ ᾿ς ϑ" νος τὰς “ Γ τ Ὁ Ὁ 7 , ᾿ 

δὲ ψογὰπιὶ ἁ]ογαξοπθηι Το ῬΑ 5 ππὶ κῃ! Π]ι6 Ἑ χαὶ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου χαὶ 
6]05. ΕἸΠῚ Τοπῖηὶ δὲ Τὶ ποῖ 1658 ΟΠ γΊβ1., δὲ 

5.Π|ρβῖα5. ΝΟΠΊΘης ιιΐθηυ {0} Π|06 Ὲ «απ δηῃ 
111π|5. 411 ΠΟΠΙΪ Πα ξια" ῬΓΟΡΙ θα ἔθ ἢ. ΠΟ Ϊ5. πη Δ η1- 
[516 Θχρ!ὶοαῖ; αἴήιθ ἴθ πποηιοσιθ ποπιϊηαῖος- 
Δ} ΟΠΊΠΙΠΟ Ρ]6. ΡΘΟΙΠαΓ65. αιιοράαι Ργορυῖθ-- 

τὰ 165. σΟηβι ἀθυαητι, Ῥαΐον ἀα θ πὶ ἵπ ρΡΟρεῖο- 

ταῖθ Ῥαΐνῖβ, ΕἼ] πι5. νΘΡῸ 1π ργορυιθίαϊθ ΕἾ], 5ὰη- 

οἴτι5. δα θη ΘΡῚΡ 5. ἴῃς διὰ ᾿ρ51π|5. ΡΓΟρυοίαίθ. 

Νόαιιθ ϑρ υ τπι5 δα Ποῖτι5. ἃ 56 ͵ 050 Ἰο αΪτ", ΠΡ 6 
ΕΠΠΠ5. ἃ 56 ΠΊΘΕ 050. [αοὶξ φυϊἀαιδαμῃ : δὲ ῬδΙοΓ 

αυϊάθι πλ ἘΠῚ ΕἸ Π ιμι ; ΕἾΠπ5. γολῸ Πλ τ Βρὶνὶ- 

ἀπ} 58 ΠΟΙΙΠῚ. 510 56 ἢ ΕΠ Π|115, 5 σα τι6 θαριεϊζαηγι5 ἴῃ 

ΤΡΙΠ τα τ6 ΘΟ ΙΒ} 5 ΠΕ] }] [πχ τα ΡΥ ροοΘρ τ πι ἰρϑῖτι5 
ΤλομΉΪΠὶ ΠΟΒΕΡῚ {1651 ΟΠ δεῖ, (αὶ ἀϊχὶ! : Εμπίος 

ἀοοοίθ οηιπθς ϑοπῖος, δαριϊτατιος δὺς ἐπὶ πιοηεῖτιδ 

Ῥαινὶς, οἱ Εἰ πὶ, οὲ δρίσίτις σαποξὶ : ἰοσοτιίος δοὺς 
5ΘΓΡΩΓΘ ΟἸλτΐα αιιαΡ τι τι τπαπεϊανὶ υοὐῖς. Οτο 

δὶ ϑΘΡ ΑΨ ΘΥ] ΠΊ115., (ΠἸ ΘΟ ΟΠ ΘΠ ἴπ ΘΙΙΠῚ ΠΟΒίΓΔΙῚ 

ΟΠ πλιι5, ἀΓ 116, τ} δουρί δδὲ, ἀἰσηὶ ο[ἢ- 
Οἰπλαγ 411 π᾿ Θὰ ΠΑ ΠΘΔΠΊΙΙ5 : 51 ΨΘΙῸ 68 ΠΟῚ 56ὺ- 
γΘηλ5, ᾿ΐα Αἰ τον ἁἰ ἴδοι! ταν συϊηγαν. Οἐεὶ ΘΠ ΠῚ 
ποσὶ εἰσι πὰθ, πα ΤΟΙ  Πιι5.. ΣΟΓΠΙ ΟΝ 5 ΠΟ 5 

ποτὶ δογναῖ. Ἐπ συινϑαβ : Ομ πανὶ ἡπατιάαία πιδα 
εἰ ξεγναὶΐ δα : {{ϊ δ5ὲ φιιὶ αἰ σῖς πο. 

ὃ. ΜΠΡῸΣ ἁπίθη να] 6. αὐιηοάτμ., “π0α οἴμπὶ 

ἴρ58. Τομηΐηιι5 ποβίθυ. 968ι15 ΟἸνγιϑίι ἄἴοαι : Δὸ- 
{6 φαιιάονθ, φεῖα ἀμοπιοπία υονὶς σε ϊοϊιεπίιι: 

δαιιοίο ἀπέθηι, ψιιοε πιονπεῖτια ὑϑείγα δογίρία ἐπὶ 

ἔτι σιἶΐς : οἵ ᾿ϊθυιιπι, 1 ἤθς σοσποβοθηῖ ΟἸπιοΣ 

ψιιῖα εἰἰςοίριὶ πιοὶ θϑεὶς, δὶ ἀδἰδοιίοτιθηι ἠκανιι6- 
τις αὐ ἱπνίοοπι Σ ἀπάθ Αροβίοϊιβ. 'π Ομ ιι5 
ΟΠ αν τα 115. Προθϑϑιατθην. ΘΧ 6 ἃς ἰθϑίαταν, α1- 

ΠΘη5 : δὲ ἐἰιθτεὶς, Ποπείϊτειεηι ἰοηματ, δὲ ἀπϑοῖο- 

τιίηι7 οἰιαγϊἰαἰθηι ἀμ οι ποῖ ἰκαρδαάπι, {ποῖτις διίπὶ 

οῖμε ὃς βοπάπς, αἰ ογπιναϊμπι {ἰπιπιίοτι : οἕ 

δὲ μαβιιογο ργορ ιοίίαπι, δὲ πονεγὶπι τη γ5ίονία 

οπιπῖα,, δὲ οπιπθηι βοϊθπίίαπι : δἰ οἱ παϑιιθῦο 

οπισιθηι {εθηη, ἐΐα τι πτοτιίος ἐπα  ἤογαπι, οἰιατί-- 

ἐαίθηι ἀτεΐοηη. τιοτὰ ἰλα τιθγο. τεϊ]εὶϊ σιίτα : οἵ ραι]ο 

Ροϑὲ, δὲρθ αμίοην ργορ]ιθίϊα ἐν αοιιανιιπίιι,, οἷρα 

᾿ἰπεσιι σδοϑαϊιισιί, σῖρο ςοϊοπίϊα ἐἰδειγιιθίϊι", οἱ 

οδοῖογα, ΟΊ] ι5. 5] ποσὶ! : δμσιο ἀπίθηι πιαποὶ 

᾿ Θῖο Ἀορ. τοΡεΐαβ. 6 ἀἸτον ἐπ᾿ ἀοπὶ Βορίις, {πππὰ- 
46 εἀϊεῖο ἑκάστου ὀνόματος τοῦ ὀνομαζομένου : 

Ἰοοο ἴῃ αἰναχιιο οἰ ἴοπο μοβῖτα νἴγσα]α 

οδπὶ ὀνομαζομένου. ΝΙῸΣ ΠΠφαος ΔΙ55. χαὶ 

τῶν. 

40ο 

δὲ Ροβὲ νο- 

περὶ ἕκαστον 

ν ναι οαϊεῖο εὐ Ἀοσὶϊ Ῥυίπηιις εἴ βοουηάι οἱ 

τὸν ᾿ἄθαι Ἀδρ,. εἰς τριάδα ὁμιοούσιον, ὧι Τ ϊιϊαίονι, 
φοη σι οζαντἰαίεηι : αι ἀἸσπιιπι οσὲ ποίαϊα, εἴ ἴαϊο, 
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Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἑαυτοῦ " "ἑκάστου 

ὀνόματος τὴν τοῦ ὀνομαζομένου ἰδιότητα σαφῶς 

ἡμῖν διευχρινοῦντος, χαὶ περὶ ἑκάστου τῶν ὀνομα- 

ζομένων πάντως τινῶν ἐξαιρέτων ἰδιωμάτων εὖσε- 

δῶς θεωρουμένων, τοῦ μὲν Πατρὸς ἐν τῷ ἰδιώματι 

τοῦ Πατρὸς, τοῦ δὲ Υἱοῦ ἐν τῷ ἰδιώματι τοῦ ΥἹοῦ ; 
“νὰ .- ,ὔ ᾿ 

τοῦ δὲ ἁγίου Πνεύματος ἐν τῷ οἰχείῳ ἰδιώματι " 
,ὔ 

Ἔ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλοῦντος, 

τ Ἢ Σ χὰ πο ΨΩ 
μὲν Πατρὸς πέμποντος τὸν Υἱὸν, τοῦ δὲ Υἱοῦ πέμ- 
ποντος τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Οὕτως φρονοῦμεν, χαὶ 

Ὕ ΑΥ Α 

οὕτως βαπτίζομεν εἰς 'ΓΓριάδα " ὁμοούσιον, χατὰ τὴν 
τ Ἐρής ου τὸς ὙΙΩΣ ποσόν τον πϑν Ἢ 

ἐντολὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
- , , ᾿; , "ἶ ξρῃ 

εἰπόντος " Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
-- Ν ΝΥ 

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς χαὶ 

διδάσχοντες 
- σ΄͵ 

ὑμῖν. Ἅπερ 
“- " ᾿ " ΠΕ ΜΨΕΡ ΣΈΟ 5. ἈΝΕ ἢ πὶ 

τηροῦντες μὲν, τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην ἐπιδειχνύμεθα, 

Ἂς βεόβοοδα, ὡς ἢ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Ππεύματος, 
᾿ ; 

αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 

καὶ ἐν αὐτῇ μένειν χαταξιούμεθα, χαθὼς γέγραπται. 

μὴ τηροῦντες δὲ, ἐναντίως ἔχοντες, ἐλεγχόμεθα. 

Ὁ μὴ ἀγαπῶν με γὰρ; φησὶν ὃ Κύριος, τοὺς λό- 

γους μου οὗ τηρεῖ. Καὶ πάλιν " Ὃ ἔχων τὰς ἐντολάς 
μου, χαὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐχεῖνός ἐστιν ὃ ἀγαπῶν με. 

Θαυμάζω δὲ περισσοτέρως, ὅτι αὐτοῦ τοῦ Κυ- 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος " Νὴ χαίρετε Ξ 

ὅτι τὰ δαιμόνια δμῖν ὑποτάσσεται" χαίρετε δὲ, ὅτι 

τὰ ὀνόματα ὑμῶν γέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς " χαὶ 
πάλιν, ᾽ν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μα- 
θηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην " ἔχητε μετ᾽ ἀλλήλων " 

ὅθεν ὃ ἀπόστολος ἐν πᾶσι τὸ τῆς ἀγάπης ἀναγχαῖον 

δεικνὺς, διαμαρτύρεται λέγων" ᾿Εὰν ταῖς γλώσ- 

σαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ, χαὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγά- 
ΠΑΓΡΑ ΘΕ ἢ ͵ Ἂς ΘΝ ἐσα Εν Ν 

πὴν δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλχὸς ἠχῶν, ἢ χύμόαλον 
ἀλαλάζον" χἂν ἔχω προφητείαν, χαὶ εἰδῶ τὰ μυ- 

στήρια πάντα, χαὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω 

πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην 
δὲ μὴ ἔχω, “ οὐθέν εἶμι " καὶ μετ᾽ ὀλίγα " Εἴτε δὲ 
προφητεῖαι χαταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύ- 

σονται, εἴτε γνῶσις χαταργηθήσεται, χαὶ τὰ ἑξῆς; 

οἷς ἐπιφέρει" Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπὶς, ἀγάπη; 
᾿" , - , ἊΝ ΄ ΦΈΒΥς ἢ , 

τὰ τριὰᾶ ταυτα " αξίζων οξ τουτῶν ἢ ἀγαπὴ ᾿τουτῶν 

ἀξ γ6} ἀπίοιιπι ἀρουῖς οβίοπάαι Επιξοθίαπι ϑεθαβίο. 

Ὡπλ ἴα] ὰ πΟ ἢ ΞΟΓΙρ5ῖσβθ, οἵπὶ γοσοπὶ ὁμοούσιον ΠΟῚ " 

ἁαἀτναϊττεγοῖ, 

» Τ γα θατο εἰ Ἀδς. βεσαπάιϊις ἀγάπην ἔχετε, 

ΑἸῈ ἀτὸς Μῖ55. ἔχητε. "δ᾽ θπι Π δ. ΤΟΥ 5. δὲ ἀἸτον 1|- 

ἄδην ἐν ἀλληλοις. 

ς Ἑάϊεῖο Ῥατῖς. οὐδέν εἰναι, οἴου. φααΐαον. ΠΡεὶ 

οὐϑέν. 



Ε ΕΙΠΕ. 

τε χαὶ τῶν τοιούτων οὕτως ὑπό 
ἀποστόλου διωρισμένων, “θαυμάζων φημὶ, πῶς 
περὶ μὲν τὰ χαταργούμενα χαὶ παυόμενα τοσαύτην 
ἔχουσιν οἵ ἄνθρωποι σπουδὴν καὶ “πτόησιν, περὶ 

δὲ τὰ μένοντα, χαὶ μάλιστα τὴν μείζω πάντων 
ἀγάπην. τὴν χαραχτηρίζουσαν τὸν Χριστιανὸν, οὐ 

μόνον αὐτοὶ φροντίδα οὐδεμίαν ποιοῦνται, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἐσπουδαχόσιν ἐναντιοῦνται, χαὶ μαχόμενοι 

πληροῦσι τὸ εἰρημένον - οὔτε αὐτοὶ εἰσέρχονται, χαὶ 

τοὺς εἰσερχομένους χωλύουσιν εἰσελθεῖν. Διόπερ 
παραχαλῶ χαὶ δέομαι, παυσαμένους τῆς περιέργου 
ζητήσεως χαὶ ἀπρεποῦς λογομαχίας, ἀρχεῖσθαι τοῖς 

ὑπὸ τῶν ἁγίων χαὶ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου εἰρημένοις, 

ἄξια δὲ τῆς ἐπουρανίου χλήσεως φρονεῖν " χαὶ ἀξίως 

τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι, ἐπ᾽ ἐἔλ- 

πίδι τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ ἐπουρανίου βασιλείας 

τῆς ἡτοιμασμένης πᾶσι τοῖς φυλάσσουσι τὰς ἐντο- 

λὰς τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, τὰς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ μαχαρίου Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, χαὶ ἀληθεία. Ταῦτα 

ὑπομνησθέντες παρὰ τῆς ὑμετέρας εὐλαδείας ὑπα- 

γορεῦσαι ἐν τοῖς τελευταίοις, χαὶ τὸ ἑαυτῶν φρόνη- 

μὰ φανερὸν ποιῆσαι ὑμῖν τε, χαὶ δι᾿ ὑμῶν τοῖς ἐν 

Χριστῷ ἀδελφοῖς, εἰς πληροφορίαν ὑμῶν τε χαὶ 

αὐτῶν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, 

ἀναγκαῖον " καὶ ἡμῖν ἐπιδάλλον ἡγησάμεθα πρὸς τὸ 
μηδαμῶς περιφέρεσθαί τινων τὸν νοῦν ἐν τῇ διαφο- 
ρᾶ τῶν ἄλλοτε μὲν ἄλλως παρ᾽ ἡμῶν ἐχτεθέντων, 

ἀεὶ δὲ πρὸς τὴν ἐπεισαγομένην παρὰ τῶν ἀντιδια-- 

τιθεμένων τῇ ἀληθεία ὑπόθεσιν ἀναγκαζομένων 

ἡμῶν" ἐνίστασθαι, μήτε μὴν διασαλεύεσθαί τινας 

ἐν τῇ ἐναντιότητι τῶν ἐν ἡμῖν τὰ ἀλλότρια ἐπιφη- 

αἱζειν θελόντων, ἢ χαὶ τὰ ἴδια πάθη πολλάχις ἐπὶ 

τὸ συναρπάσαι τοὺς ἁπλουστέρους τοῦ ἡμετέρου 

φρονήματος χαταψευδομένων " οὃς χαὶ ὑμῖν φυλά- 

ξασθαι, ὡς ἀλλοτρίους τῆς εὐαγγελικῆς καὶ ἀποστο- 

λιχῆς πίστεώς τε καὶ ἀγάπης, ἀναγκαῖον "“ μεμνῆ- 
σθαι δὲ τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος: ᾿Αλλὰ χαὶ ἐὰν 

ἡμεῖς, ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται δμῖν 

ἅ παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω ἵνα 

τηροῦντες χἀχεῖνο τὸ, Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδο-- 

προφητῶν" χαὶ τὸ, Στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς 

ἃ Ἑατῖο Ῥαγῖβ. θαυμάζειν φυυνὶ, πῶς. Ἑάτεο δε. 

εἰ ἄυο Μ55. θαυμάζων φυμί, ΑἸ ἄπο θαυμάζω πῶς. 

«Ἑδτπο Ῥαγῖβ. εἰ Ἀερηὶ ῥυίπηιβ οἱ βεοιπηάιτι5 σπου- 

δὴν χαὶ γνῶσιν, εἰ 1ΐὰ ΄υοχια Ἰεσίεαγ ἴπ οοπίοχίιι 

εὐἀϊεοπῖς ΚΝ ἐπεί, ΑἸ ἄπο Οοάϊοος Βορὶϊ εἰ ΠΡῸΣ 

55. εἴ εἀϊῖῖο ἡ ἐπ. ἴπ πιαγρίπε σπουδὴν καὶ πτόησιν, 

τεοῖο, 

« ἙδΙεῖο Ῥαγῖβ. χαὶ ὑμῖν ἐπιθάλλον. Ἑάτεο Ὑ εη. εἴ 
{γος Νῖσ5. χαὶ ἡμῖν. 

Ρ 

910 

τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ " Πος, ςρ65, οἰαγίϊας, ἱστία ἤιδο; πια]οτ' ἀτιΐοπι 
μογιιπι θεὲ οἰαγιίίας,; οὐπὰὶ ἰσιταν πες οἱ ἴα] ϊα ἃ 

Τομἶη0 δὲ ἃ ἀροϑβίοϊο ϑίαϊιδητν, ΠΗΪΓΟΓ, 1ῃ- 

4π8Π|, “ποιηοάο ΠΟΠΙΪΠ65. 165. ἀδϑιτιθπ 5 οἱ 

οοϑϑαίαγαϑθ Δ ΠΟ ϑἰπιάϊο δἰ αἰθοία ργοβθ πιὰ Π[ : 
4πομπηοάο γθῸ δὰ 4π|5 πηαποηΐ, δ ΡΥ ΘΒΘΓΠ ΠῚ 

οΠ αν ἔα ἴΘ ΠῚ ΟΠΊΠ τ ΠῈ ΤΑ ΧΙ ΠΙΆ ΠῚ, 4116 ΟΠ ΙΒ ΠῚ ΠῚ 

510. ῬΓΟΡΓΙΟ Ομαγδοΐθγθ σοπϑεϊα τ, πὸπ πο 

ἰρϑὶ πα]]ο τποάο οπγθηξ, 5θα δεϊδηι ΟΠ ΓΑ ΠΕ 115 

Δα νουϑθηἕι, δὲ ἄππὶ δάνοιϑιιθ 605 μρισηδηΐ"ν 

ἐπιρίεης φιοά ἀϊοειπι 65. υἱάθ! σοὶ πϑάιιθ Ἰρϑὶ 
Ἰπαγθάϊαπειν, ἱπιὸ ᾿πσγρά!θηῖοβ ἱΠΟΥΌσ51ὶ ΡΓΌΠΙ- 

Ῥεπῖ. Οὐαριορίον Δάπουίον γῸ5 εἴ γοβο, τ Πηϊσϑᾶ 

οατίοσα πα] 51 Π0Ππ6, γοἰϊοίαχιιθ ᾿πάθοθηιτὶ νορ- 

Βογιπὶ ΘΟΠίθηΠΟΠ6., 115 418 ἃ 58 ΠΟΙ5 οἵ ἃ} 
Ἶρ50 Ποπιῖπο ἐϊοΐα βιιπῖ, σοῃίθη 5115... ΘΠ 116 

4185. σφ δϑῖθ πὶ γοοδ το πο πὶ ἀθοθαηΐ, 5θη Δ 15, εἴ 

νἱταπὶ ἀσατ5. ΟΠ γΙσιΪ ἐναηρο!ο ἀἸβπαπι, 0} 6χ- 

ΒΡΘΟΙΔ ΟΠ ΘΠῚ ψἱΓ28. ξοίθυ πὸ ΓΈΘΠΙΠΙ6. Θϑ 6σι5 : 

4ποἃ ραγδῖιπι δϑὲ ΟἹ ΠΙΡι15. 5ΘΓΥ ΔΉ 115. ΠηΔΠ- 

ἄἀαῖα Πεὶ εἰ Ῥαϊΐγιβ, 4115 ϑ:1:πὲ βϑοιπάππι, ενδᾶη- 

βε απ Βοαῖὶ Πεὶ 165ι Ομ γῖσ ΠοπΙϊπὶ ποβίτὶ, 

ἴη ϑρίνιπι βαποίο, εὲ ψευϊταῖθ, Π)ὴ6 ἢ5 ἃ νεϑίγα 

Ῥίδίαιθ Δ ΠΟ ΠἾΠ ΠΘοασ56. 6558 δὲ οἴβοϊο ΠΟϑιΓῸ 

229 ΟΠ ΘΠΙΓΟ Επιχ  πη15, μεθα ἔα πάθπι ᾿πάϊσαγο, πο- 
Α 5 ΓΑΠΊ 116 5θπ ΘΠ αὶ ΨΟΡΙ5 οἴ ΡῈ ψῸ5 8}11|5 1 

Ομυῖβίο Γγαιγιθι5 τη η] δϑίαπι γθάάθγθ, ἃ ΟΠ ΠΘΠῚ 

γοϑίγαπι ᾿ρϑογιη 16. ἀπ᾽ τἀ] ΟΠ 6 ΠῚ 1π ΠΟΙΏΪΠΘ 

Τοιἷπὶ ΠΟΙ 1651 ΟΠ γΙ5] ροπίτιιβ το] πάδπὶ : 
Π6 Αἰ ΠΟΥ Ι ΠῚ ΠΊΘΠ5. 1110 τη 40 οἰγοιι πον αίαν Ὁ 
ἀϊνεγϑί [το πη ΘΟστι, 4τ|86. 81185 4110 πιοάο Ἔἐχρο- 
ἴα ἃ πΠοθὶ5 ϑιιπΐ, νἹἀθ!]σθὲ ΘΠ ΡῸΙ ΠΟΒ 115 4188 ἃ 

γευ τα 5. ΟρΡΡυ σπου 15 Δ θυ θα Π ΠΣ ἀγσιμηθη- 
εἰ5 γεβίβίθυθ σΟσ  ὈΔΠΠῈ : ΠΕΡ ἸΠΠΡΈΙ ΠΤ] ΘΟΓῚΙΠῚ 

4] ποθὶβ ἃἸτθπα ἐγ θτιθγθ ψ πη, ἅτ: 4] ΘΕΪᾶ πῃ 
5ΦΕ ΡΘὨΠΙΠΊΘΓΌ, τι 5] ΠΡ ]]ΟΙΟΓῸ5 δ 56. ΡΥ ΓΆΠΔΠη}, 

5105 ᾿ΡΒΟΓῈΠῚ ΘΡΓΌΓΕ5 ΘΟΠέΓα ΠΟΘ ΓΆΠῚ 56 η [6 ΠΙΪΔΠῚ 
ποῖὶ5 αἰπησιπ, Φιθ πη {πᾶπ| σοπημηονθδῖ : ἃ 41-- 

λὲ5 δἴϊαπι νο5, τὶ ἃ Πομλπῖθιι5. ἃ Θυ Δ σ  Ιοα 

δἕ ἀροβίοϊοα 46 αἴψαθ Ἅπαντα ῖθ ]16 ηῖ5, πθοοβ- 
ΓΙῸ οάγογο ἀἘθοεῖβ, ἂο ΠΙΘ ΠΉ  ἢἶσ56. ΑΡοβίοὶ!, 4] 

αἰχὶὶ : ὅε4 ἰϊοϑῖ τιος, αὶ ἀπροῖτις 6 οαἶο ἐναπ- 

ΡΈΆεξ. ῥυίπιιβ ἡμῶν ἵστασθαι. ΑἸτεν εξ. ἐνίστασθαι. 
διίδῆτῃ μεσ. ἀπιι5 ἐπὲ τῷ συν. 

ς Άες. ἰογίϊαβ. εἴς ἀ]τεγ ᾿Πάθπα Βερίις ἀναγκαῖον, 
μεμινημιένοις τοῦ : 4πο «αΐπ τϑοῖρὶ φιοψαθ Ροβϑῖξ, 

ποῦ ἀυθῖΐο. 

ἃ Ἑαιπο αἴταχας εἴ Βοξ βεοιπάιι παρ᾽ ὃ εὐηγγε- 

γισάμνην ὑμῖν. ΑΗῚ ἔτος Οοαΐςοος Βεσῖ ρῥγαῖοῦ δ΄ οβ55. 

εὐγγγελισάμεθα. 1.2 
πιὸ 5 

ἅμις.1τ1ι.52. 

Θαὶϊ. τ. 8. 



ΔΙαίελι. 7. 

109. 

2. ΤΊιεςς. 3. 
6. 

Ἐρῆες. 2. 
20. 

:. 77ιε::.5 
23: χῆ- 

920 ἘΣ 

σεϊϊτοῖ υονὶς ργιδίογ χιίαπι ιιοι ἐναπβοἰῖταν πηι 
φονὶς, ἀπαϊ]ιοπια εἷξ ᾿ πὶ ουβιοάϊοπίθα δὲ ΠΠπ4, 

ἀτιοπαϊιο ἃ ψαϊςὶς ρτορ]ιοις τ ἴΐουν ΠΠπὰ : 
σιδιγα]ιαιὶς τος αὖ οπιτιὶ ἤγαίγθ απιῤιιϊαπεδ ἱποτ- 

αϊπιαῖθ, δὲ τιοπὶ βϑοιιπάιϊιπι ἱγαςίζίοπεια, {μαπιὶ 
σαοσερεγισιί αὶ ποϑὶς, 6ΘΧ 5ἈΠΟΙΟΓΙΠῚ ἸΠΒΕΓᾺΠ5 Ἰῃ- 

σοάσπιιιβ, ἰἀπηατιαπὶ ϑμρεγιαϊ οαιϊὶ σιιρεν βισιάα- 
πιδτιΐτι1ηι αροξιοϊοτιιτη εἰ Ῥτορἠιοίατιιπι, 5: ΠῚ11 0 

απριιϊατὶ ἰαρί(6 ἴρεο Τλοναΐπο ποϑβιρο ὑόσι (ἢτὶ-- 
σίο, ἔτι {τ οπιτιὶς (οαϊΠεαίϊο σοτιδίτιιοία ογ σοῖς ἔτι 
ἰοπιρίμπι Ξατιοίτισπ ἵπὶ ]Π)οπεῖπο. 1265 απιΐοπι ρμαοῖς 
βαποίϊβοοι θοὸς ἰοΐος, δὲ ἱπίθρεν “Ὁ 5ίετ' βριγιπ5., 

οἱ ἀπὶπια, δὲ θογριις οἰιγα τ ργο]ιθπσίοπεπι ἔπι αά-- 
νοπίι Ποπιϊτιὶ τιοςίσὶ 765 Ο ἠγιςιϊ σογνθίιτ. Εἰ- 

ἀοϊὶς Θεὲ Παῖς ψιιὶ σορανῖξ τος ᾿ αιὶ εἰΐαπι [α- 
οἷο, 5ἱ τιοάο τηὰηάήαϊα 6] 115 ΒΘ ΘΠ. 115. σγδίϊα 

ΟΠ 5 τπ ϑΡ νῖτα βαποῖο. 

6. Οἰπη (6 ἢ]5 485 δά βὰπᾶπὶ ἢ ἀθπὶ ρεΡ Ππϑηΐ 

58 {15 ῬΓῸ ἰδ ρΡΟΥΘ ἴπ 5 ρου ον ιι5. ἃ ΠΟΡῚ5. αἰ- 
οἴη [ιῖββθ ΡΟ Πλ115. 78ΠῚ ΤΠΟΓΆ]1]α, {πὲ ῬΡΟΠῚΪ-- 

51 Π}115, ἴπΠ ΠΌΠΙΪΠΟ ΠΟΠΊΪΠΙ ποΟϑΙΓῚ {65ῖ ΟΠ ΞΕ 

τραάθυθ ΘΟΠΘΠ.1}. ΟἸΞΘΟ Π Π16 Ἰστταν Πδοίθπτιβ 

ΒΡΆΓΚΙΠῚ 'π Νονο Τεβίαπιθηΐο αὐ ᾿πιθγάϊοῖα πὶ 

ΔΡΡτοαΐα ἱπν θη  πιι5, Θὰ ΡΓῸ ποβίγα ὙἹΡ] ραγίθ 
1π Του 5. Παβ δ ΠῚ σΟΙ ΘΠ Ἰαγ 5, {0 [Δ ΟΠ]Πτ5 
ἃ ΠαΟν 5. ̓π 6 }ΠἸσϑγο τ π, ΟΠ ΠΙσΟΓΘ ΘΌΓΑΥ ΠΊΙ8 . 
ΔΡΡοβιίῖο δά βἰπϑι]αβ γδσιι]α5. ΠΕ ΠΊΘΙῸ Θὰ πὶ οὰ-- 
Ῥίταπι βου  ρ μχοθ, 4π|25 ἴῃ ΦΕΔΠ δὲ σϑσῖ]α σοπ]- 
ΘΠ : 5ϑῖνθ οχ ΕνδησΟ]10 5ῈΠ)Γὰ δ᾽ ηΐ, 51 ν 6 6 Χ 

ἈΡοβίοϊο, σῦν : τὶ φαϊ σϑρυϊατη Ἰθσουῖξ., πιι- 
ΠΙΘΙΙΠΊΠΙ6 δἱ ἀρ Ροβί τα πὶ νἀ ουὶε., υϑυθὶ σταῖα, 

ῬΓΙΏΛαΙΠῚ ἅτ Ὁ ΘΟ Πά ππη, ἀοἰπ 6 ΒΟΥ] ρ ΠΓᾺ ΠῚ ̓Ρ5Δ ΠῚ 

ΒΕΠΊΒΘΙΙΓ ἴῃ ΠΙΔΠΙ5., δὲ ΡΥ ἸΟΙ ΠυΠΠΘΙῚ οἃ- 
Ῥὰξ ᾿πνοβε σαν, ᾿ἴὰ «θη ΠῚ [Θ5 ἢ ΠΟ ΙΠΠ ΘΧ 

400 τοσυΐα σοηίδοϊα εϑὲ, Ἰηνθηϊαξ. Ὑ Ο]Ρ ΠῚ αιι]-- 
ἀδπὶ ῬΥΪΠλμΠ1, δὰ ΘΔ ΠῚ αι οχ οι Τοϑία- 

ΤΘΠπίο ῬΓΟΓΘΓ Πα, ΟΠ Πὶ 5] Πα} 15 ΝΟΥ Τοβία- 

ΤΏΘΠΕΙ ΔιιοΟΥ ΓΔ 115 ΓΕΘΡΟπδιθπξ, ΓΘΘῚ]15 115 

ε (οάοχ οββ. ἣν παρελάδοσαν. 

ΓΈσῖο Ραγῖβ. εἰ δα. βεσιπάαβ ρευϊπδ πὲ δα το 

γέ η. ἴπ οοπίοχία Χριστοῦ εὑρεθῇ. δα. Ῥυίπιις εὗρες 
θείη. ἈΠ ἄπο Βοσῖὶ ΜΞ5. οἱ  ο55. εἴ βάϊο ὕεπ. ἴπ 

τηᾶνσῖηο Χριστοῦ τηρηθεΐη. ΠΟ᾽ ἀοπὶ αἴγαχιια βάτο χα- 
λῶν ἡμᾶς ὡς χαὶ ποιήσει. (οάοχ Οοπηθοῖ, εἕ αὶ ἅϊιο 

χαλῶν ὑμᾶς ὃς χαί, Β6ς. ἰεγ 5 χαλῶν ἡμᾶς ὅς. Μῖοχ 

᾿Ρεῖ οββ. χάριτι τοῦ χυρίου. 

Ἐ Π]α, τὰ περὶ τῆς ὑγιαινούσης πίστεως, εἴ τε] χιια 

οπιηΐα δ ἤποπι τπιβάιιθ, ἴα Ἰοσαία Ξαπὲ εἰ ἰπ εἀϊοπο 

δ ῃ. εἰ ἴῃ Οὐάϊοε δ οβ5. εἰ ἴῃ αἰτῖς ἐσῖθας ΠΡ τὶς σεΐο- 

τῖραιβ, ἀξ ΘΟ) απραπιι οἴιπὶ ἰϊς {πο ρυοοάαπξ, εἶπα 
ὉΠ10 ᾿πίουνα!]ο δἰ ξῖπα α]]ὸ {ἴταῖο ; οἱ ἴζα δαὶ ἄθθετὸ 

ΒΑΒΠΙ ΟΕΒΆΠΕΞ ΘσΑΡΡΛΑΡΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

Φ, Ὡ πο - ι Ἶ ἵ ἀδελφοῦ ἀτάχτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ χατὰ τὴν 
; Η ΒΞ ΙΞ 

παράδοσιν, ἣν “παρέλαῤον παρ᾽ ἡμῶν, στοιχῶμεν 
- , - ε ᾿ « ἘᾺ ᾿Ν , ΕΥ̓ΘΑ ὦ 

τῷ χανόν: τῶν ἁγίων, ὡς ᾿Εποιχοδομηθέντες ἐπὶ 

τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων χαὶ προφητῶν, ὄντος 
- ᾿ ς. Ὡ ΚΣ πεῖ Ἀδιν, αὐτὰ “Ὡὖ 
ἀχρογωνιαίου αὐτοῦ τυῦ Κυρίου ἥμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰχοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει 

εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ. Ὃ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης 

ἁγιάσαι διυᾶς δλοτελεῖς, χαὶ δλόχληρον ὑμῶν τὸ 

πνεῦμα, καὶ ἣ ψυχὴ, χαὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν 
Βὸ , ΕΣ ΠΑΡ Ν ΑΝ σαῖδ, τ τ το ἢ 
τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾽τη- 

ρηθείη. Πιστὸς ὃ Θεὸς ὃ χαλῶν ὑμᾶς, ὃς χαὶ ποιή- 
Ξ ἘΡπτε ͵ ἐξ σει, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρήσωμεν; χάριτι τοῦ 

- -- ᾿ 
Χριστοῦ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. 

ον ΤΣ ΠΑΝ ; ; τὰ ἘῈ ᾿ 
5 Τὰ περὶ τῆς ὑγιαινούσης πίστεως ἐν τοῖς πρὸ 

τούτων αὐτάρχως εἰρῆσθαι πρὸς τὸ παρὸν λογιζό- 
Ἔ μρλςς παλ να 3 

μένοι, ἐντεῦθεν τὴν περὶ τῶν ἠθιχῶν ἐπαγγελίαν 

ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πλη- 

ρῶσαι σπουδάσωμεν. Ὅσα τοίνυν εὑρίσχομεν χατὰ 
; μ : , 

τὴν χαινὴν τέως Διαθήχην σποράδην ἀπηγορευμένα 
“ ν Ν κ “ 

ἢ ἐγχεχριμένα, ταῦτα, χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν, εἷς 
“ “ Η γε νς - ’ὔ 
ὅρους χεφαλαιώδεις πρὸς τὸ εὔληπτον τοῖς βουλομέ-- 

᾿ Α ; 
νοις ἐσπουδάσαμεν συναγαγεῖν" παραθέντες ἑἕχάστῳ 

ἀοντῖς " τ 
ὅρῳ χαὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐμπεριειλημ μένων αὐτῷ 

"-ὉΌ , “Φ. 5 - τ » , ν᾿ 

γραφιχῶν χεφαλαίων, εἴτε ἐχ τοῦ Εὐαγγελίου, εἴτε 
[ --᾿Ν - ἵνα ὃ ἀναγνοὺς 

- 
ἐχ τοῦ ἀποστόλου, ἢ τῶν Πράξεων 
τὸν ὅρον, χαὶ ἰδὼν παραχείμενον αὐτῷ τὸν πρῶτον; 

εἰ τύχοι, ἢ τὸν δεύτερον ἀριθμὸν, εἶτα ἀναλαδὼν 

αὐτὴν τὴν Γραφὴν, χαὶ ἀναζητήσας τὸ χεφάλαιον 

τοῦ προειρημένου ἀριθμοῦ, οὕτως εὕρη τὴν μαρτυ- 

ρίαν πρὸς ἣν ὃ ὅρος πεποίηται. ᾿Εδουλόμην μὲν οὖν 

τὰ πρῶτα, χαὶ ἐχ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης τὰ πρὸς 

ἕχαστον τῶν ἐν τῇ Καινῇ συμφώνως εἰρημένα "πα- 
- πὸ ας το ἜΤ ᾿ κ ΄ , 

ραθεῖναι τοῖς ὅροις " ἐπειδὴ δὲ χατήπειγεν ἣ χρεία, 

τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν νῦν μάλιστα σπουδαιότε-- 

Ῥαΐο, οἴπὶ τοΐαπι ΠΠπ4, φαοα ἀϊτὶ, ργόρυῖα Ἰνὰ} 5 ἀς 
ΕἸάε ΠΕ] ἐρΊ] σις οβϑ υἱάοαίαν, δος χα ποΐανὶ 
σοῖΡα, τὰ περί οἵο., οποία πε Ῥεσυ]ίαγοπι Φαστηδπι 

Τασυθγαϊ απουδατη ἴῃ εἀϊίοπο Ῥαγῖβ. σατῃ μος ἔἴξα]ο, 

προοίμτον τῶν ἠθικῶν, ργοωπιῖιπι εἰϊιίοογειπι. “ΤΊ τ] 5 

4ὰὶ Ἰορῖξαν ἴῃ δρ. ἴογῖῖο, παν ππδϑῖβ σοπυθηῖς, Ἐξε 
ἀαΐοπι 6] σπιοᾶ!,, περὶ τῶν ὑπὸ τῆς θείας γραφῆς ἀπη- 

γορευμιένων ἢ ἐγκεχριμένων, 16 ἐδ ψιαβ α αἰϊνῖπα δονῖ- 

Ρίανα ατὰὸ πεϊαπίιν", (αὶ ργοδαπέμ". 
5 Τῆταχας οατἶο οἱ Ἀδβ. τους εἰρυμένα παραθῆ- 

ναι. ΑἸΠ ἄπο Νῖξβ. παραθεῖναι. δίαϊίπι αἴταχιο οἀϊεῖο 
τῶν ἀδελφῶν. Οοάοχ οββ. εἴ 111 ἔγες τῶν ἐν Χριστῷ 
ἀδ ελφῶν. 



ΒΕ ΕἸΡΕ. 

ρὸν ἀπαιτησάντων ἡμᾶς τὰ πάλαι ἐπηγγελμένα, 
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Δα]αΠροια : 8604 οὐιπ Πδοθϑϑὶϊαθ. πυρϑΡοῖ, ΠΟϑΕΓ5 
ἱ ἐμνημόνευσα τοῦ εἰπόντος - Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν, 30 ἴῃ ΟἸινῖϑδεο {ναι θυ. πη ρυ θη 5:01 ΡΓΟμηἶδϑα 
χαὶ σοφώτερος ἔσται. “Ὥστε ἔξεστι τῷ βουλομένῳ 

ἀφορμὴν αὐτάρκη ἐχ τῶν παραχειμένων εἰληφότι 

ἀναλαδεῖν τὴν παλαιὰν Διαθήχην, χ αἱ γνωρίσαι ἀφ’ 

ἑαυτοῦ τὴν ἐν πάσαις ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς 

συμφωνίαν, ἄχλως τε καὶ μιᾶς φωνῆς ἀρχούσης τοῖς 

πιστοῖς χαὶ πεπληροφορημένοις τὴν ἀλήθειαν τῶν 
“- , , κ᾿ ἢ Ἔκκνν ω ἘΞ 

τοῦ Κυρίου ῥημάτων. Διὸ χαὶ τὰ ἐν τῇ καινὴ Δια- 

θήχῃ οὐ πάντα, ὀλίγα δὲ ἐκ πάντων παραθέσθαι αὖ- Η συνηί 
τάρχες ἐλογισάμην. 

ὑ ΤΑΡ ον Ν᾽ οϑϑιΐ ἐμινημιονεύσαμιεν τοῦ εἰπόντος. 

ΤΟΜ. 1, 

ΠῸΠΟ ΠΙ ΧΙΠΊΘ ἃ ΠΟΙΪ5. ΠΙΔ] ΟΡ ΘΠ 1π πηοάτιπ οχὶ-- 
ΘΘΠΕΡιι5, τηθη]ηὶ 1Π{π|5, αὶ αἰχὶ! : 17)4. φαριοπὶ 
οὐοαδίοτιοηι, Θὲ ςαρὶ τιον" ογῖ[. ΟἸΔ ΠΟΤῚ 5] οὐ 
ΠΠΡιιθυῖ, βα Π οἴθ πεῖ Θοοαβίοημθ ΘΧ 115. 4188 ἀρρο-- 
ΠῸΙΠ 111 [65] Π] 0 Π115 ἀΡΡΘρία, Ὑ δἰιι5 ᾿Τδϑι ΘΠ τι Πὶ 

ἈΘΒΕΠΠΘΙ 6 Ροβίθϑδι, ἴα 16. ΡῈ 56] ρ511ΠῚ ΟΠΊΠἾ ΠῚ 

αἰν: Παυιιπ ΒΟΥ ρ ΡΥ ΠῚ ΘΟ ΠΟΘΙ ἀἴᾶπη ἀ0 ΘΟΠ56Π- 

511Π| ΘΟΘΠΟΒΟΘΙῸ , ΡΥ ΘΘΘΘΡ ΕΠ ΟἸΙΠῚ ΟΥΘΘΠΕΡΙΙ5 

ΒΙΒΉ]απι6 46 νϑυϊταΐθ νου θογιηὶ Τομἶπὶ ἀπ] Δ π- 
ΠΠΡι5 5815 δὉ γ6] τιπῖοα ἀϊοο. Οὐαγα δἰϊαπὴ 5815 

6586 ἀτιχὶ, δῖ ποη οἰηηΐὰ, {π| ἱπ Νόνο Τοβίδ-- 

ΠΠΘΠίο. γΘρου]πίτιν", 56 ρᾶϊιοα Θχ οπηηΐθριι5 ἃρ- 
ῬΟΠΘΙΘΙΏ, 

21 

Ῥγον. 9.9. 



99. Θ᾽ ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΈΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΙΝῸΙΧ 

τ. Πὲ ραμιιοπεῖα., δἰ φυοα 511 θη} ῖι5 Ἰἀο ΘΠ Ὠ] 
δ ρμαπιτοπεδηι, ἄθαιθ ργορυ οι Πιι5., οἱ 

ρα τ τι5 Ἰρϑῖτιϑ. 
2. δ θο, υοὰ «υὶ ἃ Ὥθο ᾿πῖγο συαιϊαπὶ βιπἦθαϊ, 

6]ιι5 βιπαϊα μι. 6556 δ᾽ ποθι Ὶπ ἀ66ῖ, ἁἴαιιθ ἃ}} 
ΟΠΊΠΪ ΡΘΠΪΓι5 Γὶ ΘΟ Π ΓΑ 85 ΔΑ Π]]5[10Π6 ὙΔΟΊΠΙΠῚ. 

3. 6 οπανίταϊθ ὀρθὰ Πθιιπὶ., δὲ 4ΟΠ]0 0 δὰ γ61Ὸ 

ΘΟΡΠΟΒΟΙ[α}. 
ἀ. Οιὐἠἱ 51: Ποποὺ οὐσα Πδιιπὴ, δὲ {1188 ἴθι οοη- 

{πΠ|6]1ἃ. 
δ. Π6 σπανιταΐθ πηιίαπα . δὲ ΡΓΟΡ ΘΙ ΠΠ 115 1ρ51115. 

6. Ουοά ἰη οοπίδϑϑίοπο 6], δὲ (ΠΥ Ι5 ἢ 6}ι5, ἢ- 
ἀδηίοθν, [οὐ ΘΓ 16 ἀσθπάτιπι 511. 

τ. Οπὑοά ποθὴ 51} 5115 δὰ βα] θη οοηΐοϑϑιο ο- 
ΤΏ ΪΠὶ , [οΙΘπ 115 σοπίγα πιὰ πάαία 6715. 

8. ὲ ἤάδ δἰ ϑιιπηπηα διιτουϊαΐθ ἀὸ σου εἰ πἀ πὸ 
σϑυθοσγιπὶ ΤΟ]. 

9. Τὲ σοβπίτομθ 5 γ 6 5 θη τα ἸσΠΟΡΔΙΠΟΠΘΊΙ6 
ΤΟΙ ΠῚ ἃ(1 ΟἰΠΟἾτιΠ ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ ΡΘΕ Π 6 ΠΕ 11Π1. 

το. Οιῖ5 51: {ΠΠ|5 Ῥθοσδιῖ, Ζαΐθνθ ἰἴθη} ΡΥ ΡΟ ρεὶ 
Πεὶ. 

ταὶ [)8 7 1115 Π6]., δὲ Φιαπίοροιο θὰ ϑἰπὶ πιὸ- 

τπθπάδ. 

12. 6 ᾿πηργοθατοπθ οἱ ἱπηραβηδιοπο δα οοη-- 
τρδαϊοῖοπο, ν6] οὈθάϊθπία οἱ οὔ βογναίίοπθ 

γοϊαπηίαζιιπι ΠΕ]. 

13. 6 60 ιιοα 51Π 6115 ΤΟ] Θηἴ5. νο]ιηΐαΐθ ἃς 
βίπο πα] το ράγατ 6556. ἀθθθαμηι5 αἱ θὰ, 
ῬΘΙ 4118 Ροϑβϑίηλιβ ᾿πῖνὸ Ποὶ σναιίαμη. 

τή. ΤῈ πηδιαγιαῖθ Ορρουίαπα δἰ σομηπιοήα εἰι- 

7050 οὲ σθοῖο ἴδοι. 

τ. Οἰοά ποῖ ἀδθδὲ 4115 9 Βρθγαὰπ5. ἴπ ΔΙΌ Ί ΠῚ 
γϑοῖθ ἴδουϊβ., ΠΟΡΊ σΘΓῈ ἴρ56 οἰ βοίτιπ ϑιμι πη. 

16, 1)ὴ6 5. 4] Ῥγοάθββθ 510] αἰ αι ορίπαπῖαν, 
51 σα ὈΟΠΪ5 δὲ Π)60 ομυῖβ ΠΟιηΪ Π θτι5 νἱναπιί, 
᾿ρ8ὶ αιαΐθιη θοηὶ πἰ 1] [ἀοϊαπε. 

ἃ Βορ. τονε περὶ τῆς πρὸς θεῦν. διαίϊπη ἰάοπι (ο- 
ἄεχ περὶ τρὸς ἀλλήλους. 

ΜΟΠΑΙΜΠΝ. 

ι ἣ ὙΤΕΙΝ , τῶ ἢ ἢ 
ρὸς, καὶ περὶ τῶν ἰδιωμάτων αὐτῆς, χαὶ περὶ 

ν χαρπῶν αὐτῆς. 
, “- “- 

β΄. Περὶ τοῦ ἀμιγῆ παντὸς ἐναντίου, χαὶ καθαρὰν 
- 

εἶναι τὴν σπουδὴν τῶν εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ 

Ἀ ΕῚ ᾽ ᾿ ͵ ,ὔ 

Θεὸν ἀγάπης, χαὶ τίς ἣ ταύτης 

. ὦ ΓΕ τ ας παν ι “-“ , 
ὶ τῆς εἰς ἀλλήλους ἀγάπης; χαὶ τῶν ταύτης 

ζ΄. Ὅτι μὴ ἀρχεῖ πρὸς σωτηρίαν ἣ δμολογία τοῦ 
ἘΡΑ ΣΤ Ξ ς; 

Κυρίου τοῖς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ παραδαίνουσιν. 

η΄. Περὶ πίστεως χαὶ πληροφορίας τῶν τοῦ Κυρίου 

θ΄. Περὶ γνώσεως ἢ ἀγνοίας τῶν ἐπιδαλλόντων 
ἡμῖν. 

,ὔ Ὁ τ - 

ὕ, Τί τὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας, χαὶ τί τῆς ἐντολῆς 

τοῦ Θεοῦ. 
, Π: Ἁ ΓᾺΒ ΠΡΟΣ τω ΦῚΞ τ “ψιττοιν ια΄, Περὶ χριμάτων Θεοῦ, χαὶ τοῦ ἀπ᾽ αὐτῶν 

φύθου. 
͵ ᾿ ͵ : Ξ 

ιβ΄. Περὶ ἀθετήσεως χαὶ ἀντιλογίας, ἢ ὑπαχοῆς 
Υ πὸ ΡΣ ἡκ τας ἐν  υδημν 

καὶ φυλαχῆς τῶν τοῦ Θεοῦ θελημάτων. 

ιγ΄. Περὶ τῆς ἐν παντὶ ᾧ ἑ ὅτητος χαὶ ἃ γ΄. Περὶ τῆς ἐν παντὶ χαιρῷ ἑτοιμότητος καὶ ἀνυ- 
᾿ τες κοντα ᾿ξ περθέτου σπουδῆς τῶν πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ 
ΕΣ 

σπουδαζομένων. 
Ν ΡΑΝ Ὁ (2 ΄ τ ΑΥ ΄ ιδ΄. Περὶ τῆς ἑχάστου τῶν χατὰ μέρος χατορθου- Ξ 

μένων εὐχαιρίας. 

ιε΄, Ὅτι μὴ δεῖ τοῖς ἄλλων χατορθώμασιν ἐπελπί- 
ζοντα, τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν ἀμελεῖν. 

ις΄. Περὶ τῶν οἰομένων ὡφελεῖσθαί τι ἐχ τοῦ συ- 
ζὴν τοῖς χαλοῖς χαὶ εὐαρέστοις, ἢ 

μὴ κατορθούντων. 
χαὶ ἑαυτοὺς 

»ΈΡΘρ.. ἐδγεῖας εὐαρέστοις, καὶ ἑαυτοὺς μὴ διορθούντων. 
ΠΙιά, καὶ ἑαυτούς, ἴῃ τπΐταφις οἀϊίίοης ἄξοϑε. 



ἿΝΡΕΧ ΜΟΒΑΙΌΜ. 

ιζ΄, Πῶς δεῖ πρὸς τὸν παρόντα χαιρὸν διατίθεσθαι. 

τη. Περὶ τρόπου χαὶ διαθέσεως τῶν " περὶ τὴν ἐν- 

τολὴν τοὺ Θεοῦ ἐσπουδαχότων. 

ιθ΄. Περὶ ἐμποδίζοντος χαὶ ἐμποδιζομένου εἰς τὴν 

ἐντολὴν τοὺ Θεοῦ. 

χ΄. Περὶ βαπτίσματος, χαὶ τίς ὃ λόγος καὶ ἡ δύ- 

ναμις "ἢ τοῦ βαπτίσματος. 
χα΄. Περὶ χοινωνίας τοῦ σώματος, χαὶ τοῦ αἵματος 

τοῦ Χριστοῦ, καὶ τίς ὃ ταύτης λόγος. 
χβ΄. Πῶς ἀπαλλοτριοῦταί τις Θεοῦ, καὶ διὰ τίνων 

οἰχειοῦται Θεῷ. 

χγ΄. Περὶ τῶν ἡττωμένων καὶ εἰς ἃ μισοῦσιν 
ἁμαρτήματα. 

χδ΄. Περὶ ψεύδους χαὶ ἀληθείας. 

χε΄, Περὶ ἀργολογίας, καὶ περὶ τῆς τῶν σπουδαίων 
λόγων οἰκονομίας. 

χς΄. Περὶ τοῦ δεῖν χεχρῆσθαι πρῶτον μὲν “ ταῖς 

ἀπὸ τῶν Γραφῶν μαρτυρίαις εἰς σύστασιν τῶν 

παρ᾽ ἡμῶν γινομένων ἢ λεγομένων, ἔπειτα 

δὲ χαὶ τοῖς ἐν τῇ συνηθείᾳ γνωριζομένοις. 

χζ' Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν χαὶ πρὸς τοὺς ἁγίους χατὰ 

δύναμιν ἐξομοιώσεως. 

χη΄. Περὶ τοῦ διαχριτιχὸν εἶναι περὶ τῶν ἀγαθῶν 
ἀνδρῶν, χαὶ τῶν ἐναντίων. 

χθ΄. Περὶ τοῦ, ποίῳ τρόπῳ τὸ ἐπάγγελμα ἑαυτῶν 
πιστούμεθα. 

λ΄, Περὶ τιμῆς ἀναθημάτων Θεοῦ. 

λα΄. Περὶ χρήσεως τῶν τοῖς ἁγίοις ἀφωρισμένων. 

λβ΄. Περὶ χρεῶν καὶ ἀποδόσεων. 
λγ΄. Περὶ σχανδαλιζόντων χαὶ σχανδαλιζομένων. 

Μ ἯΝ » 

λὸ΄. Περὶ τοῦ δεῖν ἕχαστον ἐν τῷ ἰδίῳ μέτρῳ τύπον 
τῶν χαλῶν προχεῖσθαι τοῖς ἄλλοις. 

λε΄. Περὶ τῶν τὰ χαλὰ φαυλιζόντων. 
λς΄. Περὶ τῆς εἰς τοὺς ἁγίους τιμῆς καὶ διαθέσεως. 

λζ΄. Περὶ τῶν ὀλίγα κατὰ δύναμιν προθυμουμένων. 

λη΄. Ὅπως χρὴ δεξιοῦσθαι. 

ἃ ἘΔΠῚ τῶν παρὰ τὴν ἐντολήν. Απεφαὶ ἐγο5 Πρ τὶ τῶν 
περὶ τήν. 

ῬΆΉΘρ. τογίϊις δύναμις τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Μοχ 

ἰάοπι Οοᾶοχ διὰ τίνων οἰκειοῦται θεῶ, Ψοχ αἱἰείπια ἴπ 
εα|5 ἀεοιἀρνυαθαίαν. 
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17. Οπομιοάο οσοαβίοπθ νἱΐδ ᾿ν}15.. ἰῃ 4 511- 

ΤΏ 115.,. {1 ἀΘθΘ ΠΠι5. 
18. θὲ πιούο δὲ δδοιϊοπθ δηϊπνὶ , 4188 ἰθ ΠΘΡῚ ἃ} 531. 

Ηἰ5 ἀθρεαὶ,, φὰϊ ϑιπάϊιπι βαιση δά μ θθηὶ ἴπ 
ΘΟΠϑουνδη15 ῬΡΘοθρ 5. Πεὶ. 

τ9. 6 ἴϊ5., 40] ἃ]ῖοβ ἱπηρβάϊιπε, ν6] ἃ} 8115 

᾿1ρϑὶ ἱπιρθαϊαπειν , 4ΙΟΠλΪπιι5 ΟΌΙΡΘ ροϑϑιπὲ 

τηδηάδίιπι Π οὶ. 

40. Τ)ὲ Ῥαριἰϑῃηαΐθ, δὲ (88 51: γιὸ δὲ υἱνειιϑ 
ΒΑΡ ἰϑπηδι5. 

41. Τ)6 δοπη ΠΝ ΠΟ Π6 ΠΟΥΡΟΥΪ5 οἱ βδηρυὶπὶ5 ΟΠγΙ- 

511, δὲ 418 51} γδί!ο Πα] τ15 5ΔΟΓΑ ΘΠ ϊ. 
25. Οποιηοάο αἰϊθπαῖαν ἈΠ 15. ἃ ΠΘ0 5, 40Π10- 

ἄονο ᾿ΐθηι οοποι Πἰαῖπιν. 

23. 6 115., Ζα], Ῥγ86 Δηϊμπηὶ ἱπηροϊθητα, ἴῃ Θὰ 

δεϊαπι {1185 οὐθυιπί, ρϑοσαΐα ργο τι παν. 

2΄. 1)ὴ6Ὲ πιϑπάδοϊο οἱ γουϊίαϊθ. 
“5. Τ)ὴ6 ἱπ}}}} ἀἴχιιθ οἱΐοϑο 5θγηοπθ, ἄθάαο υἰὶ- 

Ἰππαπὰ οἱ δι Ἰοβογιι πὶ ΒΘΓΙΠΟΠΙΙΠῚ τιϑὰι ἃ0 ἰγδοία- 

ἰἰοπθ. 

6. Ουοὰ δὰ οὰ οοπῆνγμπιδπάα, {18 ἃ ΠΟ] 5. νοὶ 
ἤπηΐ, ναὶ ἀϊοιιπίιν, ῬΥϊπηιπὶ ΡΘΕ 15 ἦς 5λη- 

οἵα. ΠΟ υ 5. [65 ΕΠ ΠΊΟΠῚΪ5 τπςθη τιμὴ 511, ἀθὶπάθ 115 

Θεὰ πη, {π|6. ἴῃ σΟΙΠηηὶ Υἱΐδο σΟΠϑιθι 1 πὸ 

ποῖὰ 51ηΐ. 

27. Οὐοά ρτὸ νἱν 5. Θηϊ θά τιπὶ ΠΟΡΪ5 δϑῖ, αἰ 

4 Δ ΠῚ 51}}}}Π}πὴ] Π.6Ὸ δὲ βᾷ πο 5. 6115 51Π|115. 
48. Οὐοα ρουϑρίσδοθϑ 6556 46 θιητι5 δὲ ἀἸβογοιὶ ἴῃ 
Βαθοπο Ροπουιιηι δὲ μηδ] ουιηι ἀθ]θοία. 

29. Οχὰ γαϊομθ οἰοθυθ ροβϑίπηι5, τξ ῬΓΟ  βϑι οὶ 
Ποϑίγϑθ Διο ΟΡ [ἃ “6 ΠῚ ΘΟΠΙ ΑΓ ΘΠΊ15. 

30. Τ))ὲ Βοποῖθ παρθπάο γῸθι15 ΘΟ βου 15 Π6ο. 
31, 6 τιϑῖι ΓΘΓΊΙΠ 4τ|86 58 ΠΟ 5 ϑιιη ΔΕ] 18. 

32. Τ)6 ἀθθῖε15 δὲ βθυβο! απ θιι5. 
33, 6 115. αὶ 41105 βοδπά]ζαπὶ, ν6] δἰ λπ46 ἱρϑὶ 

5οδ Δ] Πίπιν. 
34. Οὐοά ἀδθθαὶ τἰπυιβααΐϑαιιθ ρΓῸ πιοάπ]ο νἱ- 

ΤἾΤΙΠῚ ΘΠ τ. ΘΧΘΠΊΡ ΔΓ 56 Δ Γ65 ποποϑϑίαϑ οδὸ - 

[6.15 ΡΥ ΡΟΓΟ. 
35. Τὴ) 115 4 γθ5 πΠοπϑϑίαϑ ἃ. ὈΟΠᾶ5 υἱΠρογδηΐ. 
36, 6 Βοποιῖδ δὲ ἃπΙπΐ ΡΓΟΡΘΠΒΙΟΠ6 οὐρα β58Π- 

οἴοϑ. 
7. ΤῈ 15. αὶ ἴῃ γ θιι5. τ Ϊ ΠῚ} 15. 5 Ἐπ 1π|Π} 5111ΠῚ 

ΔΒ 6 πὶ ῥτὸ [δου]ίαίο βιὰ. 
38. Οὐοπιοάο δοοῖρίθπάϊ ἐγδοιαπάϊαιο δῖμι Ποὸ- 

ΒΡ 165. 

ς Ἄδερ. βϑοιηάι οἵ αἴγασιιο οαϊιῖο τὰς.... μαρτυ- 

ρίας. ΑἸΙ ἄνο Μ55. ταῖς.... μαρτυρίαις. Ῥάι]ο ροϑβὲ 

Ἀερ. τογίλιιβ περὶ τοῦ, ποίῳ. Π|ιιά, περὶ τοῦ, ἀδογαΐ ἴῃ 

συϊραῖῖς. ͵ 



: ι᾽ 
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30. 6 Πνιηϊταιθ οἵ σοπϑίδη τα ΔΠ]Π}Ϊ 1 ΒΟ Π.18]}15 
γϑΠποπάδ. 

ἀο. Τὴ 5 4] δ] Ποὺ ἀοσθηι. 
41. Οτιοά δχοῖάϊ ἀθθθης, «αὶ διιοῖονο5. Βα Π4]0- 
ΠῚ διιπΐ, οἵ {πο οαπὴ ἱπῇγιη]ονἾ 15. ἴθιη- 

Ῥϑιαΐθ δὲ πα] σθηῖθν οϑὲ ἀσθηάιιη}. 

ἡ2. 6 δὸ φιιοὰ Ὀομιῖπιι5. νΘ ΠΡ δ ΠΏρΡ]6η- 

ἄλλη) Ἰθ θη]. 
«4.3, 1)6 αἰ ουθητῖα Ἰηΐον πηαπἄαία Ἰορῖβ. οἵ πηδη- 

ἄαἴὰ Ἐν σ6}11. 
ἡ. Οτοά οπιι5 ΠΟΙ Πὶ ἰονο 5ϊ1 ,᾿οὲ απο ρϑοοᾶ- 

πὶ σγάᾶνθ. 
λδ. Τὸ φαιια!ταῖο π΄ ΠΟΠΟΥΡιι5 βδοῦναπῆδ,, δὲ ἦθ 

51ΠΠ| ΠῚ] 5510Π6 ΔΠΙΠηΪ, 5ῖν 6 Πιυιτη]]Ἰταΐθ. 

6. ΤῈ ϑιπάϊο γθοῖθ [ΔοτΟυ ΠῚ ΤᾺ ]ΟΥ ΠῚ δὲ Π]- 
ΠΟΙ ΤΉ. 
. Τὴ ἀν᾽ 5 δὲ ραπρογίαϊθ, οἵ 46 15. 4186 Π5 

6556 5016} δ Πιποῖα δὲ ΘΟ πβθαιπίι". 
λ8. ΤῈ βΡεποἤοθηπα ἴῃ [γαΐγθϑ., δὲ αυοά Ρτορίον- 

δὰ Οριι5 [λοϊθπάήτιπι 5ϊ1. 
Δ9 θὲ ἴἴ5,. 4] ἴπ ἡπάϊοῖο Θχρθυ παν, ἀο 111-- 

ὅΔηϊ δὲ βϑῖρβοβ ἀείοπάιπι, ν6] διϊδηι 1105. 

80. 6 ρᾷοδ δὲ ρδοιΠολ Π0Π6. 

δ1. ΟἸ]5πη 0] 6556 ἀθρθαΐ 15... {πὶ ῬΓΟΧ  Πλι1 ΠῚ Πὶ- 

ταῖτιν" ΘΟΡΓΊΘΘΓΟ. 
δ. 6. ΠΙΟΓΟΙΘ 5050] ρΊ6 Π0 ΘΟΥΠῚ Οατιθἃ. ,. 41] 

Ρθοοαπί,, σιοιηοάονο οπὶ 11Π15 σΟΠ σά θη - 
ἄπππὶ : φυαπάο ἀο[ισῖθπάϊ, φαδηάοαια 1ἴθηὶ ἴῃ 

ΘΟΏΒΟΡ τ ΠῚ ΟἸᾺ ΠῚ ΟΕΡ ΘΥἾ5 ΓΘοΙ ρί ΘΠ ά!. 
53. Οὐοά οἷὉ δουιηλ {πιά Ἰοῖτι πη... 41] 1Π}Ὲ}]ΑΥ ΠῚ 

ΠΙΘΠΊΟΥ Δ ΠῚ ΓΘΙΪΠΘΗΓ 5, 4185 510] [1556 ν ἀπ ιν" 
1]Παι6. 

δά. Τὸ Τπά]οῖο., δὲ 7101} ΘΕ ΒΡΘΉΒΙΟΠΘ. ν6] ε5- 

ΟΡΘΙΟΠΘ, 

δὅ. Τὸ αἰϊδοιοπθ ἃ ΠΙΠ}ϊ ορσὰ Πδιπ . Ταοιηοάο- 
4π6. 615 ᾿οποίοῖα ρΡθρ ἴσαν «δ θΘπι5., οἵ 
ΡῬΙῸ 115 σΡαΓΙἃ5 ἀΘ6 6. 

δ, Τὸ. οτγαιίοπθ., δὲ “πδπάο, οἱ ααϊά, δὲ ηὺο - 

πο, οἵ Ρ᾽Ὸ «ι]] 115 ΟΥ̓Δ ΠΑ ΠῚ 51}. 

ὄπ. Τ6 δἰαιοπμθ ΔΠΪΠῚ , {1185 δὁχ γϑοῖο [ἀουϊ5 πὰ-- 

50 ταν, 
ὅϑ8. Τ)6. δοαιυ βίο πθ ἀοπουαπι Τ)6ὶ., εἰ 6 ΘΟυΊΙΠῚ 

ἴῃ. Δ]1ο5. σΟΠῚ ΠῚ ΠΙΟΔΠΟΠΘ. 

59. Πὲ Ποποι δὲ β]ουῖα ΠιιΠ]Δ 15. 

θο. ὲ ἀἰξονθπεῖα ἀοπουῖπι εἰν Ί ΠΟυιη., ἀ6 416 
ΘΟΡΕΠῚ ΠΟΙ 56 ΘΟΠΟΟΡἾὰ., (1 πῃ [15 Ρ δθ06Ε]- 
Τὰπηι. ν 6] δεϊδμη 1Π Θυ]ΟΥ 65 διιηξ. 

ΙΝ ΘΕΧ 

Η ͵ Η ἃ αθύγαάας εἀϊῖο περὶ τῆς ἐν τοῖς χανδάλοις στεῤῥό- 

τίτος. Ἀ6ς. τεγιϊαβ περὶ τῆς ἐν τοῖς χαλοῖς στερ 

ἃ Βορ. τογίλις ἐντυγχάνει» 

λθ΄, Ἡερὶ τῆς ἐν τοῖς ὃ 

ΜΟΚΛΑΤΗΌΝ, 

ὍΤΕ ΚΣ 
σχανδάλοις στεῤῥότητος. 

δ 

Περὶ ἑτεροδιδασχαλούντων. 
, Π Α Ὶ Ὁ -Ὁ ν» Ι΄ κ 

μα΄. Περὶ ἐχχοπῆς τῶν σχανδαλιζόντων, χαὶ φει- 

δοῦς τῶν ἀσθενεστέρων. 

, Ἂ Ὡω ᾿ κα ὦ ϑν «Ὁ! -Ὁ μι ΝΥ , μβ΄. Περὶ τοῦ τὸν Κύριον ἐπὶ τῷ πληρῶσαι τὸν νό- 
μὸν ἐληλυθέναι. 

, ᾿ - - Ὡ - 

μγ΄. Περὶ διαφορᾶς ἐντολῶν τοῦ νόμου χαὶ τοῦ εὐαγ- 

γελίου. 
Ὅτι ἐλαφρὸν τὸ τοῦ Κυρίου φορ 

ς ἢ ἁμαρτία. 
ἴ 

με΄. Περὶ ἰσοτιμίας καὶ ταπεινοφροσύνης. 

, - 
τίον, βαρεῖα ὯΖ 

ἣν 
αο 

ΕΣ ᾿ Ξ 
μς΄. Περὶ σπουδῆς κατορθωμάτων μειζόνων ἢ 

ἐλαττόνων. 

υζ΄. Περὶ πλούτου καὶ πτωχείας, καὶ τῶν τούτοις 

παρεπομένων. 

μη΄. Περὶ τ' τῆς ς εἰς τοὺς ἀδελφοὺς εὐποιίας. καὶ τῆς 

διὰ ταύτην ἐργασίας. 

μθ΄. Περὶ δι ἐπα ξο ξενὸ χαὶ ἐχδιχοῦντος ἑαυτὸν, ἢ 

χαὶ ἕτ ΣΕΘΟν, 
ν᾿ ᾿ Α -Υ̓ ᾿ 

ν΄. Περὶ εἰρήνης καὶ εἰρηνοποιίας. 

να΄. Ποταπὸς ὀφείλει εἶναι ὃ τὸν πλησίον διορθοῦ-- 

σθαι πειρώμενος. 
“Ὁ - ,ὔ Α 

Περὶ τῆς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι λύπης, χαὶ 

χαὶ πότε “ ΞΟ ΤΊ ’ ΄, 
ὁπὼς αὐτοῖς συντυγχᾶνειν χρη" 

᾿ ΄ Ἂ , »Ζ 
αὖ τοὺς ἀποστρέφεσθαι, ἢ ποτε προσδέχεσθαι 5 

ἘΣ ἊΣ , ἘΣ Ὁ π Σ Ι ΟΝ ΤΡ τ 
νγ΄. Τί τὸ χρίμα τῶν ἐφ᾽ οἷς ἔδοξαν "ἢ ἀδικεῖσθαι 

᾽ 
μνησιχαχούντων. 

-ὩὉ Ἁ 

Περὶ τοῦ χρίνειν, καὶ περὶ τοῦ διαχρίνεσθαι. 

Περὶ διαθέσεως καὶ ὁμολογίας τῶν τοῦ Θεοῦ 

χαρισμάτων, χαὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς εὐχαριστίας. 

Περὶ προσευχῆς, καὶ πότε, χαὶ τί, καὶ πῶς, 
τς τ ΠΣ ΕΒΙ εἰ επἢ ὩῈΕ 

χα! ὑπὲρ τινος προσεύχεσθαι εἰ. 
" ν ΟΝ ἀντι Ξ ΓΑΥΗ ΟΥ̓ ὧν 

νζ΄. Περὶ τῆς ἐπὶ τοῖς χατορθώμασιν ἐπάρσεως. 

͵ ἐν 
νη΄. Περὶ χτήσεως χαρισμάτων Θεοῦ, καὶ μεταδό- 

σεως. 
. Περὶ τιμῆς χαὶ δόξης ἀνθρωπίνης. 

τῆς ϑως , ΕΙΣ παν Ὁ 
Περὶ διαφορᾶς χαρισμάτων Θεοῦ, χαὶ συμφω 
ΡΞ ᾿ 

νίας τῶν ἐν τούτοις ὑπερεχόντων, ἢ ὑποδεδη- ἀ » ἢ 
χότων. 

» Βορ. τογεῖαβ. ἔδοξαν ἠδικῆσθαι. ΑἸΙφυδοΐο Ροξξ 
αἴτασιο οἀἸἴο χαὶ τοῦ διαχρίνεσθαι. ΑἸ ἅτιο Μ55. χαὶ 



ΙΝΡΧ 

ἔχ’, Περὶ 5 τῆς ὡς ἐν ἀνθρώποις εὐτελείας τῶν 

ὑποδεχομένων τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν. 
ξβ΄. Περὶ πειρασμῶν, χαὶ πότε μὲν ὑπαναζωρεῖν 

δεῖ, πότε δὲ ἐνίστασθαι,καὶ πῶς τοῖς ἐναντίοις 

ἀπαντᾶν. 

ἔγ΄. Περὶ δειλίας καὶ θάρσους ἐν ταῖς περιστάσεσι. 
ἔδ' ΠῚ ΡῈ πὸ δ το, πὸ στὶς Ξ- , 

. Περὶ χαρᾶς τῆς ἐν τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ παθή-- 
μασιν. 

ξε΄. Ὅπως δεῖ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τέλει προσεύχεσθαι. 

ἔς΄. Περὶ τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τοὺς ὑπὲρ “ εὐ-- 

σεδείας ἀγωνιζομένους, χαὶ περὶ τῶν τούτοις 

συναγωνιζομένων. 
ξζ΄. Περὶ τῶν ἐπὶ τοῖς ἀποθνήσχουσι λυπουμένων. 

ξη΄, Περὶ διαφορᾶς τοῦ παρόντος αἰῶνος, καὶ τοῦ 

μέλλοντος. 
ξθ΄, Περὶ τῶν ὁμοῦ χαὶ κατὰ συνάφειαν " ἀπαγο- 

ρευομένων ὑπὸ τῆς Γραφῆς, ἢ ἐγχρινομένων. 
ο΄. Περὶ τῶν τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου ἐγχειρι- 

ζομένων, χαὶ πότε, χαὶ τίνας, καὶ τί δι- 
δάσχειν, καὶ πῶς ἑαυτοὺς προχατορθοῦν τοὺς 

τοιούτους χρή" χαὶ ὅπως ἐν τῷ χηρύγματι 

παῤῥησιάζεσθαι, χαὶ πῶς ἐπιμελεῖσθαι τῶν 

πεπιστευμένων, χαὶ ποίᾳ διαθέσει, καὶ περὶ 

ποῖα τῶν σπουδασμάτων ἢ προηγουμένως χα- 
ταγίνεσθαι " καὶ ὅπως χαθαρεύειν ἀπὸ τῶν ὡς 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον παρεπομένων ἐλαττωμάτων, 
χαὶ ἐπὶ ποῖον ἄγειν μέτρον τοὺς διδασχομέ-- 

νους, χαὶ πῶς ἐνάγειν τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, 

χαὶ τίνα τρόπον “ εἴχειν τοὺς διὰ φόδον παραι- 

τουμένους, χαὶ πῶς ἀναχωρεῖν τῶν δι᾿ ἀγνω- 

μοσύνην μὴ χαταδεχομένων" χαὶ πῶς τινας 

Ἷ χειροτονεῖν, ἢ ἀποθάλλειν τοὺς χεχειροτονη- 

μένους" καὶ ὅτι χρὴ τῶν προεστώτων ἕκα-- 
στον “ 

πεπιστευμένοις αὐτῷ εἷς τὴν περὶ ὧν ποιεῖ 

καὶ λέγει πληροφορίαν. 

ὑπεύθυνον ἑαυτὸν ἡγεῖσθαι, χαὶ τοῖς 

, κ Ὁ ᾿ - -Ὁ- 

οα΄. Περὶ τῶν χατὰ συνάφειαν ἐπὶ τοῖς προεστῶσι 

διατεταγμένων. 

ς Βορ. τογελιι8 περὶ 

ἃ Ῥδρ, Ὀσϊπηιιβ περὶ 

τῆς ἐν ἀνθρώποις, 

τῆς εὐσεβείας. ΠὈ᾽άοιι Βδ66. ἴεν- 

ἴιι5 τῶν ἐν τούτοις. 

ἃ Βερ τογέτιι5 συνάφειαν ἀπηγορευμένων. Μοχ ἴάεπι 
Οὐάαχ χαὶ τί δεῖ διδάσκειν. 

» Ἑδϊεο  π. ἵπ ππαυρίπο προηγουμένως χαταγινώ- 
σχεσθαι. Μοχ αἴγάσχις ΘαἸἴο παρεπομένων ἐλαττωμά- 
τῶν. Άερ;. [ον λιι5 παρεχομένων ταῖς ἀρχαῖς ἐλαττ 
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61 6 ἁβ͵θοία φοπάϊϊοπα ( 5ἱ τὸ ΠΟ ΠΉΠ65 γοϑρὶ-- 
οἷαβ.} ΘοΡιπὰ 4 5βο ρθη σγαιταπι ΠΕ]. 

62. Τ)ὲ τοπία ΠΟπῖθιι5., εἴ {πᾶ πάο 115 οοποθίθυθ 
ορογίδαι,, εἕ {Ζιάπάο ᾿ΐθ πηι γοϑϑίϑίευθ., ΖθοιηΟ- 

ἄονε δΔάνθυϑα δ ΟΟΟΙΠΤΘΓΘ. 
65, 1)6 {{ΠἸΟΓῈ γ6] Δ Π1ΠῚΪ Ρ Θοϑθμ ἃ πὶ ΡΟΥΙΟΠ]15. 
θη. 6 Ἰπα., φυᾶπὴ ΠᾶθΘΡα ἀθθθ πηι [η΄ 115, 

4185 ΟΠ ΥΙ5Ε σάτα ἱποοτη πη ἃ 51151Π 6 Π}115. 

65. Ουομιοάο ᾿π ἴρ50 δια πὶ ΘΧΈΡΘ ΠΟ Ὑἰ[ῶ Θχῖία 

ΟΥ̓ΆΓΕ ΠΟ5 Ποῃνθηϊδῖ. 

θ6. 6 115 αὶ δὸ5 ἀδβογιπῖ, 4αἱ ρτὸ ἀδίοπαάθπεα 
Ῥἰθίατθ σθυταμηΐηα ϑαβοϊρί με, ᾿ΓΘπ 16 8 115, 

411 605 Δ }ινδηΐ. 
07. 1)6 115. αϊ πη ον] ΠΕ] π1ΠῚ Οατιδἃ ΤΏΪΒΘΓΘ ΠΊΟΘΓΟ- 

ΓΘ 56 αἰπισαης, 
68. θὲ ἀϊπονθπιῖα, {ιι80 δϑὲ 1πίθν γἱΐδπι μὰ πο οἱ 

[αἰα γᾶ πη. 
69. Π6 158, 485 5ἰπι8] οἴ ΘΟ ΠΟΙ πὶ ἃ 58 ΠΟΙΪ5 
{6 ν 15 γ6] γθίαπειν, γν6] δεϊαπι {αι παν. 

70. Π6 115, αι] ι5. ἘνδηροΙ με άϊοδιῖο οοηι- 
τα Πτα : δὲ φιᾶπο, εἰ 4π|05, εἱ φυϊά ἀοοο- 

6, δἵ «ιοπιοο ἃπίθ ΘΟυσῸ 6. 86 ῖρ505 ἐ6- 

βϑαπὶ.,, 4αϊ [165 διιπῇ: οἵ Φαοη0 40 ἴῃ μ᾽ 8- 
ἀϊοαιίοπο θολὸ δὲ ἐγ Π το’ ἄσθγθ, αοπηοάο- 

νῈ δουππη 4 5101 οὐ 1 δἰπε, ΘΟΠη Π]Ο 15. δὲ 
ΒΆ]αΠ ῥγουϊάθγθ, δὲ οὐ] βσπιοάϊ δηΐηιΐ α[ε- 
οἴοπθ, οἱ ἵπ ΟΠ αϑ πη] δι 115. γϑυβαυὶ : δὲ 

4αοπηοάο οαϑίοϑ 56. ἃ} 118. ὙἹΠ15. ΠΟΏΒΘΥ ΑΓ, 

4125 αὐ Ρ] αν πηιμη. δ αϑιηοϊ Ποιηΐπιιπι σΘΠΘνῚ 
5 θηΐ 6556 Δ) πποία : δὲ 4105 ἀοοθπ605 5ι|566-- 
Ρδεῖης, δά οὐ] πϑπηοάϊ πη ηβα νᾶ πὶ 605 ρϑγάποο- 
16 5 4ασιποάονε γο] ποίδητθ5 ᾿πἀποθιῈ : οἕ {υο- 

πιο 0 1ϊ8 διιβοι]αγθ,, 41 Ργορίθν. πηθίτιη 4}1-- 
ἀ4πθπὶ δοῦαπὶ ΡΥ ἀἸσα ΟΠ ΘΠ ΓΘΟιβα ΠΣ, 410 - 

τποάοαιιθ ἴΐθπι αἱ» 115 γθοθάθυθ, 4 ᾿ρϑᾶπι 6Χχ 
ἱπιργο  ταῖθ ποΙαπὶ Δ ΠΉ] 6 }6., δὲ “αοιποάο 

αἰ αιιο5. ἀεϑίσ παν, νῈ] ἀεβίσμαῖοϑ δ πὶ ΠηριτῸ- 
ΒΡᾶγ6 : Ορουΐθυθιι8 πΠιιΠ] ΠΙΘ ΠῚ 4116 411] οδείθυ 5 

Ρ ϑβῖ, ΟΡ ποχίτιηι 856. 6558 θχἰβιϊτηᾶγθ δ γϑὰ- 
ἀεπάδπι 115 411 6]115 οἴιγδθ ΟΡ Θά δἰπε,, γαπο- 
ποηὶ 46 ομηηΐθιι5 4 [Δοἰαηΐ, δὲ ἀϊοδηΐ. 

σι. Ῥὲ [15 4185. σΟΠἤ]Ποῖπι ργοθρία 5Πὲ 115, 
«αὶ 4}115 ΡΥ Θϑαηΐ. 

ς Βερ. τογεϊα5. εἴκειν τοῖς διὰ φόθον παραιτουμένοις. 
Τῦῖγαχας εἀϊεῖο εἴκειν τοὺς... παραιτουμιένους. 

ἀ Ἑδιο Υ ἐπ. ἴῃ οοπίεχία χειροτονεῖν ἢ ἀναξάλλειν : 

αἱ ἴπ πιᾶγρίπθ Παθεῖ χειροτονεῖν ἢ ἀποδάλλειν, εἴ ἴζὰ 

4υοψας κουῖρίσπι ἱπνεπίταν ἴῃ ἤορ. βθοιπάᾶο. 

ὁ 5ῖο ΠΡΥῚ νοΐογοβ, Τ᾿ ττο Ῥατῖβ, ὑπεύθυνον ἡγεῖσθαι, 
τον τοῖςε 

433. 



920 

γα. Οὐὰ γαϊοπο ἀθρθαηὶ 117) απ ἀοοοπίαι,, 5ρ]- 

υἰταα]ο5. παρ 5 ΓῸ5. (ἸΒΟΘΡ ΠΟΙ 8}0 118. «ἱ ἴα]65.. 

ποη σηἴ, Φποπηοάονϑ ορρὰ 0505 6556 ΔΠΙΠΠΔΗ, 

γ ] φαοπιοάο {τα ἃ} 1ρ515 ἀἸοα ΠΕι}", 5 ΒΟ ρΘΓΟ. 

».. Τ)6 1155, 4] πη ὙΠΟ ΠἰῸ ΘΟὨ ΠΟΙ 5. 

σα. ΤῈ νά υ5. 

"5. Τὴ6 βθυν]5 οἵ ἀμ! ηἶ5. 

“6. Τὸ ΠΠ1|5 δὲ ρανθπιι8. 
77. Ὁ νἱνσίη!θιι5. 
»8. Τ)6 115, 41ἰ μα 1186 ΟροΡᾶπὶ ἀδηι. 
“ο. 6 ῬεΪποΙρ θιι5. δἐ βιι})θο 5. 

80. ΟἸ]ασπι 1 ἴπς ππίνουϑι ΓΆΠῸ 6556. (λνὶ- 

δα πο5. ροϑία!οῖ, οἱ οα]υιβιη  ἀϊ 605. 4] 4115 

ῬΥΘΘΘΊΠΏΓ, 

ΙΝΌΕΧ ΜΟΚΑΤΗΌΝ, 

οβ΄. “Ὅπως δεῖ τοὺς διδασχομένους διαχρίνειν τοὺς 

πνευματιχοὺς τῶν διδασχάλων ἀπὸ τῶν μὴ 
τδιούτων, καὶ ὅπως πρὸς αὐτοὺς διατίθεσθαι, 

ἢ, τὰ παρ᾽ αὐτῶν δέχεσθαι. 
ογ΄. Περὶ τῶν ἐν γάμῳ. 

οδ΄, Περὶ χηρῶν. 

οε΄. Περὶ δούλων καὶ δεσποτῶν. 

ος΄. Περὶ τέκνων χαὶ γονέων. 

οζ΄. Περὶ παρθένων. 

οη΄. Περὶ στρατευομένων. 
οῃ΄. Περὶ ἀρχόντων χαὶ ὑπηχόων. 

π΄. Ποταποὺς εἶναι βούλεται καθόλου ὃ λόγος τοὺς 

Χριστιανοὺς, καὶ ποταποὺς τοὺς προεστῶτας. 



ἌΡΧΗ ΤΩΝ ἩΘΙΚΩΝ. 

ΓΝΙΤΙΌΜ ΜΟΒΑΙΠΌΜΝ. 

ΟΡΟΣ Α΄. 9 

Ὅτι δεῖ τοὺς πιστεύοντας τῷ Κυρίῳ μετανοῆσαι 

πρῶτον, κατὰ τὸ χήρυγμα ᾿Ιωάννου, χαὶ αὐτοῦ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χεῖρον γὰρ 
τῶν πρὸ τοῦ εὐαγγελίου χαταχριθέντων οἵ νῦν 

μὴ μετανοοῦντες χαταχρίνονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὃ Ἰησοῦς χη- 

ρύσσειν; καὶ λέγειν, μετανοεῖτε" ἤγγιχε γὰρ ἣ βα- 
ἌΣ ἂν -Ὁ-᾽ Ὶ -- , ΓΞ ἃ ΡῚ ΝΙ , 

σιλεία τῶν οὐρανῶν.... Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς ἡρς 

πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ᾽ μ ἢ 
ΓΙ » ΄ 2 σ Ἂ ψ}ν τ 
ὅτι οὐ μετενόησαν. Οὐαί σοι Χωραζὶν, οὐαί σοι 

Βηθσαϊδά - ὅτ! εἰ ἐν Τ ύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ Σ ρὲ Υ τ 3 ἐλλαβεοςς ἈΝ , 
δυνάμεις αἵ γενόμεναι ἐν ὅμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάχκῳ 

καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. Πλὴν Τύρῳ χαὶ 
»- ΠΣ 7 ΜΝ 3 ΄ὔ 7 Σιδῶνι ἀνεχτότερον ἔσται ἐν ἡμέρα χρίσεως, ἢ 

ἘΞ ᾿Ξ 
ὑμῖν" Ῥχαὶ τὰ ἑξῆς. 

υ͵ σὰν ͵ Ν - - 2 - [ -Ὁ- Ὅτι τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν 
ὃ παρών ἐστι χαιρύς" ἐν δὲ τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
ἢ δικαία χρίσις τῆς ἀνταποδόσεως. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΆΡΚΟΣ. ἽΝα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὃ 
γιὸ 5 , ϑ' Ὁ Ὁ ς , τι ΄ 

τὼς του ἀνθρώπου ἐπι τῆς γῆς αμαᾶρτιας ἀφιέναι» 

3 Ηϊο τἰζα!5 Ἰοσίταν ἴῃ δἀϊίίοπς ἴεη, οἱ ἷπ ἀπ- 

τἰφαῖβ ἀπιοθ5 ΠΡ γῖ5, Ηος οριιβ ἀἸνίβιιπι ἱπυθηϊτα ἴπ 

εὐϊείοπα Ῥαγβ. πὶ πλτ]τα οαρὶτα, ῬΓῸ ΔΥΘιΙΠΘἢ [ΟΊ ΠῚ 

ναγιθίαξε : 5664 ΠΠ]Ποσιῖπὶ οαρίτιιπι πὸ υ οσιϊ σίτπι ψυ!δ πε 

ἐχβίαὶ ἴπ υὑϑίθυιθιιβ ποβίσγὶβ ΠΡΥῚ5; 4ποηϊαπὶ [ἀπ 6 ἢ 

Ὁ] υϑπη αὶ ἀ  ν᾽βῖο τὸ5 αἸπεϊη σε, τπηοππογίαπη αι Ἰαναΐ, 
Ὁ181] τη αϊαπά ππι }ιΠ]οανὶ, 

νΜοπετῖρς Ἰπγαΐ, ποπηα}]α Ἰἀεπιϊάεπι ἴῃ ποϑρίτο (ο- 

Β 

ἘΣ οἱ 
ἈΕσΌΙΑ ΡΆΙΜΔ. 

Ουοά ορονῖθε ογθάθπιθϑ ΠΟ πηΪπῸ ΡΥ Ϊπητπὶ ροπὶ- 

τθη τὰ πὰ ἀσθρθ, Πυχία ῬγἸσα!Οπθὰ ΤΟΣ ΠΠΪ5, 

οἱ ᾿ἰρβῖπι5. Τομηὶ ποϑιυὶ 1651 ΟΠ βι]. Οιΐρρο 

1Π1 4 πτιπὸ ΡΟ ΠΙΓΘ πεῖ ἢ] ΠῸΠ ἃσπηΐ, ᾿ρϑὶ σὰς 

Ὑἶπ5. ΘΟ ΠΕ ΘΠ ΠΑ ΠΕ}, 4ιια πη 1 4αϊ ἀπο ογᾶπϑο- 
Ἰταπὴ {πθυιιη ἢ σο δ μηδι, 

ὍΑΡΟΤ 1. 

Ἐχσϊπάθ οωρὶϊ 6515 ργιΘαϊσατο δ ἄΐσεγε : Ῥω- Μαῖιι. ἡ. 
χιϊ ἐδγιίὶ τη. αρδίι6 : αρργορὶπημανιξ δπῖπι ΤΟσ πηι 

οὐίογιιη. Τσιο οωρὶξ Θαργοναγο οἰνίαἰ τι, ἔτι ἩΠαμμ},. αι. 
Ο.--,122. 132 ἡιεῖδιι5 Γαοί φωτί ρἱμτὶπι υἱνιτος5 6715, τίου 

γιοπ ορ 55θγιῖ ριδπϊίεπίϊαπι. ΚΣ εἰδὶ Ομονοτξαῖπι, 

νῷ ἰδὲ Βειμιδαϊάα : ψιία οἱ τι ΓΥΤΟ οἱ δίάοτιε 
“ποι δϑϑδθπὶ υἰγίτιῖο5, {μι Καί ϑιιτὲ πὶ πον, 

οἶζηι ἔνι 5άσοο οἱ οἴπογθ εἰθσίάθτίος, ροτιἐθτιίίαττι 

ερὶσϑοπί. Τ᾽ ογισπίαπιοτι ΤΥΤΟ οἷ διἀοτιὶ τοπι 515 
ἐγὶς ἐπὶ αἶδ γα οϊϊ, φιίατη, υονῖς, οἴς, 

Οιιυά ρυῶϑθηβ [ΘΠ ριι5 ρα θη ἴδ δὲ γθπῖθ ρθο- 
ΘΔ ΓΟΥΠ ἰΘΙΏΡῚ15 51} : 1 {ὨΠΠΡῸ ΨΘΓῸ 5θβοιὶο 
ΘΕΙ͂Ε Τπιβίαμη Πα ἀἸοῖ τ πὴ ΓΘ ΠῚ ΠΘΡΔΙ]ΟΠΪ5. 

ΘΟΑΡΌΤ 11. 

{Πε αμιΐοηι δοἰαιὶς, οὐ μοι 651αἴθτα μαϑϑὶ ΚΕ ίιις 

ἄϊοε Βερῖο εἴ ἴπ νϑίογὶ3 ΠΡτο ΜΙ ββάπθηβὶ απ]. Ηἰς 
ρίζαν ροβῦ 1{Ππ4| καὶ τὰ ἑξῆς, πεθο βδεψιαππίαν 1π ἄπο- 

Βὰ5 Ηἷ5 {πὸ5 αἴχὶ (οα]οΙΡιι5, ἄνδρες Νινευῖται ἀναστή- 

σονται ἐν τῇ χρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης - ἕως χαὶ ἰδοὺ 

πλεῖον Σωλομιῶντος ὧδε, ΚΖ νὶ Πυιϊνίτα δι σα ἐπὶ 7: 

αἰϊοῖο οἰινν φοποραίίοπθ ἰδία : δἰ δο06 ρμΐμ5 “μαπε δα- 

ἔοπιοπ ἠῖο. 

Ἵ 

1ο. 

λοιγιΐνιῖδ ἐπι (οΥγα αἰἰπιϊίοπαϊ ρθοοαΐα, αἰξ; “4“πιοπὶ Μαει!,. 
.. 19. 18 
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10. 

9) ὃ 

ἴσο υοὐῖς, φιιροιηῖψιιο αἰ σανογ ἰδ στ ρεΥ (6 7- 
γάπι, Ἔγιε! ἰἰραία ἱτπὶ οὐἶο : οἱ φιιοιπιιο ςοἷ- 

ΘΓ δι ρ 6 [ΟΥΤαπι, ΘΤιιμί δοἰμία ἐπι οὐἶο. Π|6- 
γίηι ἀπιθτν ἴοο τοῖς, ψιιοά οἱ ει δα υοὐὶς 

ἐοηϑοπϑογὶμξ δι} 67 ἰΘΥΤαπι, εἴ6 οπαιγιὶ τ, ἡ αστιπι- 
ψμ6 ρμοιϊογίτιί, {6 {115 αὶ Ῥαΐγθ πῖθὸ φιιὶ ἵπι οιδ ἐς 
ἐξ... Ομΐα τὉοτιῖξ ἰόντα, ἐπὶ σία οπιπθς ψιῖ τ πιο- 

γεηιϑηις διε, απιϊοτι υοσθηι ἱρδῖι5 : οἱ ργοσο- 

ἄδπι, φμὶ βόα [δοθτιεπι, ἐπι ΓΘ τ ΓΘοιοπόπι υἱΐα: 

ιιὶ Ὁδ᾽Ὸ πιαῖα ϑρογιιπέ, ἵτι τ σι Γγθοίϊοτιθην Ἵιαϊ- 
οἷδος “ἢ αἀἰνεας δοπί(αις ἐπι, εἰ ραι(οτιίϊω, οἱ 

ἰοηραγηι αἰ σοπίθηιπῖς ὃ ἱσπογαπα ἡοά Ρ6- 

πσηϊίας [οἱ αὐ ραωποπέϊαπι ἐ6 αἀάιοῖξ. ϑδϑοιιτι-: 
ἄμπι αἰίθηη, ἀπιτ ἰαπι τπίαπτι, δ ἱππιροῦτί θτὶς ΘΟΤ' 

ἐπιοεατιγίτξως {ἰδὲ ἰραιπ ἵπὶ αἴθ ἵσιδ, οἱ τον ἰαἰϊογιῖς, 

εἰ γιιιὶ γμάαϊοϊϊ 7) οὶ, χιιὶ γοα θὲ τἰτιϊοιίψιιο 56- 
οπάμην Οροτα 6{1ι5.... Ἐπ τεπιροτγα φιίάθπι μι 5 
ἱβ που γί ἀδπρίοίοτις 7126ῖι5., πίη αἀππιῖίαὶ 

ποπιϊτιῖντις οπιτῖϑιι5. τιὶ ροπιίοπίϊαπι ἀϑατιὲ; 60 

ψιιοί οἰκεῖς ἀϊοπι, ἦν {πο γιαϊοσαιπγιις ἐπί 
ογϑθηι. 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟἸΕΒΑΒΕΞ 

Ουοα ρα ΟΠ 8} ἀσθητθ5 ρου θα ΔΙ) 16 {6 Ρρ, 

δὲ ψ ] τὰ, 4τι85 ραπιτοητ ργορυϊὰ δα πῇ, 

σον ργοίονγο. 
ΕΧ 

ΟΑΡΟΌΤ ΠΙ. 

Ετὶ τοοοναίτις 6εὲ Ῥεοίνιις υϑνδὶ 5, φαΐ 

αϊχογαὶ οἱ : Ῥγὶπδηιατα, σας οαλιοῖ,, 16 πιὸ 
ποραϊι5. Εἰ Θαγδϑϑιι5 ἔΌγ ας ἤθνὶξ ἀπιαγο .... ϑοά 
ψιιὶ οονιδοϊαίιι [με ἰος., σοτιδοίαίιι 5 65ὲ πιος ἴπ 

«ἐἰνόπίι Τιιὶ. Λοτι δοῖτιτ ατεΐοπι τι ἀαν θη ἐ[πι5, 

Ξϑἀθιΐαπι ἐπι οοπιδοϊαἰοτι ψιία σογιϑοζαῖιις 651 ἱπιυο- 

ῥὲ5, το[ογοτις ποϑὶς υϑδίγιην, εἰ θοἰογίιιπι, υδείΓιίηι 

εΠοίιαν, σϑεῖλαπι «πε αἰζοτιθηι ρΓῸ πιθ. Ἐλ ράι]ο 
Ροϑβιῖ, ἔοοθ ὁπῖπι ἤοο ἰρδιίηι, δθοιαιάπιηι 1) ότίπ σον- 

ἐν δανὶ υ05, σιιαπέαπι ἵπ τοδὶς ἐ Γθοἰϊ 5οἱ ἰἰοϊιαϊ- 

πθηι ; 56(ἰ ἀο[οπιδίοποηι, σα ἐπι ϊσπιαίίοποπι, σοά 

{ἰηιοΤ νι. 56εἰ ἀεὶ ἀογίηι, σϑ «οπυϊεϊαιἰοποπι, σοὶ 
νἱπαϊοίατη τ ἴπι οπιπῖδιις ὐος δα]ιϑιις εἰς ἰσισοτι- 

ἱαηιυϊπαΐος 6556 ποϑοίϊο.... ΜΠ εἰφιιο ογδαογειίπειη 

νοποαν, ον [θη ῖθ5 ἐἐ απιπιιζἰατος αοίτις σις. 

ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΑΒΟΗΙΕΡ. 

λέγει" “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἂν δήαητε ἐπὶ τῆς 

γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὅσα ἂν λύ- 

σητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 

Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμ.- 

φωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος, 

οὗ ἐὰν αἰτήσωνται,, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πα- 

τρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ΙΩΑΝΝΗΣ. Ὅτι ἔρ- 

χεται ὥρα, ἐν ἣ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀχού-- 

σονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, χαὶ ἐχπορεύσονται, οἵ τὰ 

ἀγαθὰ ποιήσαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς; οἱ δὲ τὰ 

φαῦλα πράξαντες, εἰς ἀνάστασιν χρίσεως. ΠΡῸΣ 

ῬΡΩΜ. Ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, 

καὶ τῆς ἀνοχῆἧς; καὶ τῆς μαχροϑυμίας καταφρονεῖς ; 

ἀγνοῶν. ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε 

ἄγει. Κατὰ δὲ τὴν σχληρότητά σου, καὶ ἀμετανόη- 

τον καρδίαν, θησαυρίζεις ἑαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρα 

ὀργῆς, καὶ ἀποκαλύψεως, χαὶ ᾿διχαισχοισιας τοῦ 

“ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

ΠΡΑΞΕῚΣ 

ὑπεριδὼν ὃ Θεὸς, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώ- 
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Α 
Τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας 

- -Ὁ -»-"ὝἪ7ὦὕ , 

ποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν" καθότι ἔστησεν ἧμέ- 
ἐν ἢ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμέν: ραν, ἐν ἣ μέλλει χρίνειν τὴν οἰχουμένην. 

τοὺς μετανοοῦντας χλαίειν πικρῶς, χαὶ 

οιπὰ; ὅσα ἴδια τῆς μετανοίας, ἐκ καρδίας 

είχνυσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Καὶ ἐμνήσθη ὃ Πέτρος τοῦ ῥή- 

ματος Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ, ὅτι πρὶν ἢ ἀλέκτορα 

Β, φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Καὶ ἐξελθὼν ἔξω, 

ἔχλαυσε πικρῶς. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ἀλλ᾽ ὃ παρα- 
- ν ν ΣᾺΣ ὩΣ 2, 

χαλῶν τοὺς ταπεῖνου ον παρεχαι σεν ἡμᾶς ἐν τῇ 

παρουσίᾳ Τίτου. Οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐ- 
τοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν. τῇ παρακλήσει ἣ παρεχλήθη ὃ ὅτ) 

ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν 
ε Ὁ "Ὁ Η " εος δ Δ ΝΟΎΣ δ τ σνω Καὶ 
ὑμῶν ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ. Καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα, Ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν 

λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην χατειργάσατο ἐν ὑμῖν σπου- 

ὩΣ ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάχτησιν, ἀλλὰ 
φόῤδον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐχδί- 

χησιν ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι 

. Πολλοί τε τῶν πε- ἐν τῷ πράγματι. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 
με οιΐαηι δα οἷς, ει Θιγιοϑα θα θ᾽ θ τι, Ο πιστευχότων ἤρχοντο, ἐξομολογούμενοι, χαὶ ἀναγ- 

αἰ αῖος ἰἰδτος σοπιδτι55ΘΓετι: ΘΟΥΑ ἱροῖς. 

: δὶς οἄτιῖο δα. δὲ δηεϊαὶ ἔγο5 ΠΡνῚ, Ἑάιτο Ρὰ- 

ΕἸΣ. λέγει. Καὶ πάλιν - ἀμὴν λέγω. 

ἃ ἀν τὸς Ῥοβι ΠΠπ|4| τοῦ ἐν οὐρανοῖς, πὰς δὀφασηίαν 

γέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. Ἵκανοί τε τῶν τὰ 
᾿ ᾿ 

τὰς βίῤλους τες 
᾿ 

περίεργα πραξάντων συγχομίσα 

χατέχαιον ἐνώπιον αὐτῶν. 

ἴῃ ἀπ θθιιβ 1115. 405 ποΐανὶ ΠΡεῖς, μέλλει γὰρ ἐς οἱ ἐπ 

ἴδγᾶ πβχια αἃ γοοοβ, πρᾶξιν αὐτοῦ. Γορε. Μάμ]Ν. 10 

Φης 



ΜΘΒΑΙΣΑ, 

- τω - , 

Ὅτι τοῖς μετανοοῦσιν οὐχ ἀρχεῖ πρὸς σωτηρίαν ἣ 

ἀναχώρησις μόνη τῶν ἁμαρτημάτων, χρεία δὲ 

αὐτοῖς καὶ χαρπῶν ἀξίων τῆς μετανοίας. 

ΚΈΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ιϑὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαί- 

ὧν χαὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα 

αὐτοῦ,, εἶπεν αὐτοῖς᾽ γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέ- 

δειξεν ὅμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς ; Π|οι- 

ἥσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, “χαὶ μὴ 
δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν 

᾿θραάμ. Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὃ Θεὸς ἐκ 

τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ̓ Αδραάμ. Ἤδη 
δὲ καὶ ἢ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων χεῖται. 

Πᾶν οὖν δένδρον, μὴ ποιοῦν καρπὸν χαλὸν, ἐχκό- 

πτεται,, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

“Ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν οὐκ ἔστι χαιρὸς 

κατορθωμάτων, τοῦ Θεοῦ τὸν παρόντα χαιρὸν 
" ἐπιμετρήσαντος ἐν μαχροθυμίᾳ εἰς ἐργασίαν 

τῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ εὐαρέστησιν. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Τότε ὁμοιωθήσεται ἣ βασιλεία τῶν 
3 - ΄ ΄ “2 - 

οὐρανῶν δέχα παρθένοις, αἵτινες, λαδοῦσαι τὰς 

λαμπάδας αὑτῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφί- υ ᾽ Ί πὴ 
΄ Ὅν ὩΣ ΠΎΣΕΓ ας ΄ ᾿ ΄ ου. Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι, καὶ πέντε 

μωραί" αἵτινες μωραὶ, λαδοῦσαι τὰς λαμπάδας 

αὑτῶν, οὐχ ἔλαθον μεθ᾽ ἑχυτῶν ἔλαιον - αἱ δὲ φρό- 
5» - 5» , ς« ὦ ,} νιμοι ἔλαθον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτῶν μετὰ 

- ᾿ ΦΙΞΗΘΑ ͵ ΙΑ Ὁ Ψ 

τῶν λαμπάδων αὑτῶν. Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, 
ἐνύσταξαν πᾶσαι χαὶ ἐκάθευδον. Μέσης δὲ νυχτὸς 

΄ 3 ἰδ Ν δ “ ΤᾺ ς 95 κραυγὴ γέγονεν" ἰδοὺ ὃ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχε-- 
σθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. Γότε ἠγέρθησαν πᾶσαι 

αἵ παρθένοι ἐχεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας 

αὑτῶν " αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον" δότε 

ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν 
΄, ᾽ , μι ς , ; 

σδέννυνται. ᾿Απερχίθησαν δὲ αἵ φρόνιμοι; λέγουσαι" 

μή ποτε οὐκ ἀρχέσῃ ἡμῖν χαὶ ὑμῖν " πορεύεσθε δὲ 
μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας, χαὶ ἀγοράσατε ἕαυ-- 

929 

Ουοά {Ππ| ποη 54{15 51: ρο! το ῖθιι5, δὶ ἰαπειιπι- 
ΠΟ 40 γϑοθϑβϑουϊπέ ἃ ρθοοδεῖβ5, 564 οἷ5 Οριι8 6586, 

αὐ [γαοίιι5. ΡΟ ΠΙ ΓΘ ΠΕ185 ἀἰρπο5 [ογαηΐ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΙἹΥ. 

7ηιοηις5 ατιέοπι πηιιῖέος Ρ]ατγίσιογιαν οἱ ϑαά- 
ἀμιοιοτιπι τετιίοτιίος αεῖ δαρίϊπιγττέτη δητιτη, εἰαὶε 

Ὁ οἷς ; Ῥγοροτγιῖθς υἱροτατιπι, ἡιῖς ἀθπιοποίγανῖε 

νοῦς Πισογ α ϑοπίμγα γα ἢ ἔαοἴζδ ἐγθῸ Κγιιοῖτι5 
αἴσπιος ροωπίϊομιίεθ : εἰ τι υοϑὶς ἰἰϑϑαὶ ϊσετα 

ἱπίγα ὑὸς ἱρϑος ; Ῥαίγεπι παθϑηιι5 ΑΓ ὑγαϊιαπι. 

Ιῖοο ἐπῖπ υονὶς, ιιοα ροίθπς 6δὲ ἴδει εἶδ ἴα- 
Ριαϊδιι5 ἰδεϊ5 διιδοϊίατο Π{105 ΑΓ ται. “1 ᾳπὶ Θπῖπι 

εἰ ςϑοιιγὶς αὐ γαάίσοηι ατϑογιιπι ροσίία 651. Οπιτιῖς 

ἜΥΕῸ ἀγϑον,, ιί τιον ἤαοῖε ἡσιιοίτιι δότιεπι, 6π- 
οἱαίζιι,, δξ ἔπι ἴρπιθπι πιἰε{ἰ{π|7. 

Ουοά ροϑὲ ἀϊοθϑϑιιπι 6χ πὰς νἱΐὰ ΠῚ Θϑὲ (θΙΉ 115 
τοί [δοϊουττη : Φαπάοα τ} 6ηὶ Τ)6 115 ᾿ ΌΘ56 5 
ΤΟ ΠῚ ρ115 1π ἰθπἰταῖθ προ υ ῖν 1: δὰ [λοϊθπάὰ θὰ, 

4αϊθιι5 σγαῖία ᾿ρϑῖα8 ΘΟ ΠΟΙ ΙΔ ξιιν. 

ΟΑΡΌΤ ν. 

Ταὰπο οεἰπιῖῖο ογὶξ γρπῖίη, σδίογιηι ἀθοθηι υἱἷν- 

οἰσεῖδιις, ἥτις ἀοοίρί οτος ἰαπιρακος σας, θαϊθ- 
τισι οὐνίαπι 5σροτιϑο. Ομ ἀτιῖθπι 6ῳ: οἰ5 ΘΥατιξ 

ΡΓμάθιίος, εἴ φιίπιιθ ζαίμ : 

σοριὶς ἰαπιρακῖθτι5 5ιιῖδγ, τοτὲ δμΤη 5 ΘΓ τιξ Οἶ θα 

τι ϑδϑοιίπι  ῥγιθτο5 ὉεγῸ ἀροθρογιιπΐ οἰθιιπι ἐπ 

ναοῖς οἷς οπιπι ἰαπιραάίνιι5 διιῖς. Ῥήοτατη αἰίθηι 

{αοϊοτιίδ 5ρόοτι50, ογπιϊίανεγπιί οπιτθ5 δὲ ἄογ- 

ἰγεϊογιιτι. Μθεϊϊα ατιίοπι πιοοίο οἴαηιον {αοίπις 65: 

Ἐδοδ ϑροτϑιι5 ὑθπῖϊ, θαϊία οὔντιι οἷ. Τ {16 51ι- 

γοχογιιτιῖ Οπιτιθ5. οἱγρίπος {ἰΐ, οἱ οΥπιανοριμτε 

Ιαπιραες 55. Εαίμα αμίθπι σαρίθηεῖδιις εἰϊχ6- 

γισιξ: Παΐε πονὶς 46 οἶθο υδείγο, χεῖα ἰαπιρακῖος 

γχιοϑίσ θα 5{ἰπισιεπεγι{1|7). Πεεροπασγιιτι Ὁ ΘΤῸ ρτιε- 

ἄοπίος, ἀϊοοπῖος : Νε ἤογίθ ποτὶ οι Ποῖαε πιοῦὶς 

δἰ υοὶς; ἴ16 ρμοίΐζις5 αἰ υοπάετι65, εἰ θπιῖ(6 τοὐϊς. 

Ζιΐπ ατιΐθηπ ἱΓογεΐ ΘΠ 676, ϑδτιῖξ δροτιδιί5 : Θὲ τ 

ταῖς. Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὃ Ραγαίω ὀγαηΐ, ἱπιέταν ΘΤιτιξ οἴετηὶ 60 «(ὦ πιιρίϊας, οἱ 

νυμφίος, χαὶ αἵ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
τοὺς γάμους, καὶ ἐχλείσθη ἣ θύρα. Ὕστερον δὲ ἔρ- 

χονται καὶ αἵ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι" Κύριε, 

Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. Ὃ δὲ ἀποχριθεὶς, εἶπεν" ἀμὴν 

4 ιπιπο Ιοοιπι ἰΐα ᾿πξουργοίαξιιν Ἐτάβπηιιβ: 1 ὲ πὲ 

οἰεἰς πα πιεπῖθ, πὶ αἀϊοαξὶς ἱπίρα υο5 ἴμδος, οἷο. Δὰ 

σγευρι, πὸ υἱἀθαπιϊπὶ ἀίοσεγε, εἴς, 

οἴαιιξα 65ξ ἠαπίια. ον 55ῖπιθ ατεέοηι υθτιετιΐ οἰ γ6- 

{ἰφιια υἱγρίπος, ἀϊοοτιίος : Π)οπιῖτιθ, Τοπιῖπο, αρογὶ 

σιοδὶς. τ {116 τοεροτιάθη5 αἰξ : Α“πιοτὶ ἄϊοο υοὐϊς, 

ποροῖο υο5..... Οοπίοπϊίο ἱπίΓγ6 ΡῈ ατιστιιδίαπι 

» {Πγᾶψας δάϊηο καιρὸν ἐπιμερήσαντος. ΓΑΡΥῚ γοῖο- 

το5 ἐπιμετρήσαντος, 

Δίαιικ. 3. 

η.πιι- 

ἡ]αειῖι. χἢ 
ΝΥ 

1..--Ριὐῦ. 

φιιῷ {αίμω, αο- 

Ζμιε.13. 2η. 
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Ῥοτγίαπι, ητιὶα πιιιἰιὶ, ἄἰοο υονὶς, φιιοτοπι ἱπῖγατθ, 

οἱ ποπὶ ροϊεγιπί. Οτσα ατίθην οι ΤΥ αογὶξ Ρα- 

ἐθναπυϊϊίας,, οἱ οἰαιιδογὶ οσίϊεηι, δὲ σορογι εἰς 

Τοτὶς οίαγθ, δὲ γριιίβανγδ οϑξίϊιμι, αἰϊοοτιίος : 9ο- 

τυῖπθ, ])οπιῖπθ, ἀρεγὶ ποϑὶς : οἱ τεβροπάφπς αἴ-- 

δὲ υοὐῖς : Δίοκοῖο ὑὸς τπα οἱτῖς..... ΕσΟΘ παίτὶς 

ἐδηιριι5 αοοοριανιϊθ, Θοοθ πτίῖο εἷος βαἰιεῖς - π6-- 
πιϊπὶ ἀαπίεδς εἰζαπι οὔ [ἐτιδίοπθιν, τι8 υἱιρογ θέ 

πεϊτϊεογίμι, σοι ἐπὶ οπιπῖνιι5 δα ἰεὶδ ἐπιξος ποςπιθῖ- 

ἔρϑος σἱομί 71)6ὶ πιυϊτιςίγοϑ..... ΕΥΘῸ ἄπεπι ἐοπεριις 

λαῤοηιῖι5, ΟροΓ πε} δοπίπ ΓΘ Ὁπιτιδ5. 

5. ΒΑΡ ΟΕΒΑΒΕΞ 

ον. 6. 

..3. 
2 

2 

Οαἰ.6. το. 

ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ, 

λέγω ὑμῖν, οὖχ οἶδα ὑμᾶς. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. “ Αγωνί- 
σασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι πολλοὶ, 

λέγω ὑμῖν, » ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, χαὶ οὐχ ἰσχύσου- 
σιν. Ἀφ' οὗ ἂν ὲ ἐρθῇ ὃ οἰχοδεσπότης, χαὶ ἀποχλεί- 

σῃ τὴν θύραν, χαὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι, χαὶ χρού- 
Α , ᾿ ᾿Ξ , 2 “ Ἐ 

εἰν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον 

ἡμῖν" καὶ ἀποχριθεὶς ἢ ἐρεῖ δμῖν, οὐχ οἶδα ὑμᾶς 
πόθεν ἐστέ. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὖ- 

τω ᾽ πρόσδεχτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας" μηδεμίαν 
3. Ν Α ΝΟ» Α [-} “ 

ἐν μηδενὶ διδόντες προχοπὴν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἣ 

διαχονία, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς, ὡς 
- "» Α Θεοῦ διάχονοι. ΠΡῸΣ ΓΑΛ. Ἄρα οὖν ὡς χαιρὸν 

, 

ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας. 

ο 

--------Ξ Στ ---- τ τ ΞΞ- σ- - σ  τἔεὦὰὶά] πτ -πῆπῆπππ-πππ π᾿ τ τ ππῆπππ-ππ-ππ- -π π΄ πποὐπἔοὦἔΠοΨσπΦεοὕὔΡᾷτ πα ππτοπ-ἔοἔο΄}ὥὕἔοπἔοι΄ὦἔἴἌοστπ ππσσἔοΨΕ,Ἔ σ΄οποΠοὃὦἜὍἔὍΦισἔὋοὋοπππσσπποσον πο 

ΒΕΘΌΙΑ ΤΠ. 

Οιυοά βονὶ ποαυῖε, τὰ ἰ5 σαὶ 5656. δ Δ Π| ΠΟΘΟΙ 5 

ἃ ΡΙδιαΐθ ἃ 1θηἷβ ἱπημηϊδοθε, Π)60 βϑυυϊαΐ, 

ΟΑΡΟΌΤ 1. 

ίαιι;, 6. : 1. πιο ρμοϊοεὶ ἀἄμονιις «ἰοπιϊπὶς φογνῖγθ : ἀτιῖ 

δπῖμπ τισίπὶ οὐἶϊο μαθενῖϊ, δὲ αἰίογιιπι αἰϊὲσος : 

ἀπε τιπιίηι διιδίϊσιοξ, δὲ αἰΐογιισ σοτιοηινιοῖ. 

᾿οπ ροίδειϊς [260 Ξογνῖτο δὲ πιαπιπιοπιρ..... 170-- 

{6 ἡμϑιιπι απο οΓ 8 οιτα ἐπΠαεϊϊνιις. Ομ θπῖμι 
Ραγιϊοίραίϊο γι 5ι{{1π0 οτιπι ἱτυϊ με αι Ὁ απ σι 
δοοϊοίας ἰμοὶ αἰ ἰοποῦτας ἢ χι ἀμίθηι σοτινοχιίϊο 

ΟἸγῖδίο αὐ Βεϊϊαὶ ὃ αὐ ψια ραρς βάοϊϊ στιπὶ 
ἐπι ἰἀεἰὶ 3 χιιὶς αἰιίθηι οΟτ 5 Θηιδιις ἐοπιρῖο Π οὶ οἰεπι 
ἰαοἰϊς ἢ 

Δ. ὅσον, 

τήνπειθ, 

Θιιοά ορουέθὲ θαπὶ ααΐ Ἐναηροο ΟΡοάϊε, ρνὶ- 
ὨΠΠῚ ῬΈΑ ΥΪ ἃ. ΟΠη πὶ ̓π4 αἰ Πα ΠΠΘ ΠΟ ΘΔΡ 5 
οἵ δ᾿ τι, τς 5ἷο ἀσοθρέις. ἤαε Πθὸ ἴῃ ρεῦρε- 
τρδ 15 ΒΔ ΠΟΙ ΠΊΟἢΪθ Ορουῖθιι5. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

ΔΙαιαμ. ,3. 
ἘΡΕΤΕΣ 7 νοδὶς, Ξογίδι δὲ Ῥ]ατϊςιδὶ ἢ} Ῥοογϊίς, σιεῖα 

πιμτιαξὶς δυίθγπαιπ ροοιεὶ Ῥακὶπχιιθ ρμαγίεπι, 
ἐπιινιπιδθοιι5 απΐδηι γΡίεπα δισιέ ταρῖπα δὲ ἱπίθηι- 
Ρεγαπίϊα. Ῥμαγίξιβε σίθοθ, πυιιπῖα ργῖιις ψιιοά ε5ΐ 
ἐπῖγα Ροσιεζτιηι (3; Ραϊίπαπι, πὶ δἰ δι γί οσ ὃς ἔρ5ο- 
Τιτα ραΤίες ρεγα Παπέ..... Πας ἐγβὸ πανοπίος. 

"7: ργομιϊδίοπος,, οἰιαγι 5 ςἰπιὶ, πιιμιιίδιπιις πος αν “το 

4. Ἄδερ. τογίϊας ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν. 
» Ἑάδτῖο αἴναχας ἐρεῖ, οὐχ. Βδρ. [δγεῖτι5 ἕρεῖ ὑμῖν, 

οὖχ. 

Σ Άεξ. τοτιϊὰ5 τὸν ὑπαχούοντα. 

ὍΡΟΣ Β΄. 

“Ὅτι ἀδύνατον δουλεῦσαι Θεῷ τὸν χαὶ τοῖς ἀλλο-- 

τρίοις τῆς θεοσεδείας ἐπιμιγνύμενον πράγμασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ᾽ 

Ν ΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ χυρίοις δου - 

λεύειν " ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, χαὶ τὸν ἕτερον ἀγα- 
πήσει" ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, χαὶ τοῦ ἑτέρου χαταφρονή- 
σει Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν χαὶ μαμωνᾷ. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. β΄. Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. 
Τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνη καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς χοι- 
γωνία φωτὶ πρὸς σκύτος; τίς δὲ συμφώνησις Χρι- 

στῷ πρὸς βελίαλ: ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου: π 

ΓΝ 

Ὡς 

τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; 

- γεν. 
Ὅτι τὸν “ὑπαχούσαντα τῷ εὐαγγελίῳ δεῖ πρῶτον 

Σ: 5 Ε τὲ πε Ὰς 
χαθαρισθῆναι ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ 

, ἘΡΡΡ ἀθιν 
πνεύματος, ἵνα οὕτως εὐπρόσδεχτος τῷ Θεῷ 

΄ 
γένηται ἐν τοῖς τῆς ἁγιωσύνης χατορθώμασιν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς χαὶ Φα- 
- ἰ- Ἀ 9. "4 ν᾽ ΨῪ --- 

ρισαῖοι ὅποχριταὶ, ὅτι χαθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ 
, Ὁ Π [Δ Υ̓́ γ-- νι ᾿ 

ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
ἀξξ κ᾿ - νι ᾿ Φ Ξ λὲ 
ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀχρασίας. Φαρισαῖε τυφλὲ, χα- 

θάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτη͵ Ἰρίου χαὶ τῆς πὰρ- 

οψίδος,, ἵνα γένηται χαὶ τὸ: ἐχτὸς αὐτῶν καθαρόν. 

Ὡς ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγε- 

ἃ ψοουϊα ἐξ δ] άϊζα εβὲ ἐσ δ χυῖς ἀπόθις ΠΡ τὶς. 

ΙρΙάοπι Βερ. ῥτίπιις ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας, χαρῖπα 

εἰ ἱπιφιιίίαιε. 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 

λίας, ἀγαπητοὶ, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς ᾽ ᾽ ὲ 
μολυσμοῦ σαρχὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες 
ς γι 2 ΄,͵ -Ὡ ἁγιωσύνην ἐν φόδῳ Θεοῦ. 

“ρ0τι ἀδύνατον μαθητὴν τοῦ Κυρίου γενέσθαι τὸν 
προσπαθῶς ἔχοντα πρός τι τῶν παρόντων, ἢ 
ἀνεχόμενόν τινος τῶν " καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον ἀφελχόντων 
ἐντολῆς Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὃ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ Β 

ἐμὲ, οὖχ ἔστι μου ἄξιος. Καὶ ὃ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγα- 
τέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὖχ ἔστι μου ἄξιος. Καὶ ὃς οὐ λαμ- 
βάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀχολουθεῖ ὀπίσω μου, 
οὐκ ἔστι μου ἄξιος. ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Εἴ τις θέλει 

ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, χαὶ ἀράτω 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀχολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ 
"ἂν θέλη τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. 

90] 

οπιτιὶ ἱπφιιϊπιαπιθπίο οαγπὶς δὲ ορίγ (5, ΡΕΓΠ- 

οἰθπῖος σατιοιΠοαιϊοτιετη, ἔτι {ἱπιοτ 7) οὶ. 

Οὐοὰ ᾿πηροββι 0116. θϑὲ ἀἰβοῖρα!ιμι Τλομλϊ πὶ [ον 
διιπὶ 4] γ6 δἰ ψια ῬΓδ5 ΠΕ Αἰ Ποἰτιιν, τι α]ῖ- 
«υϊὰ τοϊοναΐ, φιιοα 56. γϑὶ πιοαϊςα ἃ οὶ μιθη- 

ἀαἴο ἁγοοοῖ. 

ΟΑΡΟΌΊ ΠΙ. 

Ομὶ ἀπιαΐ ραίτεπι αἰ τπαίΓΕτι Ρἶπις φιιατιι πιθ., δ] ει}. το. 

ποτὶ δδὶ πιὸ αἴστιις. Ετ φιιὶ ἀπιαὶ βίμιπ απὶ 
Πίίαπι ρίμς ψιιαπι τῖθ, τιοτι 65 τὰ αἴρτιις. ΕἸ πὶ 
ποτὶ αὐοὶριξ ογιεσοηι 5ιέαπι δὲ δθητεζιι" πι6., τιοπ 

δ5ι πὶ εἴϊϑτιδ..... δὲ φιιὶς απ Ροϑὶ πὶ ὑϑηῖτθ, 

αΡπεροὶ ςθηιθίΐγϑδιιπι, οἱ (οἴϊαὶ ογιιθεπι σπάπι, Θί 

σοχιιαίτι πιθ. Οἱ οτῖπν ὐτεἶτ ἀπιΐπηι τη ϑιίαάηι ςαἷ- 
νάπὶ [06 Γ6., μεγιθί θαηι. 

ΡΟΣ. ΒΕσΌΙΑ ΠΙ. 

Ὅτι πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολὴ ἐν τῷ νόμῳ ὑπὸ Ο Οιοά με Ϊπλιη δὲ ΤΩ ΔΘ ΠῚ πιδπεϊαΐαμι ἴῃ ἰορα ἃ 

τοῦ Κυρίου ἐμαρτυρήθη, ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν ἐξ 

ὅλης τῆς καρδίας" καὶ δευτέρα, ἀγαπᾶν 

πλησίον ὡς ἑαυτόν. 

᾿ 
τον 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ - ἀγαπή- 

σεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, 

καὶ ἐξ ὅλης τὴς ψυχῆς σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 

σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου. Αὕτη ἐστὶν ἣ 
“ αὖ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή δευτέρα δὲ ὁμοία, 

τη" ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Ἰ ὶ 

“ ἊΞ τ, ἢ ν Α 
Ὅτι ἔλεγχος τοῦ μὴ ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν, καὶ τὸν 

Ὥ ᾿ ᾿ Ἂ 

Χριστὸν αὐτοῦ, τὸ, τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τη- 

ἃ Βορ. τογει5 καὶ κατ᾽ ὀλίγον. 

» Ψοίονος ἄπο Πρνὶ [οὐ ΡΒ]. ἄν θέλτ, [ἘφΔεθαίιν 

ἂν θέλει. Ηἰο φιοάιο μοϑὲ 1Ππ4, ἀπολέσει αὐτὴν, αα- 

ἀἶτα ἱπνοπίππίιν {1ὰ ὁχ [πιο 9, 61 οἱ 03, τη [15 4 

ἤπια ἱπάϊοανὶ ὁχοιη ρ! Δ Ί]ι5, εἶπε δὴ καὶ ἕτερος, ἀκο- 

λουθήσω, οἱ οτοίογα δα 1115 τιδάιιο γοοοβ, εἰς τὴν βάσι- 

᾿ τοῦ Θεοῦ. Πέπὶ ἴπ αἰγός. ἰθγὸ Μ655. οἱ Ἀθρ. 

Του 0 5οτιυ Γ1}]" 118 οχ οοάοπι [πιοα {1,20 οἵ 506.» 

ΤῬθοιηΐποὸ ἐἰδοϊαγαίτπη 511 1{Ππ|4 6556, θη 6{1}1-- 

ὅν ὃχ ἴοΐο οογθ : βθοιπάτιπι νογο, αἢΠ5 ον 

ῬΓΟΧΊΠΉΠΙΠῚ 51 6ι 56] Ρ511Π1. 

ΘΟΑΡΟΤ 1. 

αὐϊε 11 7 σις ᾿ Πρὸς ΤΠ οπεϊτειετνι 1) ιετηι ἐπε7η 
δὰ ἰοίο οογεδ (πιο, δὲ δὰ ἰοία απίμια μα, οἱ 
δα ἰοία {ον εἴθ (μα, εἰ 6 τοία πιϑηίς {ώ. 

Ἴος ὁδὶ ργίππιιπι οἱ τη αβηαι)ι τη ατιεαίτεην ; 5Θοιι- 

Ρ Ἄμιηι απιίοηι οἰπιῖΐο, ἰσιτι 6ε: : Προς ργοαίππιιπι 

{τιπὺ οἱ ομῖ {δἴρδιιτη. 

Οὐοά ἀὐβαπηθη τι 511 «04 {115 ΠΘιι) ΠῸΠ ἐἰ- 

Ἰϊσαῖ, οἱ ἰρβίτιβ ΟΠν βέιιπι,, δ᾽ ᾿ρϑῖπι5. πηιαπάδία 

εἴ τις ἔρχεται πρὸς με, εἴ οαίενα βάτο ἃ γοσθβ μὰβ, 

ὃς οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὗ δύνα- 

ταί μου εἶναι μαθητής. 

ο Τῦνασιιο οατπεῖο εἴς ἀπεϊααῖ {τὸ ἸιΡυὶ ὁμοία, αὕτη, 

διεοιγείιιαι απίθην ιοεὶ ἐσὶ οἰμεῖϊο, ἰδία δε. Αἵ 

τοχίϊι5 βᾶσου ἀκ αὐτῇ, αὐ ταύτῃ, δαοιμιεῖισν απμίδηι 

οἰνεῖϊο Πτιῖο. 

3η.98. 

Μαιιν. τθ. 
2ή. 25. 

Μαιιῖ. 35 
37η.--30. 



- ηης 992 

ΠΟῚ βθῦναΐῖ : ἀΠ]θοι]ΟΠ15. ἀυιθπ} ἐοϑ σατο οὶ 
πὰ πε ἰατονιιπὶ ΟΝ} 1511 ΟὈΒΘυν [10 ἴῃ. ΤΟ] ΘΓ ΠΕ 15 
546. αὐ πον ΓΘ. ΔΙ ΠΙΟΠΠ ΟῚ θιι5., αι 1115 

ὁατιδὰ ΘΥ ΘΗ ΙΗ, 

ΟΑΡΤ 11. 

7οαπ. τή. Ομὶ μαϑοὶ πιαπάκαία πιθα, εἰ βογναῖ θα, {16 
ἡ . 4.5) - 47.0..ἃ 

ὅτι ἐ 24 δος ἡεὶ αἰἰπρὶς πῖο. Οἰιὶ ποτὶ αἰἰϊρῖς πιὸ, σογπῖο- 
όοκπι 5. Τι65 1605 10} δογΨαῖ... δὶ ργιδοορία πιθα δογνα- 
τος νογ ἰς, πιαποιὶς ἐπὶ εἰϊϊοοιίοπο πιθα., οἱοιῖ οἱ 

680 ρμγϑοορία Ῥαιϊτὶς πιοὶ δογνανὶ, οἴ ππάτιθὸ ἴπι 
Πριῆ: δ. 6715 αἰἰϊοοιίοπο... (εὶς τιος δοραγαῦὶϊ α οἸιανϊταί 6 
ὥυ.--. . 

ΟἸγι οι γι δι αιῖο ὃ ἀπ ἀπειιδίῖα ὃ πὶ ρογσθοιι- 
ἔϊο ἢ ἀπὸ ξαηιες ἢ τὶ πιά ας" ἀτὶ ρογϊοιεζιιτη ὃ ατὶ 

Ῥραὶ, ἠ8. σἸααίις ἢ δίοιιε ξογίρίιηιν δεῖ ; Οπογῖαπε ρΓῸΡΓΟΥ 

Ἰὼ 6 πιογιϊοατη" (οἵα αἰἷθ : (εἰϊηιαῖϊ διιπιτι5 σοι 

ονδς οοοϊδιογῖς. ϑθι( ἐπι εἰς οπιτιὶδτι5 δι ρ ΓαΊηι5, 

Ε 

5. ΒΑΒΙΠ ΟΘΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ ΑΒΟΗΙΕΡ. 

εἶν - ἀπόδειξις δὲ τοῦ ἀγαπᾶν, ἣ τήρησις τῶν ρ εἰξις δὲ τοῦ ἀγαπᾶν, ἣ τήρησις τῷ» 
ΥΥΡΙ ἐν μεν θαι τος τ ΣΎΡΗ 
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπομονὴ τῶν αὖ- 
τοῦ παθημάτων μέχρι θανάτου. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, χαὶ τη - 

ρῶν αὐτὰς, ἐχεῖνός ἐστιν ὃ ἀγαπῶν με. Ὃ μὴ ἀγα- 

πῶν με, τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. ᾿Βὰν τὰς ἐντο- 

λάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπη μου, 

χαθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηχα, 

χαὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Τίς 

ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλίψις: 

ἢ στενοχωρία; ἢ διωγμός; ἢ λιμός; ἢ γυμνότης; 

ἢ χίνδυνος; ἢ μάχαιρα; Καθὼς γέγραπται, Ὅτι 
ἕνεχα σοῦ θανατούμεθα “ πᾶσαν ἡμέραν" ἐλογίσθη-- 

μὲν ὡς πρόδατα σφαγῆς. Ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν 

ῬΓΟΡΙίδΥ θιίηι ψιὶ αἰϊοαϊί τιος, οἷο. ὑπερνιχῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, καὶ τὰ 

ἑξῆς. 

ἈΕΘΌΤΙΑ ΤΥ. τ ΟΡΟΣ Δ΄. 

Οιιοί 15 πόποι οἵ σ]ουΐα αἰποῖς Πθαπι, αὶ νο- 
᾿πιητατομὶ 1ΠΠ1ι|5. ΟΠ οἷε : δὲ οοπίνα, σΟ τ 6]18, 

41 Ἰοροι {ΠΠ1π|5 ν ο αι, 

ΟΑΡΟΤ 1. 

ϑοαη. τη.ἤ. Ἐβξο (ἰὸ δον Πεανὶ 5ΙΡΘΙ ἰΦΥΤ πὶ; Ορτι5 σΟγι- 

Δία. 5. δίππππανὶ, ψεοι ἀφαϊδιὶ ταϊ]εὶ ει Γαοίαηι..... δὶο 

16. ἱμοοαϊ ἑκα πθϑίγα οονάτη Ἰιοτϊτι νι, τὶ υἱάδατι 
ΟρόΓα σὙϑοίτα ϑοπώ, εἰ βἱογίμεονς Ῥαίγθηι τδ-- 

ῬΙρρ. τ. δίσαπι {ιιῖ ἐπι οὐ ἐς θ5ζος. ἅδε οἱμὶς οἰπισογὶ δὲ οἴπο. 
10.1ι|ις οἤεπιδα ἐπ ἴδηι (ἐιεϊσιὶ, τοριοιὶ γγιιοιίδιις γιι5{1- 

ἐἰκ, ιιὶ διισιῖ μον 7 διτη, ΟἸιγ δίιπι, ἵπι σἰογίαάπι 

Ἀοπι. 5.53. Θὲ ἰαιιάοηι 7) εἷ..... Ομὶ ἵπι ἰοθὲ αἰοτίατὶς, ΡῈ 

Ργωναγιοαιίοτιοπι ἰοβὶς 71) διιπι ἐπ]ιοτιογας. 

ἃ {Τάχα οἀϊεῖο οἱ Ἀδρ. βεοιητι5 Χριστοῦ, ἐν ὑπο- 

μονῇ. Α11ΠῚ ἄτιο Μ55. ὑπομονή, αἰψιιε τοϊοραπίϊα α[711-- 

οεἰοηαιηι, Πλιάοπι Πθρ. ῥυΐπιιβ σθοθμεὶ τηᾶπιι τῶν ὑπὲρ 

- »" “. Ὅτι τιμᾷ χαὶ δοξάζει τὸν Θεὸν ὃ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
, ἘΞ 

ἐργαζόμενος - ἀτιμάζει δὲ, ὃ παραδαίνων αὐτοῦ 
τὸν νόμον. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 
. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. ᾿Εγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς" τὸ ἔρ- 

γον ἐτελείωσα, ὃ δέδωχάς μοι ἵνα ποιήσω. ΜΑΤ- 

Β ΘΑΙΟΣ. Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, 

χαὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. Ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς χαὶ ἀπρόσχο- 

ποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, πεπληρωμένοι χαρπῶν δι- 

καιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἷς δόξαν καὶ 

ἔπαινον Θεοῦ ΠΡΟΣ ΡΩΝ. Ὃς ἐν νόμῳ χαυχᾶσαι, 

διὰ τῆς παραδάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις. 

αὐτοῦ παθημάτων. 
ὁ Βορ. τογεϊι5 ὄλην τὴν ἡμέραν. 
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ΟΡΟΣ Ε΄. 

Ὅτι δεῖ παντὸς μίσους πρὸς πάντας "χαθαρεύοντα . 

χαὶ τοὺς ἐχθροὺς ἀγαπᾶν" δὲ τῶν φίλων 

τὴν ψυχὴν τιθέναι, ὅταν χρεία τεῦ ΣΟ ΞΤα 

ἔχοντα ἀγάπην, οἵαν ἔσχε πρὸς ἣ ὃ Θεὸς, 

χαὶ ὃ Χριστὸς αὐτοῦ. 

ἐσὺ αὐσὸν 
μας 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἠκούσατε, ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρ-- 

χαίοις " ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου, χαὶ μισήσεις 

τὸν ἐχθρόν σου. ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν" ἀγαπᾶτε τοὺς 

ἐχθροὺς ὑμῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα: ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς 
τέλειοι, ὥσπερ ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος τέλειός 

ἐστιν. ΙΩΑΝΝΗ͂Σ. Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς 

τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν "ἢ μονογενῆ 
ἔδωχεν. Αὕτη ἐστὶν ἢ ἐντολὴ ἢ ἐμὴ, ἵνα ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύ- 
της ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. ΛΟΥ̓ΚΑΣ. Καὶ ἔσε- 

σθε υἱοὶ τοῦ “Ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ 

τοὺς ἀχαρίστους χαὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰχτίρ-- 
μονες, καθὼς χαὶ ὃ Πατὴρ ὑμῶν οἰχτίρμων ἐστί. 
ΠΡΟΣ ΡΩΝ. ΣΣυνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην 

ὃ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ἡμῶν ὄντων, 

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ 

Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, 

χαὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη, χαθὼς χαὶ ὃ Χριστὸς 

ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ παρέδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 

προσφορὰν χαὶ θυσίαν “τῷ Θεῷ. 

“τι ἀπόδειξις τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν ἅ ἐν αὐτῷ 
ΕΥ̓ 2' ’ἷ' τ΄ , πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΙΩΏΑΝΝΗΣ. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι 

ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 

ἵν" 

ΒΕσΓΙΑ Υ. 

Οτοά ορονῖθε ἃ} Ο"ηπὶ Οὐἶο δῦσα ΟΠΊΠ65 ΡΌΓΙΓΩ 
6556. 5. εἴ ᾿πιΠηΐσο5. ΠΠΠΘΈΓΘ ἢ ΡΙῸ ΔΠ,]ΟΪ5. ὙΘΙῸ 

ἈΠΙΠΊΔΠῚ ΡΟΠΘΡΘ, ὉΡῸῚ παοοθϑϑιαϑ υοοδγ ; δὲ ἴαὰ- 

Ἰεπὴ ΒάΒογθ ἀπ! θοιοποπα, {υα]θπι Πα λα  ογσὰ 
ΠΟῸ5 Πδι5, δἰ ( γΊβίι5 1ρ51115. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

«Απιαϊοιὶς, χιιοά αϊοίιπι 65 ατιϊφιιὶς; ΤΙ Προς δ͵αεμηι. 5. 

Ῥτχγοχίπετα ἱππιπὶ., οἰ οὐΐο Παϑεοὐὶς ἐπὶπιϊοιιτη [3 4(. 
ἔμειπι. ἘπῸ ατίοπι αἶσο σοὐὶς : ΠιΠσίίδ ἱπὶπιϊοος 

νεδίτος. ἘΠῬαυ]Ο ἸΠ[θυῖτβ : ΕΤ 5 Ἔτσο ὑὸς ρετ-- ἴδῖά. ν.η8, 
[εοιϊῖ, οἴομε Ῥαΐεοτ' ὑδϑίεν' οι  δϑιϊς μογ[δοίιις 65 ὲ... 

δ οπΐπ [εις αἰἰϊοαῖϊε ταιπάμπιππι., τὸ ΕἸ πιπὶ 7οαπ.3.κ6. 

δεπεηι τιτιϊσ επί ἐππιὶ ἀαγεΐ..... Πος 65ξ ργιβεερίιϊιπι 7οαη. τ". 

πιδιιπι, τι ΕΠ σαιὶς ἱπνίσεπι, σοι αἰϊοαὶ ὑὸς. ᾿.. 15 
“Μαΐοτεπι παο οἰαγι[αἰεπι πεπιὸ μαδεὶ, ιίάπι τιῖ 

απίπιαπι 5ιίαπι ροτιαὶ {πῖ5 ΡΓῸ ἀπιϊσὶς διεὶς... 

Ελὶ γι εἰς πα Χ411ιἰοοῖπαὶ, φαῖα ἴροο δεπίρσπιις 6εὲ Κμο. 6. 35. 
ΣΙΡΕΤ ἱπρταίος εἰ πιαῖος. Εἰ ξίοίε εγσὸ τιϊσοτίροτ- 

ἄδς, σἰσιξ δὲ Ῥαΐδι υὐδϑίδτ' ταϊϑοτίσοτς δϑῖ..., 

(οπιπιοπαάαξ ατιέοεπι οἰατιξαίεπι σίαπι 1) δῖι5 ἴπὶ Ποπι. 5.8. 

πιοὶς : φορά οἰἰπὶ αὐΐιο ρεδοσαΐοτος δϑϑθπίις, 

ΟἈγίσίμς ῥσὸ τιοδὶς τπογΐπειις. ἐδῖ..... Ἐξίοί 6 ἐτρὸ Ερῖιες. 5. 

ἱπυϊίαίογδς 71) 6ὶ σοι {{{π| οΠιατιςεἰπιὶ: δἰ ἀταδτι- 1:35 

ἰαΐδ ἵπι αἰϊδοίίογιθ, σοι οἱ ΟἈτίσεις αἰϊοαϊξ πος, 

εἰ ἰγαάίαϊέ σοπιειίρϑοιιπι ῥΓῸ ποῦς οὐϊαίίοπεπι εἰ 

μοκίϊαπι 1)6εο. 

Ουοά οογία ποῖα ἀἸσοὶ ρα]οσιιπι (ΒΥ Ί5Ε1 πητιίπια δὶ 

ἴῃ 1050 ἀΠ]θοῖο. 

ΟΑΡΌῚ Π. 

{ποῦ σοσποσοοπέ οπιπες, ιῖα αϊδοίριι πεεὶ ]6απ. 13. 
ἐσιϊς, οἱ ἘΠ ΕΣΡΕΣ μαδιιογιις αὐ ἱπινίσοτπ. 

Ὅτι ἔλεγχος τοῦ μὴ ἔχειν τὴν Χριστοῦ ἀγάπην γῆ “φυοά εν ἄθη5 ἈΓΘῚΙ ΠῚ  ΠΕΠΠῚ 518 Δ] 116 Π| σμαγΊτα-- 
πρὸς τὸν πλησίον, τὸ ποιῆσαί τι τῶν βλαπτόν-- 

των, ἢ λυπούντων αὐτὸν εἰς ἐχχοπὴν τῆς πί- 

στεως, χἂν συγκεχωρημένον ὑπὸ τῆς Γραφῆς τῷ 

ἰδίῳ λόγῳ τὸ γινόμενον ἧ. 

4 ΒΕρΙΙ Ῥυγῖπηβ εἴ ἰογέϊιι5. χαθαρεύ 

Ψψυχὴν.....- ἔχοντας. 

»ΒΘρ. τογῖτις μονογενῆ 

οντας... χαὶ τὴν 

τς ΠΝ ΞΕ , 
ἔδωχεν, ἴα πᾶς ὁ πιστεύων 

ἴδ πὶ ΟΠ ΓΙ511 ἴπ ργοχ πη πὶ ΠΟ ΠΆΡΘΓΟ, 5] φαϊά - 
Ῥΐαπι ρεγασῖξ, {φποα ποοθδΐ, δππξ χη] θϑιϊα πη οἱ 
ἀἔεναι δὰ Πάδὶ θχοιβίοπθη : [ἀπηδῖϑὶ 11 πο 
εἰ Ποῖεαγ, γαϊοπθ 4πδλπι 5ρΡΘΟΙΑ]1 ἃ ΒΟΥ ρα 
ΘΟΠΟΘΒΒΙΙΠῚ 6ϑῖ. 

εἰς αὐτὸν μιὴ ἀπόληται, τι οπεεῖς ιιΐ ογεαϊε ἐπ εἰιπι, 

πο ρΡεγεαί. 

ὁ Ἰάεπι Οοάεχ τῷ θεῷ χαὶ πατρί, 7260 εἰ Ῥαινῖ. 



ἤοηι. τὴ. 
Τὸ: 

Δ7]αι]ι. 5. 
95. 24. 

ι. ον. ἤ, 
᾿ϑινχϑν 

“οαπ. τθ. 

5.---7. 

2. ὕογ.7.7. 

994 5, 

ΘΟΑΡῸΤ ΠΙ. 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΘΟΕΒΑΚΕΣ 

δὲ ὁηΐπι ῥΤΟρ θ᾽ οἱ τιν {Γα 6 ἔπειις σοτιίγὶ 5[α-- 

ἐμ τ Ἴαηι ποτὶ δορά, οἰιαγιἐαΐοπι απινιιίας. 
Μοῖϊ οἶδο ἔμὸ ἐϊιπι μογθγθ, ΡΓῸ χιὸ ΟΠ ςίιις 
πιογίιμιι5 65. 

Οιιοά ΟΠ ἰϑιεϊαηιιβ θιιτὴ δ δ 411 ἀν ούϑιιβ ᾿ρ5 ΠῚ 

πᾶ] 6 ἃ οἴει, ΟΠλ πὶ τη0 60 οἱ {ααπίμηι [ἴῃ 58 

οϑι, ἀο]πῖγὸ ἀθθθδὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

δὲ ΘΙ 5Ὸ Οὔ ΟΣ τίσις {ππιν αὐ αἰΐαγο, οἱ ἐὐὶ 

τϑοογααίτις {πιογὶς ἡτιΐα ἔγαίετ ἐπεις ἰιαδεί αἰϊητά 
αἄνογϑιπι ἰ6, τοὶ ἐπι τι6 ἐὺ τιϊέτιιι 5 ἐπειετη, ατιίε αἷ-- 
ἑκατὸ, οἱ ὑαάδ ργῖϊις, τϑοοποῖϊίατο ῥραιϊγὶ (πο: οἵ 

{μπὸ Ὁθπῖθτις Οὔ ΓΤ Πλτίταις ἐπετίτη.... ται πναῖο-- 

εἰϊοϊπειι,, ὑϑηθαϊοίπιις Σ οτίηι ρον 5 θοιἰοτιοπι ρα- 

{{ηηιῖι7", διιδἐϊπιθηλι5 : οἴμην ὑϊαδρ)οηιαπειτ, οὔ56- 
ΟΥ̓αΠ5. 

Οιιος 15. αὶ ἀΠΘο ΠΟ ΠθηῚ βθοιιπάπιπι (ΟΠ Ἰϑίιηι Πἃ-- 
δι, Θαπὶ θεϊαμη., “θη ἢ] ]σὴ:,. πᾶ ἀοαιιο 
τ] ΟἸθϑιϊα αἰ οἷς ἀκα ᾿ρϑῖτι5. {|| {αΐθην. 

ΟΑΡΙΤ Γν. 

Ει πιο υαο ααἀ διιπὶ, ψιιὶ πιϊδὶξ πιὸ; 

δἰ πϑῆϊὸ θὰ υοὐὶς ἱγιξογτοσαΐ πιο, Οἷο υααϊς ὃ 
564 φιιῖα Προ ἰοψιεειι5 σιιι υοὐὶς, ἐγ διϊεῖα ἰηι- 

Ρίονῖϊ ΘΟΥ τὉϑείγιπι. δά θρὸ υδγιαΐοηι αϊοο 
φοϑὶς : οαροάϊε υοὐνὶς τὸ ἐσοὸ συαάκπι. δὲ δηῖτη 

γιογν αὖίογο, Ῥαγαοίθίιις τιοπ υθπῖοί αὐ σο5..... 

Πα πὶ πιαρὶς σαϊάθγοπι: ιιοτιίαπι εἰσὶ σοτιγ - 

δίανὶ ὉὍο5 ἵπὶ ορίϑίοῖα, ποσὶ τὸ ρμωπῖξοί, οἰσὶ πιὸ 

Ραπιεῖςοοὶ. ΚΓ Ἰάδο πηι φμοί ορίςίοία {{|α (εἰ ςὶ 

αὐ ποταμηι) υο5 οοπίγιςίανῖι. Λιιτιο σαϊάοθο, τοι 

ψιιοά σοπίγιςἰαἰὶ δςἰἰς, σοα φιιοί σοπ γι οἰ αὶ οειἰς 
αὐ μαπιιοπίίαπι. (οπιτςἰαἰὶ ὁειῖς δπαύτι σϑοτίτ- 

ἄπιην 7 ϑιίγι, τὰ ἦτ γα ἀοἰγιγθτιέιιτη, ρα ϊ ατιιϊπεὶ 
δα ποΡίς. 

ἃ Ἄδερ. τουεῖι5. θυσιαστήριον χαὶ ἐχεῖ. αι Ἰοηρο 
Ἰυο ἴρθο Οοάοχ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 

ΑἈΚΘΠΙΕΡ. 

ΚΕΦΑΛ, Γ΄. 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΝ. Εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου 
Β λυπεῖται, οὐχέτι χατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. Μὴ τῷ 

βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ ὃ Χριστὸς 
ἀπέθανεν. 

Ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν καὶ τὸν λυπούμενον χατ᾽ 

αὐτοῦ παντὶ τρόπῳ τό γε ἐπ᾽ αὐτῷ θεραπεύειν. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΊΤΘΑΙΟΣ. Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ᾿ χἀχκεϊῖ μνησθῇς, ὅτι ὃ ἀδεὰλ- 

φός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐχεῖ τὸ δῶρόν σου 

( ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, χαὶ ὕπαγε πρῶτον, 

διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσ- 

φερε τὸ δῶρόν σου. ΠΡῸΣ ΚΟΡ.α΄. Λοιδορούμενοι 
εὐλογοῦμεν, διωχόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμε- 
νοι παραχαλοῦμεν. 

σ ΓΕΑ " τ 5 ΕΣ ν᾿ ., 
Ὁτι " τὴν κατὰ Χριστὸν ἀγάπην δ᾽ ἔχων» ἔστιν ὅτε 

μὴ νιν ἶὸ ; ς Ὁ καὶ λυπεῖ πρὸς τὸ συμφέρον τὸν ἀγαπώμενον. 

ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά 
μεν χαὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, ποῦ ὑπαγεις: 

Ὁ - ΄, Ὁ ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὃμῖν, ἣ λύπη πεπλήρωχεν 

ὑμῶν τὴν χαρδίαν. Ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω 

ὑμῖν" σμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ᾽Εὰν γὰρ μὴ 
ΞΟ; ἕ δ τ με αν" ΜΕ ΎΡΘΡΟΣ 
ἀπέλθω, ὃ Παράχλητος οὖχ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς. 

. - «“ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β΄. “ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι, ὅτι εἰ 
χαὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὗ μεταμέλομαι;, 

εἰ χαὶ μετεμελόμην. Βλέπω γὰρ, ὅτι ἣ ἐπιστολὴ 
3 , 3 ᾿ - ξλύ ε .- Νὺ " ᾽ὕ 

ἐχείνη, εἰ χαὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς. Νῦν χαί- 

ρω, οὖχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς 

μετάνοιαν. ᾿Ελυπήθητε γὰρ χατὰ Θεὸν, ἵνα ἐν μη- 

δενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 

» Βορ. Ρῥυΐπιιβ ὅτι ὁ τὴν.... ἀγάπην ἔχων. 5[α {πὶ 

Ἀορ. τονεϊιι5 συμφέρον τῷ ἀγαπωμένῳ. 



ΜΟΒΑΙΙΔΑ. 990 

ΟΡΟΣ ς΄. ΒΕΊσΌΤΙΑ ΥἹ. 

Ὅτι δεῖ ἀφόδως καὶ ἀνεπαισχύντως παῤῥησιάζε- Ε Οτοά ἱπίνοριθ ἃο πο {1 νουθοιπάϊα ΠΠρονῸ 

σθαι ἐν τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ΡΟ ΟΡΟΥΘαΐ ἴῃ ΘΟΠ δϑϑίοπθ ΠΟ ΠΪΠῚ ΠΟΘΙ 
Χριστοῦ χαὶ τῶν λόγων αὐτοῦ. 7όϑιι ΟΠνΙϑι οἱ ἀοοινπδ 65. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. ἙΘΑΡΌΈΤ 1. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τὴ σχοτίᾳ, εἴ- Ομοά ἀἶοο υοϑὶς ἐπι ἰοπεῦγὶς, αἀϊοῖί6 ἔνι ἱμιτγαῖτιθ τ ματα]. το, 
πᾶτε ἐν τῷ φωτί" χαὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἠχούσατε, χη- δἰ φιιοί ἐπ ἀπρθηι ατιεαϊνι δεῖς, ργιϑαϊοαίθ σιιρον 37: 38: 
ρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. Καὶ μὴ φοδεῖσθε ἀπὺ ἰδοία. Εἰ ποίἰ!δ {πιεῖ 605. ιιὶ οσοἰάπετί φοΥριις, 
τῶν ἀποχτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα- ἀπίπιαπι αἰιίθηι ποσὶ ρμοϑδιισιί οσοίογε : ςθεἶ ρο- 

μένων ἀποχτεῖναι ᾿ φοδήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνά- " {πι5 ἐὔγιθῖ 6 οὐτηι, φιιὶ μοϊθδὲ οἱ ατιΐπιαηι Θί σΟΥριι 5 
μένον χαὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. ΡΟΓΦΓΘ ἐπὶ β6]ιθττιάηι..... Οπιτιὶς ΟΓΒῸ ηιιὶ σοτι[-- Πυϊὰ, ν.35. 
ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Πᾶς οὖν, ὅστις δμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμ- ἐοδίζιι" πὶ οοτατη, ἰιοπυϊτεῖντι5, δον {16 ἴνο1" εἰ ΘρῸ 

προσῦεν τῶν ἀνθρώπων, ὅμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ Θιέηι ΟΟΥάμι Ῥαΐγα πῖθο, ψιιὶ 65ὲ ἐπ οοἶϊ5..... 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ΛΟΥ- ἤίαπι σιιὶ πι6 ΘΓ τιοτὶ δἰ τι 605 5ΘΓ ΠῚ ΟΥΘ5, [υπετι μιις.0.56. 

ΚΑΣ. Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λό- ΤΟ ύιι5. Ἰμοτιϊτεῖς δε ὁςοθέ, οἰιπι υδποῦὶς ἐπὶ πια-- 

γους, τοῦτον ὃ ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, 765αῖ6 5, οἱ Παίς, οἱ ςαπιοίογιηι ἀπροϊογιηι... 

ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ, χαὶ τοῦ Πατρὸς, χαὶ Δοίλ ἰαφιιθ δγιὔ 5 6616. ἐδοιϊηιοπίμην ΤΠ) οτιϊπὶ 3. Τίηι, α 8. 

τῶν ἁγίων ἀγγέλων. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. β΄. Μὴ οὖν πορίγὶ, πόηιι6 πιὸ οἱπιοίτεηι 6715: 56 οοἴϊαθονα 
ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ὀναηροίϊο, τ ϑοτει5 πιῖϊος Οἰιγ κεῖ. 

ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ 
εὐαγγελίῳ, ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ἰ[ησοῦ Χριστοῦ. 

ΟΡΟΣ Ζ'΄. Β ΒΈΘΟΟΌΤΙΑ ΥἱΙ. 

Ὅτι χἂν δοχῇ τις ὁμολογεῖν τὸν Κύριον, ἃ χαὶ θιιοι Ἰΐοοι (15 ν! ἀθαίαν Πομηϊπιμη οομἢΠιου, οἱ 
3 ζ΄ -- ΄ ΓῚ -Ὁ 5» - Αἱ - πὸ " - -" - - ἀκούῃ τῶν λόγων αὐτοῦ. ἀπειθῇ δὲ ταῖς ἐντολαῖς 6715 ΒΟΓΙΠΟΠ 65 Δ.ΙΒΟ.] [6 : 15 Δ ΠΊΘῊ 5] 6ἦ1ι5 τη Δ-- 
αὐτοῦ, καταχέχριται, χἂν ἐν χαρίσμασι πνευματι- ἀαι15 ποη ραγθαΐ, ΘΟ θη πδίτιβ θϑί, ΠἸσθὺ ΔΊ τὸ 
κοῖς διά τινα οἰκονομίαν γενέσθαι συγχωρηθῇ. Το ΘΟΠΒ1]Π10 ΘΙ ΠἸ5511Π} 511, αὐ {ποῦὶς «5 

ΒΡ᾿ ΛΓΔ 115 ΟΥ̓ ΠΔ[τι5. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. ΟΑΡΟΌΤ 1. 

ΜΑΊΎΤΘΑΙΟΣ. Οὐ πᾶς ὃ λέγων μοι, Κύριε, Κύ- Ἴοηι οπιτιὶς ητιὶ αἰοῖξ ταϊ]ιὶ, ΤΠ) οπεῖτιθ, Π)οτῖτιθ, δΠαι}. γ. 
ριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, κα ἐπίγανὶϊ ἐπι τϑβττίσ σιδίογιπι : 5οε φτιὶ Καοὶ! ὐο- ὅ" πα 
ἀλλ᾽ ὃ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐς {ππίαίοηι Ῥαίτγὶς πιδὶ, φιιὶ 65: ἐπι οὐἰϊς. ΜΠ 
ρανοῖς. Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ, Κύ- ἀαἰϊοοη πυϊιὶ ἐπι {Πα αἰδ, Το οπεΐτιο, Τλοπεῖτιθ, τιονι- 
ριξε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν; γιὸ ἱτὶ τιοηιῖτι {τι0 Ῥγορ]οίανίπιιι5 ἢ δὲ ἔπι τιοηεῖτιὸ 
χαὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεδάλομεν: χαὶ τῷ᾽υὀ {πο ἀωηπιοπῖα 6] οἴτηιι5 ὃ δὲ ἐπι τιοηιῖτιθ {πι0 οἰ τι- 
σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; Καὶ τότε ἰός πιιίίας “εεϊπιις ἢ Ἐξ τἀπὸ οοπηίοθον ἐἰὶς : 

ἃ Ἄδρ. τογεϊπ5. καὶ ἀκούειν. Πρ᾿ ἀοπι τἰνάχιια οαϊιῖϊο ἴῃ Μοϑ8. οἱ ἴῃ Βερῖο ποβίγο (οάϊοθ νόθα 11 Μαι- 
ἀπειθῇ δὲ τὰς ἐντολάς. ΠΘρὶϊ ρυΐπηιβ οἱ τονίϊυβ ταῖς ἐν- ιπαὶ Ἱ, 34 οἱ 864. πᾶς εὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λό- 
τολαῖς, τθοίο. Ησο ἴρβο ἴῃ Ἰοοο Ἀθρ.. ρυΐπηιιβ χαταχρί-ὀ γους..... ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη σφόδρα. 
νεται, Ῥοϑι {ΠΠπ|44, ἐργαζόμιενοι τὴν ἀνομίαν, ἁἀἀἴτὰ οαπὶ 



Ζες.6.46. 

Ζι. ἰς τῦ- 

ἣν Δ’α "}. τῆς 
252.-3 1. 

ὥυαπ.θ.53. 

ΤΖπῶι. τς 

ψοιϑ, ποῶο, 

990 δ᾽ 

ιυπσιίαην πονὶ Ὁ05. Τὶςοοραϊι6 α τιθ, {τι οροτα- 

γυϊτεὶ ἱπιϊψτιί αἰδηι : οἴ ΟϑΟ ΓΘ ἃ..... Οεἰὰ ατΐοηι υο-- 

εαϊὶς το, Τλοηεῖηο, Τ)λοηιῖνο, Θὲ τιον [μοὶ εἰς σι 

εϊτο ἢ οἵς... Οὐπ {θείαι 56. τιο5586. 126ιμπι, {ποις 

απίοηι ποραπῖ ; οττη δἰσιὶ αϑοπιϊπανῖϊος, δὲ ἀϊοίο 

σιοτι απ ϊοιίος, οἱ «(ὦ οηιπο οριι5 Ῥοπιιηι τρτοῦὶ. 

ΒΆΒΠΙ ΟἾΒΆΑΒΕΧΙ, ΟΛΡΡΑΠΟΟ. ΔΑΒΚΟΜΙΕΡ. 

ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. ᾽᾿Απο- 
χωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι " τὴν ἀνομίαν, 
χαὶ τὰ ἑξῆς. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, 
Κύριε, καὶ οὐ ποεῖτε ἃ λέγω ; χαὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ 

ΤΙ. Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρ- 

νοῦνται᾽ βδελυχτοὶ ὄντες, καὶ ἀπειθεῖς, χαὶ πρὸς 

Ὁ πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόχιμοι. 

:------- - - - - - -:  -. --- -----Ἕ--- ---------οΟ-οοὁῬ-
------Ξ- --ν-»-------- -- 

ΒΕσΌΙΑ ΠΠΙ. 

Οὐιοὰ ποῖ Ορουίθι ΔΝ ἴσον οἱ αἰ] "τα 6 ἀο 118 
48 ἃ Τοπιΐπο ἀἰοιιπίι" : 564. Ῥουβαδ ον 
ομπο Τ)οὶ νϑυθιιπὶ ὙΘΙΙΠῚ 6556. ἃς ΡΟΒΒΙΡΙ]6, 

οἷδὶ παΐανα σοραρηαῖ, ΠΟ ΘΠ ἰμ} 5: τὰ} 65. Πάοὶ 

σΘΡ ΔΙηθη. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

Οιιαγία ἀπίθηι οἱριϊία τιοοιῖς υετῖς «]εϑιις αὐ 
ἐο5 απιδιιίατι5 δΉΡῈΡ ΤιαΓΘ : εἴ υἱάοπίες δἰιπὶ 
αἰϊφοϊριιϊὶ φιιρεον πιαγὸ ἀπινιϊαπίοια., {πγϑαιὶ 
δι, αἰσοπίος : ῬΠαπίαδηια θεῖ : οἱ ῥστ {ἰπιο 

οἰαπιαν νεῖ. διαϊππφιιθ «]6διι5 ἰοψιιείιι5 δι εἰς 
ἀἰϊοοιι : Πανοίο {πιοῖατι. Ερο σιίηι, τιοῖιε {ἰ-- 
γι 6γ 6. Ποσροπάοις αἀποπι {ἰἰὶ Ῥείγιις ἀϊαῖε : 1)0- 
τυῖτιο, δὲ {τι 65, Γι πιὸ αἰ (6 Ὁ ΘΠ σι ρ 61 ἀφιια5. 

Επ ἰρβ8 αἷι : "πὶ. Εἰ ἀδεοοπάθης οίγιι5 ἐδ 
πανὶ, ἀπιϑιιίαϊαὶ 5ιιρο 1 ἀηιια5, μἰὶ τδπῖγοὶ αὐ 

“όδιιι. " Ἰάθτις ὑθγο υϑπίτιπι υαἰζάτιη, {ἰππτεῖϊ : 

οἱ οἰμγι οὐὐρὶ55οὲ πιογσὶ, οἰαπιανὶ! αἰἰοθπιδ : 1)0- 

γῖτιθ, ξαἰνιην τι [αο. Εἰ σοπίπιίο «} 6515. Θὰ ἰοτι- 
ἴδηις τ ατιίην, ἀρρΤ ΘΟ] θτιαἰὶ διιτ, οἱ αἷΐ ἀ{1: 0- 

αἴσω πε οὶ, φιιατὸ απ ἀεὶ}... 1 τἰραῦατιὶ ἜΓΡῸ 

Ψιμακφὶ αὐ ἱπνίοοηι, ἀϊοοτιίος : Ομοπιοάο ἐς ρο- 

ἐδεὶ τιονὶς ἄατὸ σαγποῖπ αὐ πιατιαποαπαη " 7)1-- 

αἰί ΟΥΡῸ οἷδ: “«{1ππὲπ| ἀπτοη, εἰἶοο τοῦς : τιϊδὶ τὴ ατι- 

ἀιιεανογὶἰς οατποην ΕἸ ποπιὶπὶς, δὲ ἱροῦ ες 

67:5 δαπριίτιθηι, ποτὶ παν εἰὶς υἱΐαπι ἐπι ϑοδῖς.... 

ἐξ αὐΐοην αὐ ἐἰϊτι ἀπϑοῖις : Νὲ τἰπιθας, Ζα- 
οἰιατῖα, ηιῖα ὀααιαϊία ἐσὲ ἀοργθοαίο μα : εἰ 

Εἰϊτανοιλι πον (πα ραγὶεὶ εἰδὶ χἰϊετι. Ἐκ ράσο 

Ροβι : Επ αἰαὶ! Ζαο]ιανῖας αὐ ἀπροίμτι - {τις 

Ἴιοο Ξοἴαπι ἢ δο οπῖπι διίην δηθὰ τ Θὲ τι Ο7 τη Θώ 

ΡῬγοοοϑοὶΐ ἐπὶ αἰ οὗτις σιιὶς. τ τοοροτιάοτις ἀπϑοῖιις 

» Ἄρα. τους ἢ δισταζειν. 

 Βορ;. Ρυΐπιις ἔρχεται ὁ ἰησοῦς πρός. ΓΠΊγάχιια οἀἰτῖο 

ἔρχεται πρός. 

ἃ Ἄρα. τουῖῖας ἀποχριθεὶς δὲ 
υ- 

αὐτῷ ὁ. ἘΔΗΠῚ ἀποχριθεὶς 
δὲ 

ΟΡΟΣ Η΄. 

“Ὅτι οὐ δεῖ διαχρίνεσθαι ἢ καὶ διστάζειν ἐπὶ τοῖς 

ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγομένοις, ἀλλὰ πεπληροφο- 

ρῆἧσθαι πᾶν ῥῆμα Θεοῦ ἀληθὲς εἶναι καὶ δυνα - 

τὸν, κἂν ἣ φύσις μάχηται. ᾿᾿ἐνταῦθα γὰρ χαὶ ὃ 

ἀγὼν τῆς πίστεως. 

ΚΕΦΑΛΔΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Τετάρτη δὲ φυλαχῇ τῆς νυχτὸς 

“ἔρχεται ὃ Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς 

Ε θαλάσσης" χαὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν 
Ν᾿ ; Ἷ 

θάλασσαν περιπατοῦντα, ἐταράχθησαν, λέγοντες 
, ΚΣ λ΄. Ν τῸ 76. ΕΝ  α Εὐθέ, 

φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φύδου ἔχραξαν. ᾿ύθεως 

δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς λέγων " θαρσεῖτε. Ἔγώ 
- ᾿Ὺ “9: ὅσ ,ὔ 

εἶμι, μὴ φοδεῖσθε. ΦΑποχριθεὶς δὲ αὐτῷ ὃ Πέτρος 
-: εἰ ; Ν Ἔν - 

εἶπε᾽ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν 

ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. Καὶ χαταδὰς ἀπὸ 

τοῦ πλοίου ὃ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, 

ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Γησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυ- 

ρὸν, ἐφοδήθη: χαὶ ἀρξάμενος χαταποντίζεσθαι ; 

ἐἔχραξε λέγων Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὃ Ἴη- 
πὰ τὰ Ἂ - ΕῚ (6 ΟῚ Ὁ ν ΄ 

σοὺς ἐχτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάθετο αὐτοῦ, χαὶ λέ- 

γει αὐτῷ, ὀλιγόπιστε, εἰς ,τί ἐδίστασας; ΙΩΑΝ- 

“ ΝΗΣ. ᾿Ιμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

Α λέγοντες " πῶς δύναται οὗτος ἣμῖν τὴν σάρχα δοῦ- 
ΠΕ τον ἘΣΗΚΊΞΕ τὸ 

ναι φαγεῖν ; ̓ὑϊπεν οὖν αὐτοῖς ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ες, τ ". ᾿ , , ΔΎ κι 3 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρχα τοῦ " ΥἹοῦ τοῦ ἀν- 

θρώπου, χαὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὖχ ἔχετε ζωὴν 

ἐν ἑαυτοῖς. ΛΟΥΚΑΣ. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ἄγγελος" 

μὴ φοδοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἣ δέησίς σου" 
Ὶ [ ζ ᾽ Ψ, ΄ Ἐ, Κκ ΝΥ 

χαὶ ἣ γυνή σου Ελισάφετ γεννήσει υἱόν σοι, αι 
ἜΡΕΝ ΝΥ ΤΟ ΈΡΗΚῸΣ ἢ Ἐφ εαξ τος 

μετ᾽ ὀλίγα" Καὶ εἰπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον - 
- ΓΝ «Ἀὦ 

χατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ᾿Εγὼ γάρ εἶμι πρεσδύτης, 
Ξ ΜΡ τόθ σι, , ἼτΩΣ 

χαὶ ἣ γυνή μου προδεδηχυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 

6 {Ππτνάσχας οαϊεῖο ἔχραζε. Αμεῖζαὶ ἄσο ΠΡι ἔχραξε, 

ἃ Ἑδιιο Ῥαιῖβ. υἱοῦ ἀνθρώπου, χαὶ πίνητε. Ἑάλο 

Ψ οι. οἵ ἄπο Νῖ55. αὐ ἴῃ σοπίοσχίι. ϑίατπι Ἀδρ. ἴοτ- 

τι εἶπε δ ὲ πρὸ ς αὐτὸν ὁ. 



ΜΟΒΑΙΙΑ. 

Καὶ ἀ θεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἶμι αἱ ἀποχριθεὶς ὁ ἀγγελος εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰ! 
τὸν τ οΑΔ δ αν 

Γαδριὴλ, ὃ παρεστηχὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀπε- Β 
, -ι κ᾿ ῃ . 5 “7 , 

στάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ, χαὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 

ταῦτα. Καὶ ἰδοὺ ἔση σιωπῶν, χαὶ μὴ δυνάμενος 
Ὁ “Σ) “-Ὁ-᾿ τ ᾽ν. τ' 

λαλῆσα!ι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν 
Ξ ἘΣΣῚ , 

οὖχ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθή- 
- κι λ 

σονται εἰς τὸν χαιρὸν αὐτῶν. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Καὶ 
τῷ Ξ ες 

μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει, οὐ κατενόησε τὸ Ὁ ἑαυτοῦ 
- ε 7. 

σῶμα ἤδη νενεχρωμένον, ἑκατονταέτης που ὑπάρ- 
- ͵ ἊΝ 

χων; καὶ τὴν νέχρωσιν τῆς μήτρας Σάῤῥας. Εἰς δὲ 
2 Ὁ Ὡο ,ὕ Ὁ , τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, 

᾿ ἊῈ ΤΈΩΣ Ξύψυσοῦν 
ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει δοὺς δόξαν τῷ Θεῷ, 

Ν μι τὸ ἈΞ ἢ ᾿ ΧΩ .3 χαὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται, δυνατός ἐστι 

καὶ ποιῆσαι. Διὸ χαὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιο- 

σύνην. 

Ὅτι “ὃ ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσι μὴ πιστεύων τῷ Κυρίῳ, 
νου" ΡΣ ΝῚ , ΓΑΙ - ΄ ΕἸ 

δῆλός ἐστι πολὺ πρότερον ἐπὶ τοῖς μείζοσιν ἀπι- 

στῶν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, χαὶ οὐ 
πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια, πι- 

στεύσετε; ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ, χαὶ 

ἐν πολλῷ πιστός ἐστι " καὶ ὃ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος, 
δῦ ΄«“ ν᾿ , ΡῚ 

καὶ ἐν πολλῷ ἀδιχός ἐστιν. Ρ 

Ὅτι οὐ χρὴ λογισμοῖς ἰδίοις στηρίζεσηαι ἐπὶ ἀθετή- 

σει τῶν ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγομένων ἀξιοπιστό- 
ΤΑΝ προ τὴ ͵ ἢ ἃ: 

τερα δὲ εἰδέναι τῆς ἰδίας πληροφορίας τὰ τοῦ Κυ- 

ρίου ῥήματα. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Τότε λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς "πάντες 

ὑμεῖς σχανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη. 

᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ - καὶ εἰ πάντες 
᾿ Ψ 5, Ἂ ΣαλΥ Κὶ ΝΠ ᾿Ν 

σχανδαλισθήσονται ἐν σοὶ, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σχανδα-- Ε 

λισθήσομαι. ΓἜφη αὐτῷ ὃ ̓ [ησοῦς " ἀμὴν λέγω σοι, 
ἐν ταύτῃ τῇ νυχτὶ, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς 

ἀπαρνήσῃ με. ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 

ἀνέχειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν καὶ ἐσθιόντων 

αὐτῶν, λέγει αὐτοῖς: λέγω δωῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶ » λέγει αὐτοῖς" λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν 
Ἐπ ς ; π ἘΣ 

παραδώσει με. Καὶ λυπούμενοι σφόδρα, ἤρξαντο 
΄ ι.. ἐσ. 707. “4 τὐσῶ. 7 2 [2 

λέγειν αὐτῷ ἕχαστος αὐτῶν - μή τι ἐγώ εἰμι, Κύριε; 

» Τύνγααιια δάτεο τὸ αὐτοῦ σῶμα, Αἱ Μβ5. ἔχο5 τὸ 
ἑαυτοῦ. 

ὁ Ἑα το Ῥαγῖβ. ἐπὶ ἐλάττοσι. ΓΛΡνῚ ναΐογοβ ἐπὶ τοῖς 

ΤΟΝ, [ν 
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αἰχὶς οἱ : Ερο σι (αὐτοὶ, χιιὶ πιίσίο ατι6 

Ζόϑιμηι : δὲ τυΐδδιι5 διέηι ἰοχιιὶ «εἰ ἰ6, οἱ πὸ εἰδὲ 

ἐναπσείίταγο. ΕἸ δοθ δὶς ἰώ 655 δὲ ποι μοίε- 
τὶς ἰοψιιὶ τιδήι6 ἐπι εἰΐεπι, 0 ἰμθὸ “αι, ΡγῸ 60 

γιοεί ποτὶ γε ἰδιϊ υϑγδὶς πιοὶδ, ψι6 ἤπρῖ6-- 

διιγεί τε" ἦτε ἔθ ΠῚ ΡΟΥΘ 51ι0.... ἔτ ποι ἐπι γπιαίτι5 65 Ἰοπι. ήἁ τ 

ἐπ {46, πιθὸ οοτιοϊἰοτανὶξ ΘΟΥΡι 5. διιπατη, απ ΘΠ10Γ- 

ἔπμτε1)}. 7. Ομπ, ΚΈΓ6 οδπίτιηι 6556 ἀΡ ΠΟΥ τν.,). ΘΕ 

Θηιοτ αι ἱνατν ϑαγΓ. [τ ρΓΟΠιϊ σίοη 6 ὉΘΙῸ 

1)6ὶ ποτὶ ἰεροίίανὶς εἰ {γἰἀογιίϊα, 5 σοη [ον αίτι5 

ἐδ Πε6: ατις οἰογίαπι 1260, ρμ[οθγιὶβ5ῖτηι6 5οἴθηις 

ιιοι φιοκοιιπιᾳ 6 ρ᾽οτηϊοὶϊ, μοίοτι5 Θ5ΐ οἱ ἔασοΓΟ : 

Ἰάοο εἰ τορι αἔτιη 65ὲ {{{1 «ὦ ἡμδεϊείαπι. 

Οιοά «αὶ ἱπ τϊπουῖθιι5 πὸπ οὐθϊε Πομηΐπο,, 
Θιιη} οοηϑίας [ΟΠ 56 ΠηΔΡῚ5 1π Π]Δ]ΟΥ 115 051 ἢ! - 

ἄθπι ποη ΠάΡο ΓΘ. 

ΘΑ ΡΤ ΤΤ- 

-“122. 

δὲ ἐενγόπα εἰϊσὶ οὐδ, οἱ ποῖὶ ογοαϊεϊς ; χιίο-- 7οαι.3.τ5: 

πιοίο, δὲ ἀΐχογο υοὔὶς οἰ δε ιἴα, ογϑάοιῖ5Ὁ.... Ομὶ 
Μαεῖὶς ἐπ πυϊνῖτπο 651, δὲ ἐπι τἶξο Πα οἰἰς 6ει: οἔ 

γιιῖ ἐπ πιϊπίπιο ἐπί ιιτις 65, οἱ ἔπι πχεἶζο ἐτιϊητεῖι5 658. 

Οιοά ποη Ορουίθί (6 ΠῚ τι Π| 81:15. γΔ ἘΠ ΟοΙ ΠΑ τ10-- 
ΠΙθτι5. ΠΙΠ δὰ θὰ {ἃ ἃ Τθοπλΐπο ἀϊοιιπίι γ6- 
ΡΙΟΡαπά ἃ : 564 πο586 ἄο)γοὲ Τ)οιηΐηὶ νογρθὰ ἢ- 
ἀθ 6556. αἰρηϊονα “1: ΠῈ 5118} ᾿Ρ51115 ρθυϑβιιᾶ-- 
510 Π6 1. 

ΟΑΡΟΤ 111. 

- Διο τθ.ιο. 

Ζμπὸ αἰἴοῖς {11 7651: Οπιτιθ5 σὸς σδοαπάᾳ- αι, 56. 
ἐπ τῆν ΕΥ̓ ἜΔΕΕ 3 

ἔμιπι ρα ϊοηπϊτεῖ ἔτι τ 6 ἔπι ἰδία ποοίθ. οοροτιίθτις 

ατιΐοτα Ῥοιγμ 5. αἰὲ {1 ΕΠ ἰδὲ οπιπὸς σοαπααϊίτα- 

ἐἰ {ιιογῖτι τι 16, 650 πιμπιημαπι σοαπαάαζίτανον. 
{ει {1 7655: ΑἼπιοπὶ ἴσο εἰδὶ, ἐπ ἤας ποοίο, 

ι.--3η. Λ 

απίοηιαπὶ σαϊζι5 οσαπίεί, 161) τι πιθσαῦϊ5.... Κ76-- Ινἱάνυ, 20, 

5066 αἰιΐοτη, [αοίο, αἰϊδοιιηιθεῦ αὶ οπέη, ἀμοάδοῖηι ΠΟ 

εἰϊδοϊριιἰς : οἱ φεογιϊθιις ἐἰ{15., αζεῖς οἷς: Πῖοο 

νος, φιοί τιπῖι5 Ὁδδίγιαη ἢι6 {Γααἰ{τεγιι5 6οΐ. 

Εε οοπιτγίσίαιϊἑ υναΐάε, οαρθγιιπὶ οἰπσιῖὶ αΐσογο 

οἰ : Λιιιητία 680 5ιιηι, ])οπιῖπιθ9.... ΕῈ γαοία 

ἐλάττ. Μοχ πἴνγαηιις οἴ χαὶ πολύ, ψοοι]α χαὶ πὶ 

95. ποῖ ἰθσιξιν. 

22. 
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οι. το 31 861 ϑοῦ ἀπ διεῆι,: ϑέγρθ, Ῥοιν, οὐοίάδ,, οἱ πιαᾶχι- 

--αϑ' ἀποα. «11 ἀπίοηι Ῥοιτιις : νει, Τ)οπιῖπθ., φμῖα 

πιιηιητίατη, πιατιπμοανὶ φιϊάσφιιαιι ΘΟ, ιγι6., ατεΐ 

ἐπιπιιιιάϊπη. ἘΠ ὐοχ ἔξογιίι δθομτιο αὐ οιιπι: 

Ομ Τοῖς μετ βοανε, {τι Θοπιηειιγεῖα τι6 ἀϊχο- 

ὁ. δον. το Τὶς... (οποία ἀοοιτιιοπίοδ., οἰ ὀπιπθια αἰξιίιι-- 

αἴθοπι οαιοϊϊοπίοηι 956 αὐνογοῖις δοϊοπίϊαηι 1)οὶ, 

εἰ ἱπ σαριϊνταἰθηι το ϊ βθτῖθ 5. ΟἹ ΘΙ, ἐπίοιἰε-- 

εἴταν ἐπὶ οὔ 5 οηιίτηι Ομτϊοιὶ. 

ΒΑΘ ΟΥΒΛΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΒΟΠΙΕΡ. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν' ἀναστὰς, 

Πέτρε, θῦσον, καὶ φάγε. ἃ Ὃ δὲ Πέτρος εἰπε" Μη- 
ΣΤῚΣ , ΟΣ ταν δαμῶς, Κύριε, ὅτι οὐδέποτε 
ἀκάθαρτον. Καὶ φωνὴ πάλιν ἐχ δευτέρου πρὸς αὖ- 

τόν" ἃ ὃ Θεὸς ἐκαθάρισε . σὺ μὴ χοίνου. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. β΄. Λογισμοὺς καθαιροῦντες, καὶ πᾶν ὕψωμα 

ς φαγον πᾶν χοινὸν ἢ ον 

τν 

5 ἣν Η , "τῷ , - - ΗΠ 
ἐπαιρόμενον “κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, χαὶ αἷ- 

" -- , ΓῚ “- 

χμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ 

Χριστοῦ. 

ἈΕΟΌΙΑΊ ΙΧ. 

Ουοὰ ποη ΟρΡΟΥΓΟΣ ΘΠ] τ18 1 ΠΟΙ θη θη 6856 

ἴῃ [εἰ5 ΘΟ  ΠΟΒΟΘ Πα 5, {180 ΟἸΠΟΙ] δι] 511 : 564 

ἄοθοι Τομαϊπὶ νοῦρθα αἰίθπίο αὐιάϊτα ἱπι0 } 156}, 

οἱ νοϊαπίαιο πὴ 6115 ἴδοουθ. 

σΑΡΌ ΤΣ 1. 

λΙαιει. τῦ. 

ἡδηταβὲ πρδὶς γαγανοίαπι ἰδίαπι. «(11 76 5ιις ἀϊαῖ!: Γἀλτιο 

οἱ ὐος σἴπιθ ἰπιοϊϊδοίιι οειἰς ἢ Ποπάμπιπι ἱτιοΠ Π  τεἰς 

ιιοί οηλτιθ φιιοί ἵτὶ ος5 Ππιίγαί., ἱη υὉϑπίτοπι τα- 

εἶτ, οἱ ἰμ σϑοθϑϑίιπι Θπευϊ{{{{π| ὃ ιι ἀπίοπι ργΟσο- 

εἴμιτιι ἀὁ ον, ἄὁ δον δ οχοιηι., οἱ θα οοἰπητιίπατπξ 

ΔΙατα, τ. ᾿οπιϊτιοηιϑ... Οἴίπι ητινὶς αἰιϊι σογπιοτιομηι τϑβηὶ, 

19: εἰ ποῖ ἱπιοίϊὶοὶ!, ὐθηϊ παῖς, οἱ ταρῖϊ φιοά 

φομιϊπαϊισπ οὶ ἐπὶ ΟΟΤ 6 67πι5: εὶς 651 φιιὶ 56οῖι5 

τὐϊά. ν.53, οἱάπι φοηεϊνιαίιι5. 65:.... ἘΠ Ῥάσ]ο ροβὲ: Ομὲ αὰ- 

θην ἐπ ἰογγάπι ϑοπάπι ϑθηιϊιαῖιι5. ὁδί, πο δε 

ιιὶ αἰαῖ 5 ΘΓ ΠΙ ΟΊ ΘΤη, 7 οἱ ἐπιο! ἰσὶ! : φαὶ αἰοτι τι 

7πιιοιιι, αἰίονε., οἱ ζαοῖϊ, αἴϊιις φιϊάθπι οὐτιθ5ῖ- 

πατιηι.,. αἴϊπι5 απίοτα, 5οααφοδίπιιπι, αἰϊιιδ ὍΘΤῸ α 

Μανο. 7. ἰγϊοθδίπαιτα.... Εἰ αἀνοράπς ἰοίαπι ἐγϑαπι., 

τή. ἀϊοοναὶ ἱ{πὶς - “1πιαϊ{6 τι οἱ ἱπιιοιΠἰρῖτ.... Γϊά6- 

(6 ἰ(αψιιο ψμοηιοίο οαμίθ απιϑιιοίῖς : τιοτὶ ἡ αϑὶ 

ἐποὶρίοηίος » δο πὶ σαρϊοηίος : τϑαϊηιθτῖθ5 ἰθπι- 

Ριι5., ιιοπῖαπι εἷος πιαϊὶ σι. Ῥγορίετϑα πιο- 

{6 Πονὶ ἱπιρτγιιάθηίος, 56 ἐπιοἰ ἰροηιίθ5. ἡπι 

οἱξ νοϊισιίας 1)εῖ. 

ἃ Ἐδιο Ῥανῖβ. οἱ ἴοχίϊιβ βᾶσον σα]σαῖιβ ὁ δὲ Πέ- 

τρος εἶπε. ΠΙυὰ εἶπε πος ἰπ οἀαϊίοπο δ επ. πεοὸ ἴπ πο- 

οἰτὶς γοϊογίθιυις ΠΡΥῖβ ᾿πυοηϊττ. 

ἃ Ἄοσ, Ῥυπιτι χατὰ τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ, οσοπίνα 

Πἰοοροπάθης ατοπι Ρείγιις αϊχὶϊ εἰ; Ἐπί 55ΟΓ6 Ὁ. 

ΟΡΟΣ Θ΄. 

υ Ν - - - “- Ἂ , , 

Ὅτι οὐ δεῖ ἀμελεῖν τῆς τῶν ἐπιδαλλόντων γνὼω- 
᾿ Ἂ τ πα τς 

σεως" μετὰ προσοχῆς δὲ τῶν " τοῦ Κυρίου λόγων 
ἜΑ; " τον Ξ 4. 
ἀχούοντα συνιέναι, χαὶ ποιεῖν τὸ θέλημα αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΆ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ - 

φράσον ἡμῖν τὴν παραδολὴν ταύτην. ὋὉ δὲ Ἰησοῦς 

εἶπεν: Ἀχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; Οὔπω νοεῖ- 
τε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα, εἰς τὴν 

χοιλίαν χωρεῖ, χαὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐχδάλλεται; τὰ 

δὲ ἐχπορευόμενα ἐχ τοῦ στόματος, ἐχ τῆς καρδίας 

ἐξέρχεται, καὶ χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον: ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. 

Παντὸς ἀχούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας, χαὶ μὴ 

συνιέντος, ἔρχεται ὃ πονηρὸς; καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρ- 

μένον ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ. Οὗτός ἐστιν ὃ παρὰ τὴν 

δδὸν σπαρείς. Καὶ “ μετ᾽ ὀλίγον: Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γὴν 
τὴν χαλὴν σπαρεὶς, οὗτός ἐστιν ὃ τὸν λόγον ἀχούων 

χαὶ συνιὼν, ὃς δὴ καρποφορεῖ, χαὶ" ποιεῖ ὃ μὲν 

ἐχατὸν, ὃ δὲ ἑξήχοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. ΜΆΡΚΟΣ. 

Καὶ προσχαλεσάμενος πάντα τὸν ὄχλον, εἶπεν αὖ- 

τοῖς ᾿Αχούετέ μου, χαὶ συνίετε. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. 
Βλέπετε οὖν πῶς ἀχριδῶς περιπατεῖτε " μὴ ὡς ἄσο- 
φοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί" ἐξαγοραζόμενοι τὸν χαιρὸν, ὅτι 

αἱ ἡμέραι πονηραί εἶσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε 

ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ῥοιεπιίαπι 7)εῖ. 
» Οίγαφας οἀϊιῖο τὸν τοῦ χυρίου λόγον. ἈΘΡῚ ρυίπιιις 

οἵ τον τῶν τοῦ κυρίου λόγων. 

ὁ Ἄρα, ῥυίχηιιβ μετ᾽ ὀλίγα. 



ΟῚ 
ΜΟΒΑΙΙΑ. 99. 

Ὅτι περὶ τῶν μὴ ἐπιδαλλόντων οὐ δεῖ πολυπρα-- 

γμονεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσὴλ- Ρ 
θεν εἷς ἐχεῖνον ὃ σατανᾶς. Λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς - ὃ 

ποιεῖς, ποίησον τάχιον. Τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν 

ἀναχειμένων,, πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. ΠΡΑΞΕΙῚΣ. Οἱ 

μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες - Κύ- 

ριε, εἶ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποχαθιστάνεις τὴν βα- 

σιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς - οὐχ 

ὑμῶν ἐστι ἱγνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς, οὃς ὃ Πατὴρ 

ἔθετο ἐν τῇ ἰδία ἐξουσίᾳ. 

σ ΕΙ -» 

Ὅτι ἴδιον τῶν ἐχόντων “ σπουδὴν τῆς πρὸς Θεὸν 

εὐαρεστήσεως, τὸ, χαὶϊ "ἐπερωτᾶν περὶ ὧν δεῖ. Ε 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἵ μαθηταὶ 

αὐτοῦ λέγοντες“ φράσον ἡμῖν τὴν παραδολὴν τῶν 
Ε ἘΣ 
ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Καὶ ἰδοὺ, εἷς 

προσελθὼν, εἶπεν αὐτῷ " διδάσχαλε ἀγαθὲ, τί ἀγα- 
θὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ΛΟΥ͂ΚΑΣ. 

πεῖδος γον Ἔ 
Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐχπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆ-- 

« ΄. » ΘΟ ΝΣ, , ΕᾺ »Ν Ὁ Ξ ͵ὕ ε« ΄ὉΝ ξ ναι ὕπ᾽ αὐτοῦ " γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
«᾿Ξ ἘΡΥΤΟΣ ον ς, Ἴ πὸ ἥτο : 
ὕμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; Καὶ μετ 

Ουοά ἴῃ το ι5. χηϊηΐπδ δὰ ΠῸ5. ΡΘΥΠ ΘΠ] ιι5 

πα]Π]οτηο ὁ ἐδ θιητ5 σα] οϑὶ 6556. 

ΘΟΑΡΌΤ ΤΙ. 

Ετ ροσὲ Ριιεοοίϊαπι ἱπίτοῖνῖι ἱπὶ θιίπὶ σαίαγας. οαπ. κ3. 
Εἰ αἰϊοῖς εἰ 765ιι5.: Ομιοά Μαοὶς, [αο εἰμι. Του ᾽7᾽ 38: 
αιιίθτη, τιθηιο σοἰνὶϊ εἰϊσοιιηιθθηίτιτη,, αὐ ηαῖά 

αἰϊαὶξ εἰ.... Το ίξασ φιὶ σοηνθηθγ ατιΐ, ἐπι ἘΥΤΟΘα-- 4ει. τ.6.7. 

ὑαπὶ διπι αἰϊσοτιθς : ])οπιῖτιθ, δὲ ἱπὶ ἰθπι ρ 06 θα 

τοδί {πι65 τ ϑττίτη, Ιογαοὶ ὃ Π)ἰχτι αἰιΐοισι οἷς : οι 
δει Ὁδϑβίτιπι Τι0556 ἰοπι ρΟΓώ τοῖ τιοπιογιία., για 

Ῥαίδι ρμοσιεῖξ ἱτιὶ σία ἱρδίτι5 μοίοείαίο. 

Οιιοά ργορυΐιηι οϑὲ Θου 5, 401 ε16 ᾿πϑιιπαα οἵη 
Τ6ὸ σιδίῖα 50} ]1οὐ τὶ οιιπί,, ἀθ βθ] 5 δα οἰ Ποῖτι πὶ 

Ἰρβου πὶ ῬΟΡΠ ΠΘΠ 115 ρου οΟ ἴα]. 

ΘΟΑΡ Π ἘΤῚ- 

ΕΠ ποοθοσθγιιί αὐ δτιπὶ εἰϊδοὶ ρει 67πι5 αἴσοπ- δΙαιμι. .3, 

65: Εαίδδετο πιοΡὶς ρμαγαϑοίαπι τίταπίοσμηι τίς 

ἀξτί.... ἘῸ δοο6, τισι ἀοοσθάθης., αἷξ {{{|: 274- χαίμι. το. 
οἰδίοτ ὕοπθ, φιϊά ϑοτιὶ [αοίαπι, τι ᾿αῦθαπι υἱΐαπι 16: 

(ἰίονπιαπι 2.... Πιοοραΐ ἐν ρὸ αὐ πιγῦας σι δαῖ- τμὸ. 3. 7. 
ὑαπὶ τιὶ Ῥαριταγοπίμ αὖ ἰρ5ο: Οπϊηιϊπα υἱ-- 

ῬΟΓαΓιιτΙ., “ιιὶς οἑἰοπαϊέ οοὐϊς ἔμ σ.γ 6 ὦ υδτμγα 

ἔγα ὃ.... Ἐπ᾿ ραῦ]ο ροβὲ: ΕῈ ἱπίθνγοσαῦ ατιΐ δτιπι Πυϊὰ, ν.το. 

ὀλίγα - Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἵ ὄχλοι λέγοντες, τί γη8 ἐγ, αϊοεπῖος : Ομϊά βαοίοπιι5 Ὁ Ἔν απ αὐιθμη 

ἃ ποιήσομεν; Ὁμοίως τελῶναι, ὁμοίως στρατευό- Δ οἴπὶ ΡΠ Ἰοα πὶ, ἔπτη πΜ]1165.... 2715 ἀπίθηι απ Δεῖ. 5. 37. 
μενοι. ΠΡΑΞΕῚΣ. ᾿Αχούσαντες δὲ χατενύγησαν τὴν 

.᾿ πον ἐν " . 4. Ν Ἂ 
χαρδίαν, εἰπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον, καὶ τοὺς λοι- 

ποὺς ἀποστόλους" τί " ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί: 

Ὅτι δεῖ “ ἐπερωτωμένῳ φροντίζειν ἀξιολόγως ἀπο- 

χρίνεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ ἰδοὺ, νομιχός τις ἀνέστη ἐχπει- 
«ἴ Ῥ- ἢν, ἢ λέ . ὃ δ΄, λ ἧ , ράζων αὐτὸν, χαὶ λέγων " διδάσχαλε, τί ποιήσας, 

ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτόν. αὶ 
ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσχεις; Ὁ 

ἃ Ἐδιῖο Ῥανῖβ. σπουδὴν πρός. (οὔοχ (οπιθεῖ. εἰ 

111 ἄπο σπουδὴν τῆς πρός. 

8 ἙαΙτο Ῥαγὶβ. οἱ Βερ. ἰογιῖιι τί ποιήσωμεν, ΑΠΠΠῚ 

ἄπο Μβ5. εἴ δήϊιο Ἄἴοη, ποιήσομεν, Ῥαι]ο Ῥοβί Βοος. 

τονίϊιι5 κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, 

αἰιῖς,, σοπιριιποῖ οιιπὶ σογδ, οἱ αἰϊχογισιί αὐ 

Ῥρδίγιιπι,, εἰ αἰ τεοϊίψιιος αροϑξίοἶος: Ομ ἔαοῖε-- 
πιι5.5 υἱτὶ γγαίγες ἢ 

Οιιοά σαραπά πη 51} οἱ 4] ᾿πιθυ ΡΟ σα. τὶ γθοῖθ 
δὲ Ῥγθοαγα γεβροπάθαι. 

ΟΑΡΙΠΣΥΥ. 

Ἐπ δοο6, φιϊάαπι ἰθοιδρΟΥ {5 5.6 τί ἐ6γι-- χειο. το. 

ἰαη5 οιεπι., δὲ αἰϊοοη5: Π7αρίδίον, χε {ποϊοπάο 35.--329. 

αἱίαπι οἰογπάπι μοδοίάονοῦ {11 {{16 ἀϊαὶς αὐ 

διίηι: πὶ ἴθρ6 φιΐά σογὶρίμπι 6545 φιιοπιοίίο ἰε- 

» Ὁ] χάχας οαϊεῖο ποιήσωμεν, ἄνδρες. Αἴ Μ85. ἔγοβ 

Βιος Ἰοοο ποιήσομιεν. 
ἐπεστ τῆς ἢ ΝΒ πε τς ν᾿ 

ς Βορι ῬΎΙΠλτ5 οἴ ΟΥΤ11|5 ὁτι δεῖ ἐπερωτωμένους φρον- 

τίζειν, οὐ ασιάζισι ἰδ {1 πε  Υ}Ὸ 5, αγεῖπ", τι 5οἴ16 
οἱ σοπνοηίθηθ}" »εςροπαξαπί. 

ὦ, 
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οἷς" Π|6 τοϑρονάθηις ἀἰαὶι: 7) ϊῖσος ])οπιΐπτιην 

Τοῖιν ἔμεν δα ἰοίο οογάδ ἔπιο., δὲ δα ἰοία ατιὶ- 

πιά ἔμ, εἰ δα ἰοία πιοπίθ ἔπια., δὲ ργοσϊηιίην 

{{ιτιπι σοιε 6 ἴρδιιπι. Πιχιζψιο {{{: ἤθοὶο τὸ- 

ὁροπάϊειϊ. ας ἔπος οἱ υἷνδ5.... ϑθγηιο ὑδϑίον 

ΘΟΠΡΟΙ ἐπ δγαΐϊα,, σαῖΐὸ οσἱὲ σοπαϊει5., εἰ δοϊαξς 

ηεοηιοίο ὐος ορογίθαξ μοι τοσροτιάενο. 

5. 

Οὐοα σγαντιβ οϑὲ {πα Ἰοίτιη ΘΟΥ πὶ 411 ΠονΘΡηΐ . 
πϑο ἰδηιθη [δοϊπιηξ : ̓ἰσθὲ ἃ ρϑυίοι!ο πὸη νὰ-- 
6 5, οἵι} {1115 ΡῈ Ἰ5ΠΟΡΆ ΠΕ ΔΙ ρΘοοδί. 

ΘΟΑΡΟΤ Υ. 

1116 ατιΐοπι δογνιις, {ιιὶ σοστιονῖζ σοἰπιπαΐδηι 

ἀοπιϊτιὶ σιεὶ, εἰ ποτὶ ργιθραγανῖξ, δὲ ποτὶ [δοῖϊ 

δϑοιιπάταμπ το αξοιι 67πι5., υαριίαϑὶε πατεῖς. 

ιεὶ ατιΐοιτι τιοτὲ σοστιονῖῖ, εἰ ἔεοὶϊ ἀΐσπα ρίαρὶς, 

φαρκιανῖΐ ραιιοῖς. 

ΒΆΒΙΠΙΗΙ ΟΕΒΆΠΕΙ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ἈΑΒΟΠΙΕΡ, 

δὲ ἀποτριθει ὶς εἴ ἐν " ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 

σου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 

σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, χαὶ τὸν πλησίον 

σου ὡς ἑαυτόν. πρὸς αὖτόν- ὀρθῶς ἀπε- 

χρίθης. Τοῦτο ποίει, χαὶ ζήση. ΠΡῸΣ ΚΟΛΟΣΣ. 

Ὁ λόγος ὑμῶν ἘθΝΙεΣ 
τς Κρ ΣΡ ι Ω ΚΣ 

εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς 

, ΦἊᾺ , 

χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, 

χάστῳ ἀποχρίνεσθαι. 

ἃ σ Α " Α "-Ὁ-Ὁ ᾿: δ ἶ Ἂ 

0τ: χεῖρον μὲν τ τῶν συνιέντων, χαὶ μὴ 

ποιούντων " οὔτε . ὃ χατὰ ἄγνοιαν ἁμαρτάνειν 

Ο ἀχίνδυνον. 

ΚΕΦΑΛ.Ε". 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Ἐχεῖνος δὲ ὃ 

μα τοῦ χυρίου αὐτοῦ, χαὶ υὴ ἑτοιμάσας, μἢ 

θέλη- 

ποιή- Ὧν 

τ 
ὃ 

« 

σας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται : πολλᾶς. Ὁ 
δὲ δὲ δὲ μὴ γνοὺς, ποιήσας δὲ 

" ᾿ 
ἀξ τὰ πληγῶν, δαρήσεται 

5.1 
ὀλίγας. 

ἈΒΟΌΤΣΙΑ Χ. 

Οιοά ἢπὶ5 ρδοσαιῖ, ΠΙΟΓ5. 

ΘΑΙΡῚΓΠ: 1. 

μι ἡπιογϑαειις 6εὲ ΕἸϊο., ποτ υἱάεορὶϊ υἱΐαπι, 1) 
6 ἵγα 1)οὶ πιαπιθνὶξ δ Ρ 6 διιπι.... (ὐἰαπ δπῖπι 
δευρὶ δϑδοίϊς ρϑοσαίϊ, ἰϊδογὶ {ειϊδιϊς ἐιιδεϊ ἴω. 
Ομίοπι ἜΓΘῸ ἤπιιοίπιπι Παδτιὶδιῖς {πιο ἐπὶ ἰδ. ἐπι 

φιιδιις. παίτιο γιὑ  ϑοϊτὶς  Ναπι πηὶς {ἰοτιιπι, 

53. ΤΠ 5. ἘΠ᾿ Ῥάυ]ο ροβὲ, δείροπάϊα ρϑοσαῖὶ, πιο σ... 

ϑεζηιτεῖτι5 ατείεπι πιογἐϊς, ρεσοαίιηι. 

Οιοά ἢΠπηῖβ5 πηαηά δε] οὶ, οϑὲ νἱΐα βίθυμπᾶ. 

ΟΡ 1: 

“Ἵπιοη ἀπιθπὶ ἀἶσο υοὗϊς : 
πιδῖιπὶ σογνανογιὶῖ. πιογίθπι ποτὶ υἱάοὺτὲ ἵπὶ τεἴεγ- 

χιιίπι.... 564 φιιῖ ταϊξιξ τη 6 Ῥαΐεν., ἴρ56 τοϊ]εῖ πιατι- 
ἄαίιηι ἀφαάϊι., φμῖά ἀϊσαπι, οἰ φιϊα ἰοιαν. Ἐξ 
σοῖο χιιο πιαπάαίια 6715 οἷϊα οίογπα δϑῖ.... 

Διισιο ΦΘΡῸ ἰἰδεταιϊϊ αὶ Ρεδοοαίο,, σεγνὶ ατΐοπι {α- 

εἰ έεο, μαῤοιὶς ἐσιιοίπια. Ὁ ΘίΤιισπι ἐπι σαποιἐ - 
οαἰϊοτιθηὶ , ἤϊτιθπι Ὁ Ε]Ὸ , Οἱξατπη (ΘΙ ΘΥΤι αι. 

ἀ Τοῖαπι 1], ὅτι χεῖρον μέν δἴο., ἴπ πποάππι ἐἰ- 
1.11 ροβίξατη εβὲ ἰπ ἤθβ. ρυῖπηο ; εἴ ἰξα πο σεγθὰ 1ο- 

σατὶ ἀοθογο τὸ ἴρϑα Ἰοαιυῖζν, οἴπι δὰ αιιο Ξ[α πη οχ 

δὲ σιιὶς 5ΘΓΊΠΟΤΙΕΤΙ Ἑ, 

ΟΡΟΣΊΙΣ 

Ὅτι τέλος ἁμαρτίας, θάνατος 

ΦΑΛ. Α. ρι ΓΞ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ὁ δὲ 

ται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἢ ὀργὴ τοῦ 

τόν. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Ὅτε 

τίας, ἔλεύ ύθεροι 

ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ, οὐχ ὄψε- 
Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὖ- 

ν᾿ ΟΝ 5» ΚΤ - 
ε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἅμαρ- 

ΚΟΥ -ἷ΄΄νΝ ΄ , - ᾿ 
ἦτε τῇ διχαιοσύνη. Τίνα οὖν χαρπὸν 

» ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε: Τὸ μὲν γὰρ 
τ᾽ ὀλίγα - Τὰ γὰρ 

χέντρον 

ΞΟ Ξῇς 
ἐχείνων. θάνατος. Καὶ με 

ἘἈ] , - ς ΄ ; χα ᾿Χ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας, θάνατος... - Τὸ δὲ 
τοῦ θανάτου, ἣ ἁμαρτία. 

Ὅτι τέλος ἐντολῆς Θεοῦ, ζωὴ αἰώνιος. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΤΙΏΆΝΝΗΣ. 

λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ; θάνατον οὗ μὴ θεωρήσῃ εἰς 

τὸν αἰῶνα. ΙΩΑΝΝΗΣ. Ἀλλ᾽ ὃ πέμψας με Πατὴρ, 

τί εἴπω, καὶ τί λαλήσω, 

- [4 

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν 

αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωχε, 

χαὶ οἶδα ὅτι ἢ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστι. 

ΠΡΟΣ ΡΩΝΙ.. Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ, ἔχετε τὸν χαρ- 
Ἂ τὸ ΔΊ 

πὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμὸν, τὸ ὃξ τ' τῶν » ζωὴν αἰώνιον, 

Αοεῖς ῥγοξοσιπίαν, δα ργαοράοπῖεπι Εϊα!απη ἀτια-- 

ἄγαγε πι}]ὸ πιο ροξϑῖπξ. 



ΜΟΒΑΙΙΑ. 

Ὁ ΡΌΣΣ ΤΑ'. 

Ὅτι οὐ δεῖ καταφρονεῖν χριμάτων Θεοῦ, ἀλλὰ φο- 
θεῖσθαι, χἂν μὴ παραυτίκα τὴν ἀνταπόδοσιν 
ΕΑ ἔχη. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Φοδήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμε- 

νον χαὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννη. ΛΟΥ͂- 

ΚΑΣ. ᾿Βὰν δὲ εἴπη ὃ δοῦλος ἐχεῖνος ἐν τῇ καρδία 
τὴς ΤΩΣ , ΦΈΣ» τιηδνδαι ᾿ ΥΩ 

αὐτοῦ" χρονίζει ὃ χύριός μου ἔρχεσθαι" χαὶ ἀρξη- 

ται τύπτειν τοὺς παῖδας χαὶ τὰς παιδίσχας, ᾿ ἐσθίειν 
᾿ ΄ Ἁ , ὩΨΈ ᾿᾿ Ὁ 

τε, χαὶ πίνειν, χαὶ μεθύσχεσθαι" ἥξει ὃ χύριος τοῦ 
ἘΝ τι , ΞῚ ἊΣ ’ τον ὦ. ᾿Ν ελ Δ. “ δούλου ἐχείνου ἐν ἡμέρα ἣ οὗ προσδοχᾷ, καὶ ἐν ὥρα 

ἣ οὐ γινώσχει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέ- 

ρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. ΙΏΑΝΝΗΣ. 
: τ ᾿ 

Ῥδε, ὑγιὴς γέγονας" μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ 

χεῖρόν τί σοι “ γένηται. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Μηδεὶς 
ὑμᾶς ἀπατάτω χενοῖς λόγοις " διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχε- 

ται ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 

; ὃ 
“Ὅτι ὃ ἐπὶ τοῖς πρώτοις ἁμαρτήμασι παιδευθεὶς, χαὶ 

τῆς ἀφέσεως χαταξιωθεὶς, ἐὰν πάλιν ἁμάρτῃ, 
ϑ ἐξ τς ᾿ 

χεῖρον τοῦ προτέρου χατασχευάζει ἑαυτῷ τὸ χρί- 
τοί νν, γα 

μα τῆς ὀργῆς. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ἸΩ ΑΝΝΗΣ.  “ Ἴδε, ὑγιὴς γέγονας, μηχέτι ἅμάρ- 

τανε, ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι γένηται. 

σ ν ἅψ - ὩἨ ξ , Ν τ Ὅτι χρίματι ὀργῆς Θεοῦ τινων ὑποπεσόντων, τοὺς 
ΑΥ - 

λοιποὺς φοδουμένους παιδεύεσθαι δεῖ. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

᾿ 

ο 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ, Ὁ 
ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ 

αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. Καὶ 
ἀποχριθεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς " δοχεῖτε ὅτι οἵ 

ἃ Ἑάτεῖο Ῥαγῖς, ἐσθίειν δέ, Ἀδα. ῥυίπητις ἐσθίειν τε. 
» Ἑάτιο Ῥαγ5. ἰδοὺ ὑγιής. ΑΠΈΖΟΙ ἔσο ΠΡ τὶ ἴδε, 
“Τὰ Βερ.. τογεῖο εἴ ἴπ Δ]655. ροβὲ {Ππ4, τί σοι γένη- 

ται, ἀ)εοία βιιπὲ 11ὰ ἐσ Αοιϊς 13, 40 : βλέπετε οὖν 

μὴ ἐπέλθγ, ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις " ἴδετε 

ΒΕσῦΠΙΑ ΧΙ. 

Οιυιο ποῦ 5ιιπὶ οοπίθμηποπεα Τ)οὶ {πα ϊοῖα, 5ϑἀ 
τἰπηιθ πὰ : ᾿ἰοθὶ ἀθθῖα μαμὰ Ποη βἰαϊίηι 51056- 
4αδιαν. 

ΘΑ ΡΙῚΓ - 

δε μοίίις5 {{πιθίδ ἰιπηι, τὶ ροΐεεὲ δὲ απίπιαπι 

δὲ ΘΟΥΡι5 μδγάθγ ἵτὶ σεϊιθππαπι.... Οἰιοά οἱ αϊ- 

ποτὶ σον εἰϊ6 ἴπὶ σογδ 5σμοὸ: ἤογαπι [αοῖί ἀο- 

πνΐτιμι5 ΠιδιιΣ Ὁϑτῖγ6 : εἴ οορετὶξ ῬΕΤΓΟμ 616 56ΥΡΟ5, 

δἰ «ποίας, οἱ δάεσθ, δὲ δίϑοτγε, οἱ ἱπεῦσιατὶ : 

φϑηῖθί «ἰοπιΐτιμς σεννὶ {{{{ι|5., ἐπὶ αἶδ ἐπ χιία τιοτὲ 

ὁρογαΐ, δὲ ποτὰ ἡιια πιθσοὶξ, δὲ αἰἰνίοὲ διίηὶ, 

ῬΡαγίθπιηηθ 6715. οτιπι ἐπε οἰνιι5 ροτιοῖ... Γ1ἀ6. 

δαπῖι5 [αοίτι5. 65 : 7απὶ τιοῖϊ ρϑοσαῦθ, τι εἰθίετῖτι5 

εἰν αἰϊᾳιιίε σοτιιίησαί.... δίοηιο νος σϑάμοαϊ ἰπτα- 

γυϊδιι5 ὉϑΥδὶδ : ρΓΟρΡίδΤ ἰμδο θπῖτη υϑτιῖϊ ἵστα 71) οὶ 

ἐπι Πἰϊο5 αἰ )αάοπιείω. 

Οὐοά «υἱ ρΓΟρίον ρυΐογα ρϑοοαία σουγϑρίμϑ ἴα, 
οἵ ψϑπἴΔ πὶ ΘΟΠΒΘ ΕΠ 5 δῖ, δῖ ὙΠ γ5 11) ΡΘοσα- 
Εἰ ζ, 511 1651 ἴγδ Γι Ἰοῖτι πὶ ̓ΥΪΟΥΘ σγάνἴτ5 ρᾶγαῖ. 

ΘἸἈΞΡῚΤΓ 11. 

λήαιι. τὸν. 
28. 
1μςε.ι 2.ὴ ΨῈ 

ἢ - --17- 

“οαπ.5. τή. 

Ἐρλες.5.6 

Κϊάε, ςαπιὶις βαοίτι5 65: 7απι τιοῖϊ ρθοοαΓῸ , Τι6 7οαπ.5.ιή. 
εἰοίογίπις ἰδὲ αἰϊψιτα οοτιϊτισαΐῖ. 

Οτοά οὐπὶ “αΙρίαπι 1π {πιά Ἰοῖτιηι ἴγὲ8 οὶ 1π0146-- 

Εἶπ, ΟΕΘΙΘΡῚ ΠΙΘίΠ ΡΘΙΟΙΪΒΙ ΘΡΕΑἸΡῚ οἱ σου δὶ 
ἀοθϑαπε. 

ΘΟΑΡΟΤ Τῃ11. 

“ἀογαπὲ απΐεπι ιίάαπι ἴρδο ἐπι ἐδπΊροῦ. χμε. 13. 

πιιιτιτατιΐος εἰ ἐς (σαἰϊίῖς,, φιιοτιισι σαμσιιῖ- 
σιοπι Ῥιϊαΐι5 πιϊδοιεγ αὶ στιπι δαογὶ Ποἷῖς ΘΟΓηι. 

Εἰ τεϑροπάθτις υἱέσι αἰαὶ! ἐἰ5: Ῥιιαιῖς φιοά 

΄ 
οἱ καταφρονηταὶ, καὶ ἐπιδλέψατε,χαὶ θαυμάσατε θαυμάσια, 
καὶ ἀφανίσθητε - διότι ἔργον..-.. ἐχδιγγῆται. 

ἃ Βυχϑιιβ δα πο Ρατῖβ. ἰδοὺ ὑγιής. ἙΔτο  επ. εἰ 
ἄυο Μ55. ἴδε, 

1.πςϑ. 



922 ΩΣ 

λὶ Οαϊϊ οὶ ργῷ οηιπῖϑιις (Οαἰϊιεοὶς ρϑοοαίοτγος 
ιορῖπι., ψιιία ἰαἰϊα ρμαπ5ὶ σι" οπι ; ἄΐοο υο- 
δὶς: 564 πίρὶ ρωπίϊοπίίαπι ἐβϑγὶἰς, ΟἸιτιθ5 οἰππῖ- 

{ον ρον  ὑι5. {πὶ {ΠΠ1 ἀἄδοθπι οἱ οοίο,, 5ιιρ6 7 

γιιος σϑοϊαϊι {ἰΓΤὶς πὶ δίϊοθ,, οἱ οὐοοϊαϊξ δος, ρμτι- 
ταις ηιιοά ἱροὶ ἀδῥίζονος {μοναὶ ργιθίθι" οπιτιθ5 Ἑ 
μοπιῖσιος πμαΡιϊατιίες ἵπὶ ϑἱεγιιδαίοπι ἢ Λοπι; ἄἶσο 

νοϑὶς: 56 οἱ ρωπὶζοηίίατη τιοτὶ ὀρογι εἷς, Οπιπος 

οἰηυϊ {6} ρον  εῖς..... “Ζμάϊοτις αμῖοηι παπίας 
ἀώθὸ συόρΡα, οσαάοης ὀχερίσανι!. Εἰ [αρίιις ἐεὶ τἰ- 

ΠΟΤ ἡιαβΤυιι5. 51 61 ΟἸ 65 πιὶ «παϊοντει ἰκρα.... 
ἜΡΙΝ 10, Υδῃ τι ΠΕ γΓ ἰδ, οἴσιιί αιίάαπε ΦΟΤτί Τιτι- 

ΠΤ ημμρανθγιιπὶ, οἱ ρογίθγιιτιί ἂν οαίογηιϊπαίογε. 
ΠΦὸ αἀτΐοπι πὶ Πσισα σοπίϊπβοναπι {5 : φοτί- 
Ρία 5τιπὶ απίοπν αὐ σοτγτ οἰἱοτιθπι τιοϑίγαιη, πὶ 

45 πος ςιθοιιϊογιπι ἀδνοπογιτεῖ. 

ΤΟΣ 

ΒΑΒΘΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς [Γα- 

λιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν: Οὐχὶ, 

λέγω ὑμῖν - ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ “ μετανοῆτε, πάντε 
ὡσαύτως ἀπολεῖσθε" Ἢ ἐχεῖνοι οἱ δέχα χαὶ ὀχτὼ, 

ἐφ᾽ οὺς ἔπεσεν ὃ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ.,, καὶ ἀπέ- 

χτεινειν αὐτοὺς, δοχεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο 

παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν 

Ἱερουσαλήμ; Οὐχὶ, λέγω δμῖν- ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετα- 

νοῦτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. ΠΡΆΞΕΙΣ. 

Ἀχούων δὲ ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν 

ἐξέψυξε. Καὶ ἐγένετο φόδος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς 

ἀχούοντας ταῦτα. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Μηδὲ γογγύ- 

ζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν ; καὶ ἀπώ- 
λοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. Ταῦτα δὲ τύποι συνέ- 
θαινον ἐκείνοις " ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν. 

εἷς οὃς τὰ τέλη τῶν αἰώνων χατήντησεν. 

: ΕΝ ὙΠ ἿΞ “5 5 ν Ξ ΝΥΝ τὸ ἐπα δ τ χὰ ΜαΑΆΜΡΙ, 
Οιιοά αιιῖ5. ῥ]δυιιπιιι6 ᾿ρβῖ5 διΐδμι πθαυϊῖα ορε- 25 Ὅτι καὶ αὐτοῖς τοῖς τῆς χαχίας ἔργοις πρὸς τιμῷ 

ἰΡιι5. ρωπα: ἴοοὸ γα πιν. 90 ρυοθθπίθηι 
1π]}]θαίθηη. 

ΘΑΡΌΤ Ἰν. 

Ελ εἰσι τιοτὶ ργοδανογιιπὶ 1)θῖσπ παθεγθ ἱπ 

τιοϊίιϊα,, ἰραι λει {ἰὸς Τοῖς ἐπ τεργοϑιιηιν δοτὶ-- 

διίπι, αι βασίαπε θα ψι πὸπὶ Θοτινθτιτεξ......ς 

3. 1.55.2. Εὸ φηοί οἰατγιίαίοπι ὑογιαἰὶς τιοπὶ ΤΘΟΘρΘΡιετιῖ 

πε Τατο γα φαϊνὶ Πογοπί, ἰάθο πεϊει {115 ΤΠ οιις ορογαίὶο- 
τιθηὶ ΘΥΤΟΤῚ 5, τιῦ ογϑείαπι! πιοτιαεῖο. Β 

Ποηι.τ.528 

Θιυιο πλ τ ρϑοοαϊουιπι. ποι τιδη) Ρἰασαι 

Τλθιιηὶ : 564 15 4υἱ ᾿ρϑὶ ἀοοθρίιι5. Θϑ τ βῖνθ ὙἱΡν 
5:08. ΠΊ]Π1ΘΓ 511. 

ΘΟΑΡΌΤ. Υ. 

{πἰ υογϊίαίε αΐοο τοῖς, πα υἱάπ δνατιξ 

ἀπ αϊονιις Εἰΐώ ἐπι Ισγαοῖ, φικατιάο οἴαιίσιιπι 65ὲ 
δοίη ατιτιὶς ἰγιθτι5 οἱ πα θηδῖδτι5 σθα . οτίηὶ [αοΐα 

6556. [απιδ5 πιαβια ἵπι Οπιτῖ (οὙγα; Θὲ καὶ πιείϊαπι 
ἐϊαγιιτι τυῖΐϑϑιις ἐδ ΕἾ ας, πἰδὶ ἐπὶ ϑαγαρλίμα δὶ. ἃ 

τ. δον. το, «ἰογιὶς αὐ πιιιίογεπι υἱάπιαιν....... οῖο θπῖτι ὑὸς 

ὑεαιν ἰξηογαγο, [ταί γ 5, ψιιοαί ραίγο5 ποδί γί οιτιθς 5τεὺ 

πιο {ιοττισιῖ, οἱ οπιιθς Πια 6 ΤΓαΤι δἰ τσὶ, δὲ 

ΟἸιιο5 πὶ Μογϑδθ ναριϊταϊὶ φιεπι, ἐπὶ παιθ,, οἱ 
ἐπι πιαγὶ : οἱ ὁπιπθς δαπιίομι σσαπι ερὶγί αἴοηι 

« Ἐὸ λεῖος οἵ πῆγα Ῥδρ. του εα5 μετανοήσητε. 

ἃ Ἄορ, τονῖλις χἂν ἀνήρ, ὕίναχις οἄτο χἂν εἷς τυγ. 

» Τύναχις οἄλιιο ὅταν ἐχλείσθη, Αἱ Μϑ8ς, ποβινϊ ὅτε. 

αν ἴῃ 115. ἀτι05 ΒΡ 5 ποιμηϊπανὶ ΕΠ ΥῚΞ 

ΠῚ ΦἾΓΑ Κ, 
οια προυπαρ- 

, ΄ Ν 
ρίαν πολλάκις παραδίδοτα' τις, ( 

χουσαν ἀσέθειαν. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

Α ἡ ἡ 
ΠΡΟΣ ΡΩΝ. Καὶ χαθὼς οὐχ ἐδοχίμασαν τὸν 

: ὌΡΙΩΣ δΣ 
Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ Θεὸς 

τρυῖαι ξ β , - 
εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήχοντα. ΠΡῸΣ 

» τω , » 

ΘΕΣΣ. β΄. Ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ 
ΝΠ τὰ ζω “- Ν .»" - ; ᾿Ξ 

ἐδέξαντο, εἰς τὸ σωθῆναι αὐτοὺς, διὰ τοῦτο πέμπει 

αὐτοῖς ὃ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι 
5 ᾿ -Ὁ- ! , ἄν"; 

αὐτοὺς τῷ ψεύδει. 

: “τ Η ε ᾿ 
Ὅτι οὐχὶ πλῆθος ἁμαρτωλῶν δυσωπεῖ τὸν Θεὸν, 

ἀλλ᾽ ὃ εὐαρεστῶν αὐτῷ, "κἂν ἀνὴρ τυγχάνη 
Ρ ᾿) ρυτυγχάνῃ 

χἂν γυνή. 

ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 

τ ταν ΡΣ πο ΡΣ τ 
ΛΟΥΚΑΣ. Ἐπ᾿ ἀληθείας λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλαὶ 

τᾷ - ΣΣΡΉΞΡΕΞ Ἂς αν ᾿Ἤλιουτἐν τῷ Ἢ ΔΝ 
χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἤλίου ἐν τῷ Ἰσραὴλ, 

Ἢ , ν-Ὁ Ὶ 
ν ὅτε ἐχλείσθη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἐξ, 

ΕἼ -- Ἁ Ὁ Α 

ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, χαὶ 
Ὡ 9 , ΧΑ 3 

πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς 
Ν ξ, ὦ στ, ΑΟΎΝ τς 

Σάραφθα τῆς Σιδῶνος πρὸς γυναῖχα “χήραν ΠΡῸΣ 
Ἢ εἶ ᾿πϑ οϑν 183 ἄπ τς 
ΚΟΡ. α΄. Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, 

τς , πὴ ὅτι οἱ πατέρες ὑμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, 
ἘΣ δεν εΡΣ ; διῦλθ ἘΑΡΎΘΝΣ 

χαὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, χαὶ πάντες 
ΕΥ̓ ῈΣ Σ 

εἰς τὸν Μωσὴῆν ἐθαπτίσθησαν ἐν τῇ νεφέλη καὶ ἐν 

οὔ Νῶ: χαὶ τὰ ὃ Αώτ, Ἰοριπ- ς Π]ὰ, χαὶ τὰ ἐ 

Ῥοβὶ νόσοπι 

χήοαν. 



ΜΟΠΆΠΙΑ. 

τῇ θαλάσσῃ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευμα- 

τικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματι- 
χὸν ἔπιον" ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀχολουθού- 

σῆς πέτρας " ἣ δὲ πέτρα ἦν ὃ Χριστός. Ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὃ Θεός" χατε- 

στρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

" 

ὁ19 

πιαπαοαν ἐγτεπί,, δἰ θη 5. Θετπείθηι μοίιηι ορῖ-- 

γἱταἰθηι ὑἱνογειτι : ὑἱ νον απὶ ονίηι εἶθ ἐρὶ γι αἰὶ ς6- 
ηιιοπίθ 605 ρεῖτα., ρμϑίγα απίοπι ἐγαὶ (γί ϑίτις. 

ϑϑά ποῖ ἐνὶ ρὲ σίνιις. θογιίην ϑοπορίαοϊίιιπι 51 

760: παπὶ ργοϑίν αἴ σιιτῖ ἵτι ο5θγῖο.. 

ΟΡΟΣ ΙΒ΄. 

Ὅτι πᾶσα ἀντιλογία, κἂν ἐχ φιλιχῆς καὶ εὐλαδοῦς 

διαθέσεως γένηται, ἀπαλλοτριοῖ τοῦ Κυρίου τὸν 
» ΄ ἀπ δ κ᾿ , Η͂ γΑ, 
ἀντιλέγοντα" πᾶν δὲ ῥῆμα Κυρίου μετὰ πάσης 

πληροφορίας χαταδέχεσθαι “ δεῖ. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΙΦΑΝΝΗΣ. Καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας Ε 

τῶν μαθητῶν, χαὶ ἐχμάσσειν τῷ λεντίῳ, ᾧ ἦν διε- 

ζωσμένος. "ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον, χαὶ 

λέγει αὐτῷ ἐχεῖνος: Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς 

πόδας; Ἀπεχρίθη Ἰησοῦς, καὶ “ εἶπεν αὐτῷ - ὃ ἐγὼ 
Α “- Δ » 5» Ε , 

ποιῶ, σὺ οὐχ οἶδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτα. 

Λέγει αὐτῷ Πέτρος " οὐ Γμὴ νίψεις τοὺς πόδας μου 

εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀπεχρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς " ἐὰν μὴ 
᾿ 5 Μ ’ ϑ. 

γίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 

Ὅτι οὐ δεῖ παραδόσεσιν ἀνθρώπων ἀχολουθεῖν ἐπ᾽ 

ἀθετήσει ἐντολῆς Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ΜΆΡΚΟΣ. "ἕπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρι- 

σαῖοι χαὶ οἵ γραμματεῖς - διὰ τί οἱ μαθηταί σου οὐ 
περιπατοῦσι χατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσδυτέρων, 

ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον ; Ὃ δὲ 

ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" ὅτι καλῶς προεφήτευσεν 
Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται" 
Οὗτος ὃ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἣ δὲ καρδία αὖ- 

τῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. Μάτην δὲ σέδονταίμε, 
Β 

διδάσκοντες διδασχαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 

᾿Αφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, χρατεῖτε τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων " καὶ τὰ ἑξῆς. 

ἃ Ἀρρ, τονεϊιι5 χακαδέχεσθαι χρή. Ν᾽ αθα πὸ Μαι- 

αἰνὶ 16, 21, οἱ 22, οἱ 28 : ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ἰπσοῦς 

δεικνύειν. ....., ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων, Πος «πόας Ἰοοο 

Του Ὲ0 οἱ ἱποι!σαία ηνοηϊιητι ἴῃ πος ἴῃ. Μοββα- 

ΒΕΘΊΤΑ ΧΗ. 

Οιιοι ΟὨπὶ5. οοη δά ϊοιϊο,, δεϊδηι δὲ ΘΧ ἃ ΠηΐοῸ 0 

Ρἷο αἰΐδοιιι ουϊαιαν., ἃ Ἰ)ουηἶπο ἈΡΆ] 6 πὰ 60Π- 
{ρα ἀἸοθη θη : 4«ποάψαθ. νου ΤΠ ΟΠΊΪπΐ οἴ] 
ΘΙ Πὶ σΟΡ ΙΓ 1 Π 6 5υιβο ρ θη τιηι οι. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Εεοωρὶι ἰανανθ μθάες εἰϊςοϊρτζοτγιιη, οἱ δυο ν- 

{ ΡΡΌΓ ᾿ἰπίδο, ψιι9 ὁγαὶ ργωοϊποίις. Τ πὶ οΥρῸ 

«ὦ δίπιοποιι Ῥοίγιιπι : οἱ αϊοῖ! οἱ Ῥοίγιι5 : 7) οπιῖ-- 

πὸ, {π| πιϊ]ιὶ Ιανας ρμϑήες ἢ Πεσροπάϊι «1655, εἴ 

αἰϊαὶ! οἱ : Οποεῖ ἐρὸ Καοῖο, ἔτι τιοδοὶς πιοεῖο,, σοἷος 

αἰίθηι ροδίθα. 71)ϊοῖ! οἱ Ῥοίτιις : οι ἰαυανὶς πιῖ- 

λιὶ μϑέϊος ἔπι αἰθγσαιτη. Ποοροπαϊι οἱ «}651ι5: δὲ ποτὶ 

ἰάνοτο [6 ποτὶ αῦθ5 ραγίθηι πιθοιιτη. 

218 Θοἱ ποῖ ΟροΓίοὶ ἐγδα το π65. Ππυὰ Πὰ5. 5οί ιν, 

11 τπιΈι τηαπάδτιηι Τ)6ὶ ἐὐ τι} [ἀΟἸ ἃ Πγ115. 

ΟΑΡῸΤ 1]. 

Τοίμήθ ἱπίονυγοσατι οπὶ Ῥλανςοὶ δὲ σονὶ- 
δ - Ομανρθ εἰϊξοίριῖἑ τὶ ποι ἀπιδιίαπι γμχία 
ἐγαεἰἰἱοτιοηι 5" ογιιηι, σϑεὶ ἐἰἰοις πιατινιις τι αλι- 

μοαπί ραποτι ὃ “11 {16 γοσροπάοης αἰαὶ εἰς: 
δόπο ρῥγορΠοίανϊε ϑαῖας εἶδ υοὐϊς ᾿ιγροογιίεϊς,, 

δίομξ σογίρίμηι 65: : Ῥοριίις εἶς ἰανϊς πιο ἰιο-- 
ποῦαΐ, ΘΟΥ αἰίθην δον τετπ ἰοη ΡῈ 65: α πιθ. νι υά- 
γεν ἀτιίθην τὴθ οοἰτπμι,, οσογιίος εἰοοίγίας.. 

Ργιοορία ποηιίμαιπι. Π 6 ϊητιοτιι 5. Θπῖπι πιανεῖα-- 

{πη 1), 1ϑποιἰς ἱσαα ἐἰογόμι Πμιοπιϊτιίηι, οἴο, 

Πθηϑὶ, 

« Ἑά]εῖο Ῥαγί5, καὶ λέγει αὐτῷ. γ᾽ οἴογοβ Πθν χαὶ εἴ 
πεν αὐτῷ. 

ΓΆΡ, τογίλι5. εἰ μιὴ νίψῃς. 

“σαν. 
5.-8. 

Ἐπϑαϊ, 20. 
ι3. 

τις 



Μαμ). 528. 
ἴρ. 20. 
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Οιιοι ομληΐα ΡΓΌϑ115 56 Δ Π4 ἃ 511η1. {πιὸ ἃ )0- 
ΠΉΪΠῸ ΡΘΙ ΘΚΔΠΡΟΙ πὶ ΘΓ ΔΡΟΒΙΟΪῸ5. ἔπιθιλιηὶ 
ΠΌΠΟΝ 

ΟΑΡΟΤ 1Π. 

Μιιτιίος ἀοοοίθ ΟἸλτι65 σογιίος, δαρίϊτξατίθς5 605 

ἔνι πιοηιίτιθ ΤΠ αιτὶς., οἱ ΕΝ, οἱ δρίγι(ιι5 σαπιοιὶ: 

5. ΒΑΘΙΠΠ ΟΕΒΛΠΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

᾿ τ ἢ 
Ὅτι δεῖ πάντα ἀπαραλείπτως φυλάττειν, τὰ διὰ 

ἐν ΤΣ , ἀνθ αν3 , Ἐς ΠΠΕΠΣΤ 
τοῦ εὐαγγελίου χαὶ τῶν ἀποστόλων ὑπὸ τοῦ Κυ- 

ρίου παραδεδομένα. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 

τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πα- 
᾽ Ὁ Ῥς ὦ - , ἜΝ ΕΓ 

εἰοοοτιῖος 605 56 ναΓ 6 ΟΠισιΐα ιιροιιηιι6. ἡιαλι- Ὁ τρὸς χαὶ τοῦ ΥἹοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος " διδά- 

εανὶ “οὐ ϊκ..... Ἐτσατί απΐοην Με ἀπὸ απίο 

7)οιιηι., ἱποθιογιίος ἵπι ΟτἸτιδιι5. πιαπααις οἱ 

ἱιδυϊοαιὶοτινιι 5. 1)οηιϊτιϊ οἴσιθ χιιοροία...... Οεὶ 

φος «ταϊξ, πνθ αἰτίαι : χμὶ ἀπεῖθην ὑο5 δρογτιῖξ, 

16 ΦΡΘΡΊ{..... ΤΠιαηιιθ, [Γαῖτος γ 5[αί6, οἱ ἰοπεῖθ 

ἐν αὐἰϊιίοηθ5., φιίας εἰϊἀϊοι εἰς οἷν ΡΟ 5ΘΥΠΙΟΤΙΟΙ, 
δἰνε ρον ορὶςίοίαπι., ἰαπιχιίαηι ΡῈ π05. 

Οιιοά ΠΘη10 ἀ] δὲ ϑιιαπὴ ᾿ρ5ῖι5. νο]απίαίοηι νὸ- 

Τυππτατὶ Τ)ΟΠΊΠΙ ᾿ΥΘΡΟΠΟΙῸ : 506 ἴπ ΟΠ ΤῸ 
Τ)6Ὶ νοι α ἢ (0 61 57 οἱ Θχβθία. 

ΘΟΑΡΌΤ ΤΥ. 

Οἰεία ποι 4 ΠΦΓῸ τνοϊιιγίαϊοηι τπθάηι,, σοε ᾧ0-- 

{ιν αῖθηιν 6715. χιῖ πυϊοῖτ πὸ Ῥαίτῖσ.... ΕῚ ρμοοὶεἰς 
βοπίδιις,, ογανὶς αἰϊσοτ: Ῥαίον, οἱ οἱ, ἱγαγι5-- 

Ἔν σαἴζοοηι ἰδίμηγι. 7 γιεπιίαπιθτι τιοσὶ πιθα το- 

{ιιίας,, σϑα {μὰ {1α1...Ψὕ.. 1πὸῷ φιῖνιις οἴ πος ΟΠιτιθΣ 

αἰϊφιιαπίο σοτινογ δαὶ διίπιιι5 ἷπ ἀδοϊογϊϊς οατ'- 

γιὶς πο 178 5 ζαοίοηος οἰμηίαίοην σαν ηἷς οἰ 60- 

δἰξαιοτιίην τιο ΑΓ 1: Θὲ ΘΥΩΗιτ 5. ταί μα Νιὶὶ 

ἐγ δἱοιι οἱ οσοἰίοτὶ. 

Ξ Χ ριξε 
σχοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. 

ὟΣ ν “; , 

ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον 
εὐ εψοξὸ ᾿ τ Σαρα 

τοὺ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς χαὶ 
τ ὙΠ ς ΠΡΟ ΣΟ τὸ 

δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Ὁ 
ΠΡΟ ἀν οραν καὶ Ἄσσον ΣΕ αα ΤΟΎ τ 
ἀχούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀχούει" ὃ δὲ ἀθετῶν ὑμᾶς, 

- πὶ ἊΣ Ὁ ᾽ν Ὦν, ἄν νος τῷ 

ἐμὲ ἀθετεῖ. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. β΄. Ἄρα οὖν, ἀδελφοὶ, 
Ἀ ᾿ ΕΟ 

στήχετε, χαὶ χρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδά- 
ς 
ὃ 

ΗΜ 
χθητε εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς, ὡς 

᾽ 
ι 

ἡμῶν. 

Ὅτι οὐ δεῖ θέλημα ἴδιον παρὰ τὸ " θέλημα τοῦ 

Κυρίου ἐγκρίνειν " ἀλλ᾽ ἐν παντὶ πράγματι ζητεῖν 

χαὶ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

ΚΕΦΆΑΛ. Δ΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν , 

ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με " Πατρός. ΛΟΥ - 

ΚΑΣ. Καὶ θεὶς τὰ γόνατα, προσηύξατο λέγων " Πά- 

τερ; εἰ βούλει, παρένεγχε τὸ ποτήριον τοῦτο. Πλὴν 

μὴ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ ἃ τὸ σὸν γενέσθω. 

ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Ἔν οἷς χαὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστρά- 

φημεν ποτὲ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρχὸς ἡμῶν, 

ποιοῦντες τὸ θέλημα τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν διανοιῶν 
Φ' «στὸ; ἘΤ ΄ , 2 Ὁ ε Ν 3 
ἡμῶν " καὶ ἦμεν τέχνα φύσει ὀργῆς, ὡς χαὶ οἵλοι-- 

, 
ποι. 

ἈΒΟΊΠΑ ΧΗ]. ΟΡΟΣ Ἱ1{΄. 

Οιοά ορουτῖοι “πιθη 116 5ΘΠΊ 061 ΒΟΥ] 6550, οἱ Ε Ὅτι δεῖ νήφειν ἀεὶ, καὶ ἕτοιμον εἶναι ἐν τῇ σπουδὴ 

ἃ Τὴ] ορονα βϑέιι!ο ρθυΠοίθηα ραγαίιηι, 
“ΠΑ ἸΟΠ15 Ῥϑυ σα 1 ἃς ΠΟΒΟΘΠΓΘΙῚ. 

ΟΑΡΙΤῚ. 

δύσι {ιηινὶ δείγὶ ργιθοϊποιὶ, εἰ {σον ἀτ- 
ἀδπίθς: οἱ Ὅ05. δἱηιῖϊος Ποπιϊτῖνιι5 αοροοίαπϊ- 

ἃ Ἄρρ. γῥυΐπηιβ ὁ δὲ ἀκούων. 

»ΊΔοια Οοἄοχ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐγκρίνειν. 

ΟὟΟχ πατρός ἴῃ Ῥ]ουίβαιιο ΤΠ υὶς νειουῖθιι5 ἄοοσῖ; 

τῶν χατορθωμάτων τοῦ Θεοῦ, γνωρίζοντα τῆς 

ἀναθδολῆς τὸ ἐπιχίνδυνον. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. ᾿Ἕστωσαν ὑμῶν αἵ ὀσφύες περιεζω- 

σμέναι, χαὶ οἵ λύχνοι χαιόμενοι" καὶ ὑμεῖς δι 

ΟΡ τάψας, ορίπον, Γαπἶπὸ ποῖ το 1 65 ἴῃ δ᾽ αἰσαία, 
ἃ Ἠρρ,. Ῥγΐπηιιβ τὸ σὸν γινέσθω. Νίοο ἴζὰ παττο Ῥοϑὶ 

Ἰάοπι οάοχ ποιοῦντες τὰ θελήυατα. 



ΜΟΒΆΙΙΑ, 91ὅ 

ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν χύριον ἑαυτῶν, πότε διι5 «ἰοπιίημτηι 511ει. Ζιιατιο τιν δ αἰ α΄ παι 
ἀναλύσει ἐχ τῶν γάμων" ἵνα ἐλθόντος, χαὶ χρού.ς ρρ 51 πὶ σπὶ ψοπεγὶῖ., δὲ μιιϊσανοῦὶξ, οοπίε- 
σαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. Μακάριοι οἱ δοῦλοι ὅν ϑίΐι αρθτῖατιί εἰ. Βοαϊὶ σογνὶ ἐ{11, πιο 5 οτίπα σδ- 

τι 6} «ἀοπιίτιιι5., ἱπινθ ποτὶ οἱσίϊατιίος «{(πιὸπὶ εἶἶσο 

φοῦὶς,, φιιοά ργιδοϊπϑοῖ 56, θὲ [αοῖοι {{1ος5 ἀϊδοιίηι- 
δ6Γ6, δὲ ἱγατιϑίθπς πιϊπϊδισαὐϊι {ἰ 5. ΕἸ οἱ ϑοπο-- 

τὶς ἱπι σοοιιπία οἱοσίϊία, εἰ οἱ πὶ τπ ἰοΡια υἱειίϊα 
επί, οἱ τξα ἐπινπιθνῖ , ὑφαίὶ διιτιὶ φοννὶ {{{1. Πος 

ατιίθηι βοἰζοῖο, ψμοά 5ἱ 5οἰγδὶ ραίον [απεϊίας, σα 
μόνα {ιν ϑδηπῖτοι, υἱοίἑαγοι μἰΐφιιθ., οἱ ποτὶ δἰ π6- 

τοὶ μον οαϊ «οπεῖίγη, σιίαπι. ΕῈ τος Θϑίοιθ μαγαίϊ, 

ψιῖα πα ἤογα ποτὶ ριιαἰϊδ., ΕἾ ζἰιι5 Πιοπεϊπῖς υό- 

- τὶ - τ- 
ἐχεῖνοι, οὖς ἐλθὼν ὃ χύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. 
3, δι Ψ, -» » - 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀναχλινεῖ 
δ - 

αὐτοὺς, χαὶ παρελθὼν διαχονήσει αὐτοῖς. Καὶ ἐὰν 

ἔλθη ἐν τῇ δευτέ λαχῇ, χαὶ ἐν τῇ τρίτη φυλαχῇ Ἢ ἢ δευτέρα φυλαχῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτη φυλαχῇ 
“ ὮΝ ἔλθη, χαὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἶσιν οἱ δοῦλοι 

" ἐκεῖνοι. Τοῦτο δὲ γινώσχετε, ὅτι εἰ ἤδει ὃ οἰκοδε-- 
΄ 7} «“ "17 ΒΣνν Σ Ξ , εἶ 

σπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὃ χλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν 
μ᾿ Α -- -Ὁ " - 

ἂν, καὶ αὖὐχ ἂν ἀφῆχε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

ἢ ὥρᾳ οὐ Καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι δοχεῖτε 
ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται, καὶ ἢ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ γιϊοί,, εἴα...... 706 τοπιροτίφιις «τοι εἰ τποϊπϑηῖῖς ἜΣΣΣΙΝ ρ Ρχ 7 ςῆς ᾽ ] 71. 7)]}655.5. 

ΘΕΣΣ. α΄. Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν χαιρῶν, ηαίγος, τοι ἱπεἰϊβοιῖϊς τι δογίϑαπιις υοὐϊδ: ἱροὶ 1.3- 

ἀδελφοὶ, οὗ χρείαν ἔχετε γράφεσθαι δμῖν - αὐτοὶ γὰρ δπίπη εἰϊ ἰσοτιίον οοἰεἰς,, φιιοα εἰϊθ5 1])οπιϊτιὶ 5ἱοπὲ 
κελεν πλι τ τρν τῆ ρα ἢ Σ Σ 
ἀχριδῶς οἴδατε, ὅτι ἣ ἡμέρα Κυρίου ὡς χλέπτης Μμ ἷπ ποοίο., ἴία σνοπῖεί. Ἐλ Ῥᾶμ]ο ρμοϑβὲ: ᾿σέξμγ γριὰ. . 8. 

ἐν νυχτὶ, οὕτως “ἔρχεται. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " Ἄρα οὖν Βὶ ποπὶ «ἰοΥ̓ πιϊατπιι δἰομί θὲ οὐίοτὶ, 56εἰ υἱσί οπιιδ 5 

μὴ καθεύδωμεν ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ, ἀλλὰ γρηγορῶμεν, 6ἰ δσοὐγιϊ οἴπιιι5. 

καὶ νήφωμεν. 

υ͵ - ( - ἊΝ Ὅτι δεῖ πάντα χαιρὸν εὔθετον ἡγεῖσθαι εἰς τὴν Οιοά ΟΠΊΠ6 ἰΘΙΏριι5 ἤδρθὲ ΤΘραΤΑΡῚ ΟΡ ΟΓΕΙ ΠΊ1ΠῚ; 

σπουδὴν τῶν “ ἀρεσχόντων Θεῷ. δα δὰ βιἀϊοβο ἀροπάα, {185 [)60 μ]αοθηῖ. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. ΘΟΑΡῸΤ 1|. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ 27 οροτίοἱ ὁρογαγὶ Ορθγα 6715, ἡτεὶ πῖδὶξ πι65) Πραπ. 9. ἡ. 
Γ΄ πέμψαντός με, ἕως ἡμέρα ἐστίν. ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. «ἴοποο εἶϊος 65ι.... Πιαφιι6., οἰιατι 5ἰπεὶ πιοὶ, οἴο- Ῥιϊρρ. 5. 

΄η 7 . . “ . 

Ὥστε, ἀγαπητοί μου, χαθὼς πάντοτε ὑπηχούσατε, κι 56ΙΉΡΟΙ οὔθαϊδίῖς, πιοπὶ τι ἵτὶ ῥγιθϑθπια πιθα 13. 

μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ ᾳα ἐατιίπιτηῖ, 561 πιτιο πιαρὶσ ταίτεο ἵτι αν ϑθτϊα πιθα, 
μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόθου χαὶ τρόμου οἴπι πιθίϊε Θὲ ἰγθηιΟΓ6 υδείγαπι σαϊμίθπι ορόγά- 

τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν χατεργάζεσθε. ταϊτιῖ. 

ΟΡΟΣ ΙΔ΄. ΒΕΘΌΙΠΑ ΧΙΨΥ. 

σ - ἥν πα Δ} " πα ἐν 7 ῷ τ 

Ὅτι οὐ δεῖ ρ ἘΣ  υνἀ; ἀλλ᾽ ἑκάστου (μά τ68 “18 ἰπίοῦ. 856. ΠῸΠ Φοπν θη ηΐ, ΠΟΙ 
“- 4 " ννΝ ᾿ ἃ : 

τον φ νο κενῶν, τ λεγομένων τὸν ἴδιον καιρὸν 511η: ΠΙΙΒΟΘΠ 86 : 566] 5 Πστ ]ΟΥτ ἢ 4188 Ππιπὶ 

γνωρίζειν. ἅτ ἀἸοιπίι". , ῬΓΟΡΡΠ ΠῚ). ΓΘΠΡιι5. ἃσΠΟβΟΘη- 

ἄπιπη οϑί. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. υ ΘΑΡΕΠ ὦ 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ῥότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μα- Τισιο ἀοοθάπιτιξ αὐ δμπὶ εἰϊδοίρειϊ «Τοαητεὶς , χα, ι,}». 0. 

θηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες " διὰ τί ἡμεῖς χαὶ οἱ Φα- Ὁ εϊοοτίος : Οἰαγ πος οἰ ῬΠαγίδιθὶ 76 μτιάτατις τή. κ5 

ἃ Μοσοπὶ ἐχεῖνοι. ὁχ ΔΠΕΙΖ 5. {τ ]] 115. ΠΡ γ15 414], 

» Αἀαάϊία βιιηῦ ἁΙ4πὰ ὁχ [πιοὰ 12, 48 --- 47, οἵ ἴῃ 

685. ε ἴῃ Πδρ. [ογεῖο μοὶ {Ππ4 χαὶ τὰ ἑξῆς. Ν εαΡο- 

Ταπὰ Πποτιιπὶ ἱπὶ ἰπιπὶ οδῖ, οἷς ἐπιφέρει. ἐὰν δὲ εἴπη ὁ 
δοῦλος ἐκεῖνος : Πιιῖ5, μετὰ τῶν ἀπίστων θήσε:. 

ς δος Ραμ] νευθὰ οχ Ἐρίϑίο!ϊα ργίπια δα ΤΠιο55, ὃ, 

8---, ὅταν δὲ λέγωσιν. ... νυχτὸς οὐδὲ σχότους, σοπίποι- 

ἴον Ἰοριιπίαν ἴθ Μοθ5. οἱ ἴῃ Πρ. ἰορεῖο ροϑὲ ΠΠυ6, 

οὕτως ἔρχεται. 

ἀ Τὰ ἰάθη (οάτοῖθιι5 ροϑὲ νοοδ5 ἀρεσχόντων τῷ 

Θεῶ, Δα]θοία βιιηΐ ἐκ Μαίίμαο 12, 11 οἵ 12, νεγρα 

μας, τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος εἴς. «ἃ γόσοπι τπιϑ πὸ 

ποιεῖν. 



ααί. Ἷ δ: 

Ἔοι ὃ 

λ7αιι}..3.8, 

9. 

Δήαιιλι.) 5, 
1--- ἡ. 

νι. ναὶ. 

-- ι3, 

10 5. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΚΙΖ, 

ΠΡεηπεηίον, αἰδοῖρεῖ απιθηι ἐμ ποτὶ Το ιπαπῖ ὃ 

Εἰ αἷὰ ᾿ἰὶς “655: Πιμνη τα μοδϑιιεὶ {{{] ςρονιοὶ 
ἐμι5θ} 6 φιιαπιαίι οτεπι ἐ{{ἰς 65: ὁροπδιις ἢ Τἐπϊθηῖ 

απίοηι, εἰϊθ5, οτέηι απ ογθίτιτ αὖ εἰς δρογιδιιδ., οἱ 

ἐμ 7 πιτιαῦτιπὶ πὶ ἐἰ 5 ἀΐοῦτις., οἷο... Παηιιο, 

᾿ ἤγαιγος, τιοτι 815 Αἰ απο, ὁοα ἰἰνότι : ἔτι 

{ἰϑογίαιο ἰσίιιν. χια ΣΤ νι πιο5 ἰϊδεγανῖί, 
δίαίο, οἱ ποῖϊίθ ἱοσπιηὶ 760 φοΡν [5 σοτιίῖ-- 
ποτ. 

ΘΟΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΝΟΙΠΕΡ. 

ρισαῖοι νηστεύομεν πολλὰ, οἵ δὲ μαθηταί σου οὐ νη- 
στεύουσι; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς " ὁ Ἰησοῦς" μὴ δύνανται 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν 

ἐστιν ὃ νυμφίος; ᾿Ελεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅταν 

ἀπαρθῇὴ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν 

ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις, χαὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡΟΣ 

ΓΑΛ. Ἄρα, ἀδελφοὶ, οὐκ ἐσμὲν παιδίσχης τέχνα, 

ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας - τῇ ὅ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἢ Χριστὸς 

ἡυᾶς ἠλευθέρωσε, στήχετε, χαὶ ἡ πάλιν ζυγῷ 
δουλείας ἐνέχεσθε. 

ἈΒΟΌΤΑ ΧΥ. 

Οιοά ποθὴ Ορουοι, 506 ἴῃ ΠΟΠΪ5 Δ]ΙΟυ τι ΟΡΟΥ θιι5 ὼ Ὅτι οὐ δεῖ 
ΤοΡοβιία, δἰβείατα 51Π1Π| ΠΟΟΠ ΘΟ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ταοῖ 6 ἐΓΘῸ ἤγιιοτι5 ἄἴσπος ρωπϊιοηα ; οἱ πὸ 

νοϊιὶς ἴσον ἱπίγα υο5 ἴρθος: Ῥαΐίνϑηι ἢν θηϊις 
«ἡ ϑναίιαπι. 

ΟΡΌΣ. 16: 

ἄλλων κατορθώμασιν ὃ" ἐλπίζοντα, 
τ δα ΩΣ ᾿ξ 

τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν ἀμελεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄ 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς 

μετανοίας, χαὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς ́  

ἔχομεν τὸν ' Αὐραάμ. 

ΒΕσυμα ΧΥΙ. 

Οὐοά π1}}}} Παν ἀπε «(πὶ δ΄ πλι} νἰντιη! οἴμη Οἷ5 
41 60 Ρ]ασθηῖ, ΠΘῸ [ΘῈ ΔΠΊΜΔ 111} 5111} 

ψἰρ 115 Οὐ Πα ηΐ : [ἀπηοῖϑι θοίθη τπθ 0 ἁἰηιιο 

1051 νἴνθυο ν᾽ ἀθπίαν. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ΖισιῈ εἰσὶ ΐθ ογὶΐ το πτίηι σαν ἰογιεηι θοϑῖη υἱρ- 

οἰπίνιι5, {ι ἀὐοὶριθηίος ἰαηιρακίος σίας, θαίο- 

γιατί οὐνῖατη 5ροτι5ο. (τινι ατείοτη Θὰ δἷς ΕἸ τι 

Ργμάθπίες, δὲ φιιίτεψτιθ βαίι. Οιια ὀλαπὶ Καί, 
αοοερίϊς ἰαπιραάζνιις 5τιὶς, γιοτι διἐπιϑϑγιτεῖ οἰθιετη 

δθοιίηι : ρΓμάθηΐθς ὉΘΓῸ ἀσοορογι {πὶ διεὶς ὑα- 

δὶς οἵαη, ἰατηρακίϑιις διεὶς. ΘΟ ῥάι]ο ροϑὲ 5110- 
7πηρῖι 46 [ἀτ]5: Ροκίθα ὕθγο υϑπίμτιῖ τοις 

οἱρρίπος εἰϊοθηίος : Ποπιῖηο, })οπιῖτθ. ἀροτὶ πο- 

δὶς. «11: {{16 γοβροτιάθης αἰΐ: 1)10ο “σοὐϊς, τιϑδοὶο 

ε ΤΑΡτὶ νοΐογοϑ ὁ ἰησοῦς. Πθεοϑὲ αὐιϊοι!ας ἴθ νὰ]- 

δαί5. 

ΓΟ αοα ἰριάοπι Ἰορίτι" ἀρὰ Μαιμών 9, 10 οἱ 
ΠΥ οὐδεὶς δὲ ἐπιδάλλει.... ἀμφότεροι συντηροῦνται, ἴῃ 

ΒΆΠΘΙΒΙ Πἰργὸ ἁὐἀάϊειιμι ἱπυθηϊίιν γγο5ὲ Πα, καὶ 

ς Απεϊχαὶ ἄϊιο Ἰ]νὶ τῇ ἐλευθερία ἡ. στήχετε οὖν. 

{τςταάιιο οὐϊιο οἱ Πορ. βοοιμάιις αἱ, αι οοπίοχία, 

28 ΟΡΟΣῚς-: 

Ὅτι οὐδὲν ὠφελοῦνται οἱ συζῶντες τοῖς ἀρέσχουσ: 
ἘΣ ΣΣ ἥ ΞΕ : 

τῷ Θεῷ, καὶ τὸ ἑαυτῶν φρόνημα μὴ κατορθοῦν- 
᾿ ᾿ 5 

τες, χἂν χατὰ τὸ φαινόμενον σώζωσι τὴν πρὸς 

αὐτοὺς ὁμοιότητα. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

, 
ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Τότε ὁμοιωθήσεται ἣ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν δέχα παρθένοις, αἵτινες λαδοῦσα!: τὰς θ ᾽ 
λαμπάδας αὑτῶν, ἐξῆλθον. εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμ- μ ᾿ 

δὲ ἐξ φίου. Πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν φρόνιμοι, καὶ αἵ πέν- 
τε μωραί. Αἵτινες μωραὶ, λαδοῦσαι τὰς λαμπάδας 
«Ὁ ,ς.. “Ὁ »,ς τὰ ς ὃ , 

αὑτῶν, οὐχ ἔλαθον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον " αἱ δὲ φρό- 

νιμοι ἔλαθον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτῶν μετὰ τῶν λαμ.- 
΄Ν ΠΈΣ υ 5 ΄, γ, 57 ν -“ 

πάδων αὑτῶν. Οἷς ἐπιφέρει μετ᾽ ὀλίγα περὶ τῶν 
ΕῚ -Ὁ- συν αν ὦ 

μωρῶν" Ὕστερον δὲ ἔ 
ν ᾿ Ἔ βάρος δα 

λέγουσαι - Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. Ὃ δὲ ἀπο- 

χονται αἷ λοιπαὶ παρθένοι 

" πιο Ῥαγὶβ. 

Ῥυΐπιις εὐ ἰογεῖαβ ἴα πὶ οαϊἀ πηι. 

ἱ Οὐ ἀρι ἀν]  ΠΠπδοαπὶ ρόοσὶ γόσουῃ ἀδραὰμ, Ἰοραπ- 
τὰν, λέγω γὰρ ὑμῖν..... εἰς πῦρ βάλλεται, οπηπϊα ἢδο 

«αἀαῖια σας ἴθ Ν655. οἵ ἴῃ Ἀθρ. τον το, 

ἐλπίζοντας τῶν χαθ᾽ ἑαυτῶν, Βερὶὶ 

4 ΑΒΠζαὶ ἄπο ΠΡνὶ οὐ αἴνδάιιο οἀπο μωρῶν" Κύ- 

ριε. Ἀδδ. τον Εἶτι5 αἴ ]π οοπίοχίιι 



ΜΟΚΆΤΙΑ. 

χριθεὶς εἶπε" Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἷδα ὑμᾶς. ΛΟΥ- 
ΚΑΣ. Λέγω ὑμῖν " ταύτῃ τῇ νυχτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ 
χλίνης μιᾶς" εἷς παραληφθήσεται, χαὶ ὃ ἕτερος 
ἀφεθήσεται. Δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό" μία πα- 
ραληφθήσεται, καὶ ἣ ἑτέρα ἀφεθήσεται. Καὶ ἀπο- 

χριθέντες λέγουσιν αὐτῷ ̓  ποῦ, Κύριε ; Ὃ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς" ὅπου τὸ πτῶμα, ἐχεῖ συναχθήσονται καὶ 

οἵ ἀετοί. 

θλ 

φψοϑ.... Πίοο υοὐῖξ: ἴπ ἐἰϊα ποοῖς δγιιμὶ επί τι Πιιο. τ7.3η. 

ἰϑοῖο τίτιο; τιτιιι5 αϑϑιιπιοῖτιν, Θὲ αἴξοι' τον τιθίτετ, 
Ἐτχιιαὶ ἄπ πιο οχιΐθς ἐπὶ τἰτιπετι ; τιτια ἀ551Πι6 {17 
εἰ αἴίεγα τεἰϊιφιιοίιν. ΕΔ τϑοροπάοπίθς5 αἰϊοιιι 

{1 - τῦυὶ, Τοοπιῖπο ὃ Οἰιὶ αϊαῖι {115 {ὔῤϊίοτιπιφιια 

{ιιογὶς σοτριις, {πιο οοπιρτοϑαθιιγῖτσ' εἰ ἀηιιὶϊο. 

-- Ξττττττττττττστστς---------------- -------------------
-------- ἔσο πσἔοΠπσππσπ σι σΞΞ 

ΟΡΟΣ 1Ζ΄. 

Ὅτι δεῖ τὸν ἐνεστῶτα χαιρὸν ἀπὸ τῶν δεδηλωμέ- 
νων ἡμῖν παρὰ τῆς Γραφῆς ἰδιωμάτων γνωρί- 

ζοντας ὁποῖός ἐστιν, ἐστοχασμένως τούτου τὰ 

χαθ᾽ ἑαυτοὺς διατιθέναι. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΎΘΑΙΟΣ. Ἀπὸ δὲ τῆς συχῆς μάθετε τὴν 

παραθδολήν. Ὅταν ἤδη ὃ χλάδος αὐτῆς γένηται ἅπα- 

λὸς, χαὶ τὰ φύλλα ἐχφύῃ, γινώσχετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
θέρος. Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, 

γινώσχετε, ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. ΛΟΥ͂ΚΑΣ. 

Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, 

εὐθέως "ἢ λέγετε, ὅτι ὄμόρος ἔρχεται: χαὶ γίνεται 

οὕτως. Καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε, ὅτι καύ- 
σῶν ἔσται" χαὶ γίνεται. Ὑποχριταὶ, τὸ πρόσωπον 

τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ 

χαιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε; ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. 
« ν 

Ὁ χαιρὸς συνεσταλμένος ἐστὶν τὸ “ λοιπὸν, ἵνα καὶ Ε 
ν. - Ψ μι ε 

οἱ ἔχοντες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι" χαὶ οἵ 
Ἶ : 3 

κλαίοντες, ὡς μιὴ χλαίοντες᾽ χαὶ οἱ χαίροντες, ὡς 
͵ὔ 

μὴ χαίροντες" καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχον- 
᾿ κ 7 Ὁ ᾽ὔ ᾿ 

τες χαὶ οἵ χρώμενοι τῷ χόσμῳ, ὡς μὴ “ χαταχρώ- 
᾿ ΄ " κι -" δας τ 

μενοι᾽ παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ χόσμου τούτου. 

»ΈΝΙο Ῥανὶβ. λέγεται, ὅτι. Βερ, τονεϊιβ λέγετε, 

ὄμδρος. Βδρ,. Ξδοιπάτιβ λέγετε, ὅτι, 

ὁ Ῥοβιία νἴνρα!α οβϑὲ ἴῃ πίτασιιο οἀϊτίομπο εἰ ἴῃ Βορ. 

Ῥυΐπιο ροϑὲ νόοθθπὶ λοιπόν : 48 πὶ ̓ ἱπίοΡΙ ΠΟ ΟΠ πὶ 

50 απ, ᾿ἴᾳ ὙΟΡΕπλτ5, λᾶπε ἐθπιριις ὕγ να 65, τι εἴ 

ΒΕ ΧΥῚ]. 

Οὐοά οἰπὶ ρμ6ν' ριορυιθίαϊοϑ ΠΟ 5 ἃ βου ρίανα ἰπ-- 
ἀϊοαῖαθ. σπου ηλι5. 411816 511 ᾿πϑία 5. ΓΘ ΠῚρΙ8, 

ἀθθθπηιιβ πὰς οοπ]δοία [06 [λοῖα γ65 Ποϑίγὰθ δα 

1Ππ4 ἀοσομηπηοάαγο. 

ΟΑΡΌΤ 1: 

35. 37. 

ΑἿν ατῦογο αἰίοηι οὶ ἀϊδοῖίε ματανοίαμῃι. γι μι. γή. 
Οἴαπ ἤαπι ταπιτ5 6715 τόπον Κμονὶϊ, οἱ οϊϊα παία, 

δοἰτῖς φιιοῖ ργορθ δεὶ ὡϑίας. Πα δὲ ὅσος οιπι 

ἱάογιεϊς δ οἵππῖα, βοϊίοίε ιιοῖ ῥΓῸρ6 65ΐ 

925 

ἐπ Ἰαπιιῖς.... τα υἱάογι ες τιεΐδτι, οτίθπίθπι αὖ ας οι. 54. 

οὐδάξιι, οἰαιίηι αϊοϊεῖς : ΝΙπιντις ὐοπὶξ : οἱ ἴΐα ---56. ἡ 

Μι. Επ σιαπ αἰιδίτιιπν ἤαπίοπι, αἰϊοϊεῖς : Ομοά 
(οίμις ογὶτ : οἱ Πἰ. Ηγροονγίίθ, γαοίθπι οοἰὶ εἰ 
(ΟΥΤΩΣ τιοσίϊς ρῥγοῦανθ, ἤἰοο ατιΐθπι ἐθπιριι5. ἡτπιο-- 

πιοεῖο τιοτὶ ργοϑαιὶς ὃ...., «“ἀπὶ ἰοπιριι5 ὕγονα ε5ΐ, 

κί οἱ φιὶ παϑοτὶ μαονο5, ἰαπιητίαηι τιοτὶ μαϑοπι- 

(65 σἴτιί : δὲ φιὶ επί, ἰαπιφιίαπι ποτὶ Πθπί6ς : 
εἰ χιιὶ φαιιάθηξ, ἐαπιφιιαπιὶ ποτὶ βαιθτιί65 : οἱ 

ιιὶ φηατεγιῖ, ἰαπιηιίατι τιοτὶ ροσδίἀθηίες : οἱ ιιὶ 

τἰἰπετιΐτι ἤοο τιτιπιο, ἰατιφιίαπι τιοτὰ τεξ ταί : 

Ργωίογιι θπὶπι ἠἴβιτα ἤπι πι5 πιιιπιεϊ. 

ιιὶ εἴο., 564 51 Ἰοοδθῖβ υἱγραϊαπι ἀπίθ υοο 685 τὸ λοιπόν, 

ἴππο ἐμ ουργθία βου τἰὶ ἴπ ψαραΐα,, ἐέπιρι5 ὕνέν 

δϑΐ, γεἰΐψιιιπε εσί, δἴο, 

ἃ Ττνάσιο οἀτῖο οὐ Ἀςρ. δοοιπάιι5 παρσχρώμιξνοι, 

Βορ, τογτῖα5 χαταχρώμιενοι. 



918 5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΛΕΕΕ ΘΑΡΡΛΡΟΘ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

ΒΕΟΘΙΠΙΑ ΧΥΠΙ. ᾿Ξ ΟΨΌΣ 1Η΄. 

Οὐοά πιαηάήαξα Τ)οὶ δὸ τηοάο [ϑὺὶ ἀθ]θθηῖ., Ῥγοῖ 
Το πΉΐητι5. ρ ΘΟ ρῖ". Οὐ δηΐπὶ ἴῃ πιο 0 δὰ [ὰ- 
οἰθπαϊ οἰ οπάτι, Πἰσθὲ ππαπάαιιιπ) Θχϑθάα νἱ- 
«δαῖτα, ΓΘΡΡΌΒιΙ5 οδὲ ἃρπά δι. 

ΟΑΡΟΤΊΊ. 

Ζϊοοναξ αἰίοηι δὲ οἷ, ψιιὶ 56 ἱμνίίανεγαῖ : 

Οἴιηι [αοὶς ργαπάϊιην,, απὶ σωπαπι, τιοῖϊδ ϑοσα 6 

ατηῖοο5 {π05., τιθῇ 6 ἤ αίτος ἐϊ05. τι] ι6 σοσπαίος 

{π|05..,. τιθτ6 οἱοίπιος αἰϊνίο5., τι βοτίθ οἱ ἱρϑὶ 

[6 εἰ αι εἰδὶ τοιτιρεὶο. δοά οτπι 
«εἰς σοπνῖνίιιι, ὑοοα ραϊροτος, ἐθὐιϊος, οἷαιι-- 

εἶο5 οἱ σἰθοος, εἰ ϑϑαΐιις ΘΡῖ5., σιιῖα τιοτὶ μοπϑ5ιιτιξ 

γοίγι ϑογὸ «ἰδὲ : τοιγὶ ϑειθίι" οπῖπν {ἰδὲ ἐπι ΓΙ 5 1ι7- 

τοίπνίίοπῖ, 

τΤϑοίϊοτι 5 ΟΥ̓ 10. 

Οιιοῖ πο ορουῦίοι Τὶ πιὰ πάαπιπ) [Δ 6. δὰ {ππι- 
ΠΙΔΠΔ ΠῚ σΡα Ια ΠῚ ΘΟΠΟΙ Πα Ππαἰαμ., ἃπὶ ΡγΟρίον 
ἉΠΠ|Δ 1} ἃΠὰ πὶ ἃ ΠΟΙ ΙΟΠΘ π : 566] ᾿π ΘΙ ΠΙ}115 ΠιιηῸ 
50Οριιπὶ Πα] 6, τὶ ρ]ασθαὰβ 60, οἱ ἀδίμι 1)60 
8]ονία. 

ΘΑΡΌΤ 11. 

«Τιἰοτιαϊίδ., τι οἰ θοπιος γπάτι ὑδείγαπι ζαοϊαιὶς 
οογάπι ἰιοηιϊτεῖδιι5., αἰ υἱάοαπιϊπὶ αὖ οἷς : αἰϊοηπὶ 

τη θείην πιο ἰα οιὶς αριιὦ Ῥαίτοην Ὁδείγιιηι, 

ιιὶ ἵν ο(ἰϊς 651. Οτιπὶ ΘΓΘῸ ἐαοὶς οἰθοπιοςγπαπι, 

γιοῖϊ {αι σαπογθ σολάπει ἰοηιίνλνιις., δἱ οι ἢ γρο- 

ΟΥ̓ ἐδ {αιοϊκπιτιὲ ἐπ 5γπαβοϑὶβ, δὲ ἵπι υἱοῖς, τι μο- 

που ΠΠσϑηῖιι" αὖ ποπιϊτιδιις. Γἤτοπ ἀϊοο τονὶς, 

᾿. Οον.1ο. ΤϑοΙρίμπις πιογοθάθην σιίάπι,, οἱ οτοῖθγα.... ϑὲρδ 
ἜΓΒῸ τπαγιιιοαιϊς., ον ὑἱδιιὶς,., οἰρο αἰϊμα σιιϊε 

5. αοϊεϊς ; οπιτια ἐπ σἰογίαπι Π)οὶ ἐαοῖίὁ...... δορά 

δίομε ργοναιϊ δισπιις αὶ ἴ)60., τεῦ σγοἰθγθίτι τιοδὶς 

δναπϑοίζιηι , ἵζα ἰοχιιίηειι, τιον φιιαςὶ {οὐ τεῖ-- 

διις ρίαοεπίος, σά 1260. χιὶ ργοναΐ εογα πο- 

δίτα. δοηιιθ θην αἰϊχιατιο ψμϊηιτες ἴτε ΣΟΥ πιοτὰΘ 

αὐἀιιαιϊομιῖὶς,, δἰομὲ βοϊεὶς., τιθιιθ ἐπὶ Θοοαδίοτο 

ἈῊΡ δεινε,. Ξ 
ἃ Ῥοβι νόθοπὶ δικαίων βοχιπιητιν 118 ἴῃ Μοβ5. δὲ ἴῃ 

Βορ. ρυῖπιο, ἃ οὖν ἐγὼ λέγω, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ Πατὴρ, 

οὕτω λαλῶ. Ἐὰν δὲ χαὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν νὴ 

νομίμως ἀθλήσῃ, (μα δ΄ 50 650 ἴοιιον,, οἴομε αϊαϊι 

πεϊιὶ Ῥαίεν, οἷς ἰοχιον, (ιιοεὶ οἱ ψιιὶς εἰΐαπε οεγίαϊ, 

ποῖ σογ ΟΠ αΐκι", γεϊδὶ ἰδ αιζηιθ σου αν: «π γευὰ 

Ἰεσαμταν ραν αι ἀρι Φοαπποιὰ 19, 50, Ῥασεῖμ αριιὰ 

Ρ 

Ῥαυ]ιπι, 3 

ς τοῦ Θεοῦ οὕτω ποιεῖν, ὡς ὃ 
αξεν. Ὃ γὰρ ἜΕΡΝ τὸν τρύπον τῆς 

“Ὅτι δεῖ τὰς ἐντ' ολὰ 

Κύριος προσ ξε 
΄ 
τ 

ἐργασίας διαπταίων, χἂν δόξη ποιεῖν τὴν ἐντο- 

λὴν, ἀδόχιμός ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ χεχληχότι αὐτόν " 
ῳ -- »“᾿ , Ν » 
ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, κὴ φύγεν τοὺς φίλους 

σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, δὲ τοὺς συγγενεῖς 
᾿ ῃ 

σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους, υποτε χαὶ αὐτοί σε 
» 

ἀντιχαλέσωσι, χαὶ γένηταί σοι ἀντ ἀπόδομα. Ἂλλ 

ὅταν ποιῇς δοχὴν, χάλει πτωχοὺς, ἀναπήρους. 

χωλοὺς, τυφλοὺς, καὶ μαχάριος ἔσῃ, ὅτι οὐχ ἔχου- 

σιν ἀνταποδοῦναί σοι" ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν 

δικαίων. 
- 3 , - ἂ 

τὴ αναστασξι τῶν 

Ὅτι οὐ δεῖ τὴν τοῦ Θεοῦ ἐντολὴν διὰ τὴν πρὸς ἄν - 

θρώπους ἀρέσχειαν, ἢ δι᾽ ἄλλο τι πάθος, ποιεῖν, 
- - "-Ὁ- ᾽, 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ σχοπὸν ἔχειν, τῷ Θεῷ ἀρέσαι, 
- "ἊΣ 

χαὶ Θεὸν δοξάσαι. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Προσέχετε, τὴν ἐλεημοσύνην 

ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς 
Ἄν 

εἰ δὲ 
Ἀριτς το παρὰ τῷ Πατρὶ ὑμῶν τῷ 

ὑμῶν μὴ 
Ν -" ΠΣ πο ιτς ΄ χ 3 Ψ' ἈΦ τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. “Ὅταν 
- κα Ε 

οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην , μὴ σαλπίσης ἢ ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ οἱ ὑποχριταὶ ποιοῦσιν ἐν 
ζ ΞΞΈΤΝ 

ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶ- 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι 

ταῖς συναγωγαῖς χαὶ ἐν 

σιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
ν - ϑ ᾽, 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. χαὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. 

Εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πῇ δὸς εἴτε τι ποιεῖτε, πᾶν-- 
, 

τα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. α΄. Ἀλλὰ 

χαθὼς δεδοχιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, πιστευθῆναι 
ΥΞ ἘΣ - ΄ 

τὸ εὐαγγέλιον. οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις 

ρέσχοντες, ἀλλὰ τῷ Θεῷ τῷ δοχιμάζοντι τὰς χαρ- 

ἐν λόγῳ χολαχείας “ἐγε- Ἐ Στ τε ξ ας ἡμῶν. Οὔτε γάρ πο 

ΟΣ πῆς 2, 

»]α ΠαΒ πὶ ποτὶ οπΊπ65 ἔπ σα! πιὸ ποῖατξϊ, ἔτι 

τυ ρῖ5 ἀοξουιρο πρυῖ. Ῥάσ]ο αἰτοῦ ἴῃ ΒΙΡ]115 ἔμττροσθέν 

σου, αἸιῖδ ἰδ. 

ὁ ἘΔ ῖο Ῥαυνῖὶβ. ἐγεννήθυμεν. Οὐχ Οομαροῖ. εἰ Βὸς. 

Ῥυΐπειις ἐγενήθημεν. 



ΜΟΒΛΠΙΛ. 

νήθημεν ; χαθὼς οἴδατε " οὔτε προφάσει πλεονε- 
»; , » Ἂ ΝΜ - 5Ἐ ΕῚ , 

ξίας, Θεὸς μάρτυς οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων 

δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων. 

Ὅτι δεῖ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου μετὰ συνειδήσεως 
ΤΥ ἣν τ} Ὁ ΄ ΕΣ Α - ’ 

χαὶ διαθέσεως ἀγαθῆς πρός τε Θεὸν χαὶ ἀνθρώ - 

πους ποιεῖν. Ὃ γὰρ μὴ οὕτω ποιῶν, καταχέχρι- 

ται. 

ΚΕΦΆΛ. 1΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐχὶ ὑμῖν, γραμματεῖς, χαὶ 

Φαρισαῖοι, ὑποκριταὶ, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν 

τοῦ ποτηρίου χαὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμου - 

σιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. Φαρισαῖε τυφλὲ, κα- 
θάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου χαὶ τῆς πα- 

ροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐχτὸς “ αὐτοῦ καθαρόν. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜ. Ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι. ΠΡῸΣ 

ΦΙΛΙΠ. Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν, καὶ δια- 

λογισμῶν. ΠΡῸΣ ΤΊΙΜ. «α΄. Τὸ δὲ τέλος τῆς πα- 
ραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐχ χαθαρᾶς καρδίας χαὶ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς..... "ἔχων πίστιν, χαὶ ἀγα- 

θὴν συνείδησιν, ἥντινες ἀπωσάμενοι, περὶ τὴν 

πίστιν ἐναυάγησαν. 

Ὅτι ἀπὸ τῆς περὶ τὰ ἐλάττονα εὐγνωμοσύνης ἣ 

ἐπὶ τοῖς μείζοσι τῆς 

χαιοῦται. 

- -] 7 Ν, 
ἀνταποοώσεως χρίσις οι- 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Εὖ, "δοῦλε ἀγαθὲ 
ὀλίγα ἧς πιστὸς, ἐπὶ πολλῶν σε χαταστήσω᾽ εἴσελθε 

" 

χαὶ πιστὲ, ἐπὶ 

εἰς τὴν χαρὰν τοῦ χυρίου σου. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Τῷ 

γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, χαὶ περισσευθήσεται " 
- ἦ » - λν δ ῃ᾿ ΕῚ , τε. ΤᾺ 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴἔχοντος, χαὶ ὃ ἔγχει, ἀρθήσεται ἀπ 

αὐτοῦ. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ, Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνβ 
Σ "ἈΞ ΒΒ ν 5» μι ’, « - ,' 

πιστοὶ οὖχ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὕμῖν πιστεύ- 

σει ; Καὶ εἶ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, 
τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει; 

Ὅτι δεῖ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου μετὰ ἐπιθυμίας 
ἀχκορέστου ποιεῖν, ἀεὶ πρὸς τὸ πλέον ἐπειγό- 
μένον. 

ΚΕΦΑΛ. Εἰ. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Μαχάριοι οἱ πεινῶντες καὶ δὶ- 
ψῶντες τὴν δικαιοσύνην. ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. Ἐγὼ, 

ἃ Ηος Ἰοθο υἵγασιο δα ἰο αὐτοῦ. ΑΥ τοχέα5 βᾶςσον 

σαϊβαῖιι5 αὐτῶν, ἤογιισι ρα ες ἐατογίον ες. 
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να εἰ : 71) 6ιι5. δε ϊς 65} 1: τιθῦ ἡιΡ τος ἂν 

ἰιοπιϊτιϊνιι5 οἰογίαπι, πϑήι6 α ψφονὶς., πϑῆτθ αὖ 

αἰϊὶς. 

Οὐοα ΤομηΪπὶ πηαπεϊαία ΘΕ σοΡ ΠῚ] ΘΟ δὲ ΟΡ Δ ΠῚ 

ΠοΙη] ΠΙ 115. ΟΠ σΟΠϑοϊθητα οἵ Ροπὸ ϑἰπάϊο 

Ῥουοἰθπάα ϑαηῖ. Οὐ ΘΠΪΠῚ ΠΟῺῊ 510 δοϊ!, σοη- 

ἀδιηπαίτιϑ. οϑῖ. 

ΟΑΡΟΤ 1Π. 

Β 7 νοΡῖς, Ξογίδιθ εἱ ῬΠαγίβιθὶ, πγροονίίαθ., γγαιιη. 53. 

φπῖα πιιγιαιὶς δα τοτγτιαπι ροοι ραξίτιχιιθ ρῶν-- 25. 28. 

δῖα : ἱπίτι5 απίοπι ρίοπα 5ιιπὶ ταρίπα οἐ ἱπίθηι- 

Ρέναπίϊα. Ῥμαγίδιθθ οαθθ, παι ῥγῖτι5 ἐπί γ- 

τιάτη ροοιἶϊ οἰ ραϊίπι μαγΐοπι,, τι οἱ θα ΘΓ 5 

λιιγιις ραγίος μισῶ θναάαηί..... Οπῖ {τὶν τὶ Ἰίοπι. 1.2.8. 

στη ρίϊοίίαί6..... Οπιπία {αοίίο δἰμθ πα απ Γα-- ῬηϊιΡ. α. 

{ἰοπίνιι5 οἱ εἰϊδεορίαϊξιοτείνιι..... Εἰπιῖς ἀπίδηι 11- 
450 Ἁ ΠΕΣ ᾿ ᾿ τος, 1- Τίσι 155: 
᾿ ΡΓαοερὲι 65ὲ ἐμασια5 6 ΘΟΥ6 ρμΓῸ δἰ ΘΟΠβΟι67ι- κι 19. 

ἔα ὕοπα.... Παϑοτις ἤάθπι, εἰ ϑοπαηι Θοτιβοίθηι- 

{ἰαπὶ) ιίατα ἡϊάαπν τοροϊϊοηίθς., τιαμΓαϑίϊεην, 

“Ζεοογιιπὶ οἴσοα Πάθμηι. 

Οὐοι ΡγΟρΡΙθι ἐρ πιὰ Π} ΠΝ ΠΟΙ ΠῚ ΔΑ Π}} 5 [ΓΔ 10 -- 
ΠΟΙ 6ΘΧ {πδίο {πιάϊοῖο γι δ πίαν πη] ον. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

Επιρο., δοῦν ὕοτθ οἱ Παίς, 56." ρατιδα γα. 25. 

{ιιειὶ βαοῖϊδ,, σιιρον πιιιῖτα 6 σοτιϑίζξιαιη : ἱπίγα 33- 

Β τ σαιμάίμπι εἰοπεϊτιϊ {πῖ. Ἐπ᾿ γατιοῖθ. Ροϑὲ ἰηἴον- 

Ἰδοιῖβ - Οπιτπὶ οπὶπι πανοηιΐ εἰα ίζι., οἱ αϑτετι- δὰ. ν.50. 
ἀανίι: αν 60 σογὸ ἡμὶ ποι πανοὶ., οἱ ψιοά 

μανοὶ. ατιζογθίμ...... δὲ ἜΓΒῸ ἔπι ἱπιϊψτιο ππαπιπιο- 
πά Πάρος ποὺ {πιϊδιϊ5 : ιιοά σογιιη 65, εις 

ογ θεῖο υοὐϊς ὃ ΕῈ οἱ ἵπι αἰΐθπιο Πάοίος τιοτὶ {μῖ- 
σἰΐδ: φιιοά υδϑίτιι 65 ιιὶς ἀαὐϊι ὐοῦὶς 3 

Ζιις.16.11:. 
12. 

Οτοά Ποιηϊηὶ πηα πα αία οὐ πΔ ᾿ΠΘΧΌ]ΟΠ1 ἀοβιάο- 

υἷο 51πὶ ρουασοηα,, 56 ΠΠρ6} Ὁ] ΓΘυΪτι5. [δϑι1-- 
πᾶηςο. 

ΟΑΡΌΤ ν. 

Βεαιϊὶ φιιὶ δϑιιγπιπί οἱ οἰτίμπε γιδιϊαπι...., Ἡαη}.5. 6. 
δ Ῥλιρ. 3. 

ΤαΙΓο5 5 650 116 πιοτείμην αὐ ϑί ΓΟ" ΘΟπιρΓο]ιοπ- ἢ 3. ς 

ἶν 

« Ἑάιεῖο Ῥανῖβ. εὖγε δοῦλε. Οοάοχ (πιεῖ. εἰ Βοος. 

Ρυΐμαιι5 εὖ δοῦλε. 
΄ 



ΒΕ 

εἰἰσδθ. ἔϊπιηι αἰίδηι., ψι σιυιίάθιι τδίγο διιτιὶ 

οὐϊἱνίξοοπς,, αὐ θα Ὁ 6]Ὸ σι ρῥγίογα βιιγιΐ ἐαίθπ- 
εἶθηις πιϑίρϑιιπι, [σία 5οορτίτη ρεγϑθήτον αὐ ὕτα- 

για δρόγπ υοσαϊϊοτιῖς ἐπὶ ΟΠ Γι σίο «]6ειι. 

5. 

Οιοά τηὰπάαία Π)6ὶ ᾿ἕὰ ἤρου] ἀθθο πε, τὐ Δ ΠΕΙΠῚ 
ἴπ ἔαοϊθπίθ δ᾽ αι δϑὲ., ΟΠΊΠ65. {ΠΠπΠ] ΠΟ ΠΕΡ, 

οἱ βίογία αἰποίαίαν Τ)διι5. 

ΘΟΑΡΌΤ ὙἹ. 

7ος δοιὶς ἰτ πιμτιάϊ. Νοπ ροΐοςὲ οἰνίίας ανὖ- 

δοοπαϊϊ διίρτα πιοπίθηι ροσία : τιετια αοοεπάιιτιῖ 

ἀμ ογτιατη , οἱ ρμοπιισιΐ ὁ πιοαϊῖο,, 56 5ιιρο 1 οατι- 

ἀοίαθτιηι,, οἱ ἰπιοϑὲ οπιτῖδ τις ει τὶ ἀοπιο οιιπί. 
δὲ. ἱμοϑαὶ {πιὰ τ ϑείγα σογάπι ἰκοπιϊτείψιις., τι οἱ- 
εἰδαπὶ ορόγα υδϑίγα ὕοπά,, εἴ αἸοτγὶ ἤοθπὶ Ρ αἰτοπι 
τοδί σι ἐπ σιδἰὶς ὁ5ΐ,..... Δίοπιο απίοτα ἀο- 

σοπάϊθτι5 ἱποθγηαη,., ΟρΘΥὶ! θαπι ὑα56.. ἀκ ειι- 

[Γ᾽ ἰδοίιιπι ρμοπῖϊ., 5θ4 ϑιιρον σαπάοϊαντιιη,, τιΐ 

ἐπιίγαπιίος υἱάθαπ ἰπηχετι...., ἔϊε οἰεἰς εἰποογὶ., 

ΔΙαιι.5. 
1ή --ἰιθ. 

Ζως.8.16. 

Ῥηλὲρρ. το 

ΒΑΒΙΙ ΘΟΕΒΑΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

᾿ ἢ 5 - 
ἀδελφοὶ, ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι χατειληφέναι. 
ὨῚ » - δὴ -“ 
Ἐν δὲ, τῶν "ἢ μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ 

,᾿ ,ὔ 

ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος, χατὰ σχοπὸν διώχω 
ἐπὶ τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω χλήσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

σ͵ φιῖ Ὶ " "-Ὡ -Ὁ [᾿ “- σ 

Ὅτι δεῖ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ οὕτω ποιεῖν, « ὥστε, 
- -- ἀν 

ὅσον ἐπὶ τῷ ποιοῦντι, φωτίζεσθαι τοὺς πάντας, 
ὶ τὸν Θεὸν δοξάζ 

χαὶ τὸν Θεὸν δοξάζεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ς΄. 

ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ χόσμου. 
ς. ὡ7 δὴ ΟΣ ἈΈ ς Ε ΄ ςς 

Οὐ ουναταᾶι πολις χρυοτναι ἐπάνω οροὺς χειμενὴ 

" 

ἘΣΑΣ, Ὁ ΕΉΚΡΡΎΝ ἈΑΝῊΣ τον 
οὐδὲ χαίουσι λύχνον, καὶ τιθέασιν ὑπὸ τὸν μόδιον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 
Ἔα τοις γενος ἐν ὑΣ κατ τη τ χω δ 

οἰκία. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ΕῚ , -“ ΕΝ } } Ε Ὃ» - Ἁ 

ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τὰ χαλὰ ἔργα ὑμῶν, χαὶ 

δοξάσωσι τὴν Πατέρα μῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
" ᾿ δὴ ἢ , 

ΛΟΥΚΑΣ. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας, κρύπτει αὖ- 
νι ΄ ἂἋ ε , “7 , 5᾽ῦ) δ 

τὸν σχεύει, ἢ ὑποχάτω χλίνης τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

λυχνίας ἃ ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπω- 
10. 5 - . - . . - - 

εἰ εἴπε οἤξἤεπδα ἱπ ἀϊεπι ΟἸιγίσεὶ. τορίοιὶ ῥριοιῖ- σι τὸ φῶς. ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. Ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς, 
διις 75 ᾽ ΡΕΡ ΠΕΣΤΙΣ Οἢτγιςξιπι {1 εἰογίαπι εἰ χαὶ ἀπρόσχοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, πεπληρωμένοι 

ἰαμάφηι 1)εὶ. χαρπῶν διχαιοσύνης, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν 

Ἑ χαὶ ἔπαινον Θεοῦ. 

ΒΕΘΌΠΑ ΧΙΧΣ. ΟΡΟΣ ΙΘ΄. 

Οἰιοά ἰ5 ᾿πηρθαϊεϊ ποὸπ ἄθρει αὶ εἰ γοϊππίαΐθιη Ὅτι οὐ δεῖ ἐμποδίζειν τῷ ποιοῦντι θέλημα Θεοῦ, 
ἔδοϊε : βῖνβ ὃχ δὶ ρυξοθρίο, βῖνθ οχ ὑϑΓΟΠ6 εἴτε χατ᾽ ἐντολὴν Θεοῦ, εἴτε χατὰ λόγον ἀχολου- 

πιὰ πάαϊο ρανθᾶϊ : ΠΘήτ6 [οἰ θη5 ἀδ]θὲ ΤΠ ΓΘ ΠῚ θοῦντα τῇ ἐντολῇ " οὔτε μὴν ποιοῦντα ἀνέχεσθαι 
ΘΘΓΘΡ6. ἱπ]ρ ΘΠ Θη τ }0115, ΠΙσοὲ δῖ ΠΕ πϑοθϑϑι τ 1πὸ τῶν χωλυόντων, χἂν γνήσιοι ὦσιν, ἀλλ᾽ ἐπιμέ- 

ΘΟΠΊ]ΆΠΟΙ, 566 ἴῃ ϑι1ἃ 5θπίθπτϊα ρΘυϑ ΘΓ. νειν τῇ χρίσει. 

ΟΑΡΙΤ 1. ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

έκεῖ, 3. Τιιπο ϑϑτῖὶ «]65ις5 α σαϊϊϊα ἐπ Χοτάαπεπι «ἡ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Τότε παραγίνεται ὃ Ἰησοῦς ἀπὸ 
ε3.-οὶό.. “ζοαπποπι, μὲ ὑαριϊταγοίμ αὖ 60. «7οαπτιθς απιίοηι τὰς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, 

Ῥγολιϊδεῦαι διιπι., ἀϊοσθπς: Εβο οριις ἤαῦθο,, ει 55ν τοῦ βαπτισθῆναι ὕπ᾽ αὐτοῦ. Ὃ δὲ Ἰωάννης διεχώ- 
α ἴδ ϑαρίίξεν., θὲ ἐπι υϑπὶς αα πιὸ ἢ Κδεροπάοηις 
αἰιΐοπι 7651|5 αἰπὶξ οἱ; δίπιθ τιοάο : οἱ δπῖπι 
ἄθοθὲ πος ἐπιρίθγθ οπιπθπι 7ιπε(ἰαπι, οἵα... 
Εαϊπάθ οωρὶϊ ὕέκιις οδίοπάθγο εἰϊδοϊριιὶὶς σιεὶς., 

φιιοά οροτίδὲ διίπὶ ἴσα ]ογοδοίγπιαπι, οἱ πιῖα 
ΣΙαιίλ. τθ, 
21.--..3. 

» ΤΣ γαχιιο οἄϊεῖο τῶν μὲν ὄπισθεν. Απεϊχαὶ ἄτι 11- 

Ὀνὶ τῶν μὲν ὀπίσω. Νο ἴζὰ τηυ]ῖο ροβὲ εἀϊτῖο Ῥατγῖς. 
χλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν. Π]Ιιιά, τοῦ θεοῦ, ΘΖ ἴῃ δαϊτοης 
δα. πόζας ἵπ ποβίσῖβ γεἴογιθιιβ Πρ γὶβ ἱπυοηϊζας, 

Αἰ λυεν αὐτὸν, λέγων " ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτι- 
“ ΤῊ ἮΝ Ων , ᾽ Α ϑν σ 

σθῆναι, χαὶ σὺ ἔρχη πρός με; ᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ 
Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὖτόν ἄφες ἄρτι - οὕτω γὰρ 

πρέπον ἥμῖν ἐστι πληρῶσαι πᾶσαν διχαιοσύνην, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὃ 

ς Ἄδα. Ῥυίπηιιβ ποιεῖν ὡς τὸ ὅσον. 

ἃ ρρ, τογεϊα5. λυχνίας τίθησιν. 

ΔΈδρ. ἰογιῖιϑ δικαιοσύνην, τότε 
“ἐς 
το ἀφίησιν αὐτὸν ἀπο,οῖο. 



Ψ 
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᾿Ιησοὺς δειχνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὖ- 
τ ΔΡΕ τῷ ἀπ 

τὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ πολλὰ παθεῖν 
Ἐξ - ᾿ 

» ὑπὸ τῶν πρεσδυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, χαὶ γραμ. 
Ὁ ΑΥ̓͂ “ 7 ς 7 5 

ματέων᾽ χαὶ ἀποχτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερ- 
- ͵ ὙΠΕΡ ΤΑΣ 

θῆναι. Καὶ προσλαθόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος, ἤρξατο 
2 φοὶ “Ψ,, σ᾽ , - τὴ , κ , ὦ ΕἸ Δ 
ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων ἵλεως σοὶ. υριε ου μὴ 

ΕἸ 
ἔσται σοι τοῦτο. Ὁ δὲ στραφεὶς, εἶπε τῷ Πέτρῳ : 

ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ - σκάνδαλόν μου εἶ, ὅτι 

οὗ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
ΜΆΡΚΟΣ. Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὖ- 

τῶν ἅψηται. Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέ- 

ρουσιν. Ἰδὼν δὲ ὃ Ἰησοῦς, ἠγανάχτησε, χαὶ εἶπεν 

αὐτοῖς " ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, χαὶ μὴ 

χωλύετε αὐτά᾽ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἣ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ.. Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας 
πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας προφήτης 

ὀνόματι Ἄγαθδος. Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, χαὶ ἄρας 
τὴν ζώνην Παύλου, καὶ δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας 

χαὶ τὰς χεῖρας, εἶπε " τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον" τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστιν ἣ ζώνη αὕτη, οὕτω δή- 

σουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ. οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώ- 

σουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, 

παρεχαλοῦμεν ἡμεῖς τε, χαὶ οἵ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ 

- ἀναδαίνειν εἰς Ἱερουσαλήμ. ᾿Ἀπεχρίθη δὲ ὃ Παῦλος" 

τί ποιεῖτε χλαίοντες, χαὶ συνθρύπτοντές μου τὴν 

χαρδίαν ; ̓Εγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ χαὶ 

ἀποθανεῖν ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
-Ὡ - ͵Ὰ 

ἀ Κυρίου Ἰησοῦ. Μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχά- 

σαμεν εἰπόντες " τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. α΄. Τῶν χαὶ τὸν Κύριον ἀποχτει- 

νάντων Ἰησοῦν, χαὶ τοὺς ἰδίους προφήτας, καὶ 
δ ΝΟΣ , ᾿ - ΓΥΡΕΥ ᾿ 

ἡμᾶς ἐχδιωξάντων, χαὶ Θεῷ μὴ ἀρεσχόντων; χαὶ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς 
ΕἸ - - 5 Ν - “Ὁ 

ἔθνεσι λαλῆσαι, ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι 
"5 ὦ ες ,ὕ , ΕῚ δ ΕΡΞΗῚ - 

αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε -“ ἔφθασε δὲ ἐπ᾽ αὐ- 

τοὺς ἣ ὀργὴ εἰς τέλος. 

“Ὅτι τὸν ποιοῦντα ἐντολὴν Θεοῦ μὴ ἐχ διαθέσεως 

δγιοῦς, χατά γε μὴν τὸ φαινόμενον σώζοντα 

τὴν ἀχρίδειαν τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας, χω- 

λύειν μὲν οὐ χρὴ διὰ τὸ ὅσον ἐπὶ τῷ πράγματι 
μηδένα βλάπτεσθαι, ἐνίοτε δὲ καὶ ὠφελεῖσθαί 

τινας ἐξ αὐτοῦ παραινεῖν δὲ αὐτῷ ἀξίαν τοῦ 

κατορθώματος ἔχειν τὴν διάνοιαν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, Εὶ 

» {]} τᾶάτιθ δαϊεϊο παθεῖν ὑπό, ΓΑΒ γεΐορος παθεῖν 
ἀπό. 

ς Βρρ. τον εις ἐπιμιενόντων δὲ αὐτῶν ἡμέρας, δίαιϊπι 

Ραϊὶ ἃ βοπίογίνιι5, οἰ ρνὶποίρίνιις ςαςονἀοίμηι., 
δὲ βογιδις., οἱ οοοϊϊ, δὲ [δία εἶδ γοσιιγρότο. 

ΕἸ ἀρρτο]ιοπεθτις διε Ῥείγιις, οωρὶξ ἱπογθραγο 
ἐϊζιηι., αϊοθης : Ῥγορίάίιι5. εἰδὶ οἷς, Ιοπεῖτιο : 

τιοτι ογὶἐ {ἰὐὶ μοο. Οἷιὶ σοπνογδιίς, αἰσὶς Ῥεῖτο : 

Παάθ μοὶ πιθ. σαίαπα; ςοαπάκίιπι ὃς πιϊδιὶ, 

ιιῖα ποτὶ ϑαρὶΣ θα χμ 7) δὶ σιισιὶ,, 56 θα ἡι 
ἠιοπείπιμπι....... Ετ οἠεγενατιε {ἰϊὶ ρατντιῖος,, πὶ Μαγε. το. 

(αηβογθὶ ἐἰἰο5. 115 οἰρτεῖὶ απιέοηι ἱποτοραναπὶ ο7- τϑν τάς 
ΓΤ πίθ5. ἢ Ἰάθηις απίθην ]}6515.. ἱπαϊοτιθ {πἴϊξ, εἰ 
αἰὶ ἱἰΠὶς ; διπεῖίο ραγνιιῖος ϑδπῖγο αα πιὸ, δὲ πὸ 

ΡγοΪιϊδτιογἰς 605; ἰαἰζιηι 65: Θηΐπι τϑρταίπι ο- 

ἐοτιίηι...... ΕΞ σιην ἸΠΟΥ ΩΤ ΘΙ ΡῈ εἶδ5 ρίμνθα, “ει. 21. 

αανοπῖξ φιϊάαπι α ὕμάκα ργοριεία, ποπιΐπο Το τή: 
ξαρτις. ἴς οἵίπι τδηϊςοοί «α πιος, {π|{{ σοπαπι 

Ῥακεϊὶ : οἱ αἰϊίσαπς οἰδὶ ρεάθς οἱ πυάπιις., αϊαὶε : 

Πῶς αϊοῖξ ϑρινίζιις. βαποίιις τ Τ Ἰγιιση,., οττι5 65 
ξοπα παρ, εἴ. αἰϊραθιιτι ἐπ θνιδαΐοπι “παρὸ : 

θὲ ἐἰγαάθπί ἐπ πιάπιι5 Ο πίϊμηι. (σαι ατεΐθπι αἰι-- 
αἰἰδδοπιις ἰκθο, τοραθαπιις δὲ πιος., οἱ ηιιὶ ἰοοὶ 
ἐλ Πἰπι5 οτατιξ,, πὸ ἀδοθπάονοι ογοςοϊγηναμηι. «1:1 

τεϑροτιαὶ! Ραμ: Οἰἰά ἐαοϊεἰς Πθτιῖο5, εἰ α7- 
Πιβοπίος οον πιθιιπὶ ἢ Εἶσο Θηῖμι τιοτὶ σοΐπεπι αἰ-- 

δατγὶ, δϑ εἰ πιογὶ ραταίτις διιην ᾿ΓῸ ποηιϊΐπθ 1)0- 
παϊτιὶ 765. Εἰ οίην δἰ πιογὶ σιιαεογθίμτ', ηιιῖθ-- 

υὕσιι5.., αἰϊοθτίθ5 : ἤλοπιϊτιὶ σοἰιιπίας {ἰαΐ...... 

Ομ οἱ 7λοιιίτιιτη, σοοϊ δι τειὶ 7] διιη., Οἱ 5105 τ. ΤΊ655.. 

ῬΓορίιοία5., οἰ πο5 μογϑθηιϊ διιπῖ., οἱ 1260 ποι "5. 16: 
Ρίασοπί: οἱ οπιπῖνιις Ποπιϊτιῖδιις ααἀνεγεαπίι, 

ΡΓοἠιδοτιίος πος (σοπιϊδτις ἰοηιιὶ,, τι εαἰνὶ Πανι,, 
τὶ ἱπιρίθαπί ρϑοσαία 5ιια 5ΘΠΊροΓ : ρογνογῖΐ αἰι- 

ἐθπι ἔγα διρεν ἐϊος5 σι ἐπὶ Ππεπι. 

Οὐοὰ ἰ5 (αἱ οοπῇοϊε Π6ὶ πηὰπεδίμηι ΠῚ Π10. ΠΟῸῚ 
ΒΙΠΟΘΙῸ,, δ ἴδιο π᾿ ϑρθοῖθη] ϑ᾽ που] αίθ ἢ] 

ἀοοίνιπο Τομαϊπὶ βοῦγαΐῖ, ΠῸΠ ῬΓΡΟΠΙ ΘΠ άτι5 
δϑ[ ; Ῥγορίθνγθα 4ιιοα αι ητιιη] ΡΘ. ΤῸ ΠῚ ᾿ρϑᾶπι 
Ἰισθῖ., πϑῖηο ἰδ ἀΠ{π0 : ἱπη0 ΨΘΡῸ ΔΠΠ14] ἰηΐοι"- 
ἄπιπι ἃ ἴρ50 {πναπίμν; ΔαπΊΟΠΘΠ 115. [Δ ΠΊΘ 
δῖ, αὐ τπηθηΐθπι πα θθαὲ γθοῖθ [0 Ε15 ἀρ παι. 

ΟΑΡΟΌΤ Π|. 

Οἰμπὶ ἜΓΒῸ [αοὶς εἰδθπιοσγτίαμηι, τιοϊϊ {πα οα- γ μι]..6.5. 
ποῦς 

ΒΡ. Ῥυΐπηιθ τοῦ Παύλου. 
ἃ Βερ. τορίϊα8 τοῦ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ. Μοχ 

Βορ. 1 Κυρίου γινέσθω. 
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676 απο 16, οἱοέ μγροονία Καοίπε ἐπι 57} πα- 

Βορὶβ, οἱ ἵπι υἱοῖς, πὸ ποπογὶ Ποθτίι" αὖ Πιοπιῖ- 

γεϊθιι5. “πεὸπ αἰἶσο νοῦὶς, τϑοϊρίισει τι οΥ ΟΘαἰθπι 

δκαπι. 16 ατἰίθην Γαοίόπι 6 οἰ οηιοσγηαηι, τϑϑοὶαϊ 
δἰπιδίσα ἔπα,), τι ἤαοίαι ἰθαίοτα {ὰ., τι οἷ 
οἰἐεπιοσγπα {πα ἵπὶ αὐϑοοπαϊίο; οἱ Ῥαίοι' {ἰπις, 

χεὶ υἱάοι ἐπ αὐδοοπαάϊίο, ἴρ56 τοί εἰνὶ ἐπ ρτο- 

Ραιιἴο. Ἰὰλ (6 Ῥυθολ 06 51}}ΠΠ{61’..... ΤΠ οροτιαἰϊί 

αἰιΐοηι οἱ ]οαλιος εἰϊοθης : ͵αρίοίον, υἱάϊηιτις 

5. ΒΆΑΒΙΠΙΠΙ ΟἸΕΒΑΙΙ ΑΙ 

ιιθηιίαιι ἰτι ποπιΐη 6 ἕο οἸἰοϊοτιίοτν ἀκοηιοηία, 

ψιιὶ τοτὲ δ Θη {17) τι05, δὲ ρεο]ιδιιίνιις., φιῖα 

ποτὶ δοηιίψι)) τι05. υόδιι5 αἰιΐθπι αἰλ : Νοῖίίο 

ΡΓΟΪιλνογθ θιιν : πθηιο ὁ5[ Θπῖηι ἡιὶ {αοίαϊ υἱν- 

{θη ἦγι ΠΟἸἴ716 1160, Εἰ ρμοβεῖ: οἷο πιαῖθ ἰοχιιὶ 

εἶδ πιθ. Οιιὶ δτΐηι ποι ὁ5ὲ αὐἰνογϑιίηι η0 55) ΡΤῸ 

ποδὶς ὁ51..... Ομἰάαηι φιίάθην οἰ ρεορίθι ἱπιν -- 

«ἴα, οἱ οοτογἰοπόηι, φιιϊάωηι απίοηι δὲ ΡΓΌΡίοτ' 

δοπαηι υοἰπίαΐοπι (τί δίιην ργιαϊοαπε : ηιῖ- 
ἄαηι ὁ. οἠαγί αὐο, σοἰοηίος φιιοεῖ ἔτι ὁ οτιδιοτιθπι 

ὀναπροίὶ ροδίίιι5. διέ : χαϊάαηιν ατίθηι θα δοτι- 

ἐογίοτιθ ( γϊδίμην ατιτιιἐἰατιί τιον σἰπιοο το, οαὶ- 

δἰϊπιαπίος 56 ρΓΘ 55.761} διδοἰ Τα υἱποιὶς πιοὶς. 

μία ἐπῖπι 9 «{{ταηῖθῖι οπιτιὶ πιοίίο, οἶνθ μῸ οὁο- 
οαδίοπθηι, δῖνθ ρθη τρί αίθηι, ( ιγϊ5ἔτι5. ἀτιτιει- 

ἐἰαίμι", οἱ ἐπ ἰοο ϑαμάοο, σα εἰ ραμάονο. 

ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

“ μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἵ ὑποχριταὶ 
- - - - , 

ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, χαὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, 

ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σοῦ δὲ ποιοῦντος 

ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἣ ἀριστερά σου τί ποιεῖ 

ἣ δεξιά σου " ὅπως ἢ σου ἣ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ χρυ- 

πτῷ "“χαὶ ὃ Πατήρ σου, ὃ βλέπων ἐν τῷ χρυπτῷ, 

“ἀποδώσει σοι αὐτὸς ἐν τῷ φανερῷ Καὶ περὶ προσ-- 

ευχῆὴς ὁμοίως. ΜΆΡΚΟΣ. ᾿Ἀπεχρίθη δὲ αὐτῷ ὃ 352 
Α οἢ το ᾿ Ψ ΤΑΝ Δ 4 Ἐξ: 

Ιωάννης λέγων, διδάσχαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ 
τεσ ἐς ἘΞ τεδιτρ φγὴ δα νοῶ δ οὐντ  Ἔ ΣΥΘῈΣ 
ὀνόματί σου ἐχδάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐχ ἀχολουθεῖ 
μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ ἐχωλύσαμεν, ὅτι οὐχ ἀχολουθεῖ 

- Ὁ χα Δ Ξ 

ἡμῖν. Ὃ δὲ ᾿[ησοῦς εἰπε " μὴ χωλύετε αὐτόν " οὐ-- 
, πα τ ἐρῶν δεὶς γάρ ἐστιν, ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί 

χαὶ δυνήσε χὺ καχολογᾷσαί με. Ὃς γὰ μου, καὶ δυνήσεται ταχὺ καχολογῆσαί με. γὰρ 
οὐκ ἔστι χαθ᾿ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. ΠΡῸΣ 

} 

ΦΙΛΙΠ. Τινὲς μὲν χαὶ διὰ φόνον καὶ ἔριν, τινὲς. 

δὲ χαὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν. Οἵ 
᾿ ἐᾷ 

μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ 
᾿ Ἃ ξ 

εὐαγγελίου χεῖμαι" οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας Χριστὸν χαταγ- 

λλ' ὖχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπιφέρειν γέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψι φέρ 
- ἣΝ - Ω ΄ᾳ"} 7 ἄς Ὺ “πὰ Ν 

τοῖς δεσμοῖς αου; Τί γάρ; Πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἶ- 
͵ 2:5 ἘΕ ΠΕΣ λΞς" α ΤΝ ΠΣ ἀνα 

τε προφάσει, εἴτε ἀληθεία, Χριστὸς χαταγγέλλε 
- ΄ ν ΄' 

ται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ χαὶ χαρήσομαι. 

ΒΕσαΌΙΑ ΧΧ. 

Θιιοά ΠομΐπῸ οὐδάθη!ο5 θα ρεϊχανὶ ἀοθοηι ἴπ πὸ- 

ΠΉ]η6 ῬΑ 15, δὲ ΕἾ], δὲ Θρ γιτιι5 βαμοιὶ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Μπιΐος ἀἰοοοίθ οἸιτιος ϑοηίος, αριϊξαπίος 605 
ἐπ τιοπιῖτιθ Ῥαιτγὶς, οἵ Αἰ, οἱ ϑρίγι εις σαποίϊ.ς 

«ἽΤΠπλθγὰ ἀπιοῖὶ εἰΐοο εἰ}, τυϊδὶ σιιὶς τιαίτις {μον ἐο- 
πιο, ποῖ ροίοθδί υἱεϊθι δ πϑοπιί 1) 6ὶ..... Ἐλ σαιν- 
5115: “ΓἼτοη, ἀηῖθη εἰἶοο εἰνὶ, τισὶ {ιιῖς παίτις 
Μιεγὶς δὰ ἀσια δἰ ϑρίνίμι, ποτὶ Ροϊοϑδὶ ἱγιίγοἶτ ἐνὶ 
τϑοτιίηι 1)6ϊ. 

ὁ (πο 5ἰιι5 510] Ἰοροσο νἴδιιβ ἵπ αἰγόάιο ΠΡ εἰ βιῖο 

ἀποδώσει σοι αὐτός : Ξε γοχ αὐτὸς ΓΟΡΟΓΙΓ ἀυτηϊαχαῖ 

ΟΡΟΣ Κ΄. 

- - Ἷ 

Ὅτι δεῖ τοὺς πιστεύοντας τῷ Κυρίῳ βαπτίζεσθαι 
Ν -Ὡ “ο-Ὡ δου Α -Ὁ- εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, χαὶ τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

: , 
ς ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 

- ν ΟΞ 
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἷς τὸ ὄνομα τοῦ Πα- 

τρὸς, καὶ τοῦ ΥἹοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ΠΩ ΔΝ- 
τ τας , ἘΣ 
ΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι. ἐὰν μή τις γεννηθῇ 

ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
, ἢ τ τι τ Ξ Σ κε: 

πάλιν - ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι" ἐαν μή τις γεννηθῇ 
ΩΝ λ , 95. 7 -" “- 3 

ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς ΕἾ 4 
ες 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

ἴῃ ΔΙαχαγίπο, ἄἀθοβὲ νοτοὸ ἴῃ Ἀθρσῖο ρουῖπᾶς αὖ πὶ αἴτα- 

41ὸ οἀὐϊοπο. 



ΜΟΙΑΤΙΛ. 

Τίς ὃ λόγος ἣ ἡ δύναμις τοῦ βαπτίσματος ; Τὸ ἀλ- 

λοιωθῆναι τὸν βαπτιζόμενον χατά τε νοῦν, χαὶ 
λόγον, καὶ πρᾶξιν, χαὶ γενέσθαι ἐχεῖνο κατὰ 
τὴν δοθεῖσαν δύναμιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐξ οὗ ἔγεν- 

νήθη, 

ΚΕΦΑΛΔ. Β΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Τὸ γεγεννημένον ἐχ τῆς σαρχὸς, 
σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, 
πνεῦμά ἐστι. Μὴ θαυμάσὴς, ὅτι εἶπόν σοι" δεῖ 
α ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει 
πνεῖ, καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ακούεις " ἀλλ᾽ οὐχ οἶδας 

πόθεν ἔρχεται, καὶ ποῦ ὑπάγει. Οὕτως ἐστὶ πᾶς 
ὃ γεγεννημένος ἐχ τοῦ πνεύματος. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. 
Τὸ νεχρωθῆναι μὲν τῇ ἁμαρτία, ζῆσαι δὲ τῷ 

Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅσοι ἐδαπτίσθημεν εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐδαπτί- 
σθημεν. Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσμα- 
τος εἰς τὸν θάϑατον " ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς 
ἐκ νεχρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω χαὶ 
ἡμεῖς ἐν χαινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. Εἰ γὰρ 
σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου 
αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα " τοῦτο 
γινώσχοντες, ὅτι ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνε- 

σταυρώθη, ἵνα Χαταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, 

τοῦ μηχέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ. Ὃ γὰρ 
ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ " τῆς ἁμαρτίας. ΠΡῸΣ 

ΚΟΛ. Ἐν ᾧ χαὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειρο- 
ποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεχδύσει τοῦ σώματος τῶν ἅμαρ- 
τιῶν τῆς σαρχὸς., ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 
συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συν - 
ηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐχ " νεκρῶν. ΠΡΟΣ ΓΑΛ. 
Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνε- 
δύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδὲ “Ἑλλην᾽ οὐχ 

α« Τύτγαφας οαϊεἴο οἱ Ἀος. ῥρυΐπιις δεῖ ἡμᾶς, ορογίεῖ 
πος. ΑἸ ἄπο Μ55. δεῖ ὑμᾶς. ν 

» Ἑδιεῖο ὕεῃ. εἰ ποβίγὶ ἔγες Νςβ. ἐν τοῦ πνεύματος 

τὸ νεχρωθῆνα:. ἙΔΙΗ͂ο Ῥαγὶβ. ἐκ τοῦ πιεύματος. Οὕτω 

καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς, τὸ γνεχρωθῆναι, εἴς. 5εἃ πο 

γαϊάς δἀπιοάσπι ἀπθῖτο, φαῖπ Π]ὰ4, οὕτω χαὶ ὑμεῖς 

λογίζεσθε ἑαυτούς, αὐ ἀϊίιπη 51: ἃ ἐγ ροσγαρ εξ, (αἱ (πο 

᾿παπς Ιοοαπν πη 1} τ|π} 6556. Οαἰϑεϊπηαγοπξ, ᾿ρϑπ ἐπ 

ΒΙΡ]15 γοβεϊ ποτα γοπογῖπε: {π᾿ ὸ5 πεΐπα5 γερτε πε πάθη- 

ἄο5 Ῥαΐαγομῃ, 51 τὰ εὐ Ἰσϑεπῖ, οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζε- 

σθε, ἑαυτοὺς νεχρωθῆνα:. ΘΠ] ΕΕῚ βιιβρίοον μα5 υοσοϑ, 

ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι, {πὲ 5ἔαϊξπη Ἰοστιηίαν ἴῃ οὐ! ἴοπο Ῥαγῖσ. 
πίε γόοομι ὅσοι, ἃ {Ὑοσυαρ ἷ5 φαοχιια ἃ Ἰὰς ἔῖσσα 

οχ ΒΙΡΙ15 : οοάιις πιαρῖς, 4πο4 {τα μα νοσαρεα οἱ 

ἴῃ Νῖξβ. οἵ ἴῃ οἀϊοπο Νοπεία ἄδοςϑε οοπϑίοϊ, 

3. ΠΙΙΞ, ἀπὸ τῆς ἁυικρτίας, αὐ]οοΐα 5ιπὶ α11ὰ ἐκ Επὶ- 
ΤΟΜ, 1, 

255 

ΔΑ 

809 

Οὐδ 5ἷὲ γαϊο ἃ υἱϑ θᾶ ρεἰβπηαίῖθ ἢ ΝΘΙῚΡΘ. αἱ 
Βαρείζαϊιι δὲ πηθηΐο δὲ 5ΘΕΙΠΘΠ6. δὲ ΔΙ Ι0η68 
μλτοία, αἴθ ΡῸΡ υἱγίαίθμι 510] ἀἰδίδμι ἤδὲ 

ἰάϊρϑεηη, 4φιιοα δὲ {Ππ4 οχ 480 πδία5 6ϑὲ.- 

ΟΑΡΌΤ ἢ. 

Ομοά παΐιεπι 65 6. ΘαΤΊΙΘ, ΟΑΤῸ 65ΐ : εἴ φιοΐ 

πιαξιιπι 65 ἐπ ορίγίι., ερίτι{π|5 ες. Ποπ πιϊτοτὶς 

φιιοά ἀϊαὶ εἰνὶ: Ορονγίθε συὸς παϑοὶ ἄθπιιο. ϑρί- 
τίξις τινὶ υτιἴξ ςρίταΐ, οἱ σοδεπι 6}ιι5 ατιήϊς, 56 

χιοξεῖς τιπδ υεπὶαΐ, οὲ ψιιο ὉὍὉ7εῪάαΐ. ϑὲς δϑΐ ογιητιῖς 

ψιιῖ τιαίιις επί εὰ δρέγίξιι..... Μουϊδτηϊπὶ ααΐάοπι 
Ρεοοαῖο, υἱναιῖβ δαιΐθμι Τ)60 ἴπ ΟΠ ἰδίο 165ιι...... 

Οἰμιϊοιιπιι6 δαριϊταιἑ σιίπτις ἐπ ΟΝ γίσίο «ὕόστι, 

ἐπ᾿ πιογέοπι ἱρδίιις ὑαρεϊξαξὶ ϑιπιις. (οπιδθρτεεὶ 

ἰσίμιτ' σιίπειι5 Οτεπι {ϊ10 μὲν δαριίδπηιιπι ἵτι τη 7- 

ἴδπι : τιὲ ηποπιοίῖο (Πιγισίτι5 δσΤθαῖϊξ ἃ πιοτ- 

{πεῖς μεν σἰογτίαπι Ῥαϊγίς, ἱξα δὲ πιὸ ἐπ᾿ πονϊίαϊα 

οἱί ἀπιδιιΐειπιις. δὶ ἐπὶπι οοπιρίαπεαιὶ [αοιὲ 

δμπις5 σἰπεϊ{ἰιμαϊτιὶ τπογιῖς 6}π|5, τεϊπείσιιπι εἰ τά- 

οιιστδοἐϊοτεὶς ΘΓ πιιμις : ἴμθα βοίθπίθα, ιιοά τδίτις 

ποπιὸ ποςίογ οἰπιμῖ Ἵσμοὶβατι5 δὶ τι ἐδϑίτειαίτ' 

δοτριις ρεοοαιϊ, τι τιἰίτα τιοτὶ σοτνίαπιιι5 ρθοσαίο. 

Οιιὶ δπΐπι ταογέμες δϑξ, γιδεϊβεαίεις δὲ ὦ Ρδο- 

δαῖο..... {π| φτίο εἰ εἰγοιιπιοὶδὶ Θδίὶς οἰτομπποίδίοτι 

ποτὶ τπαπι[αοία, ἐπ Θαϑροίϊαιίοπα δογροτὶς ρεο- 

εδαίΐογιιπι σαγπὶς, ἱπ εἰτοιππιοϊσίοτιθ (ἰ]ιγσιῖ, δοπ- 

ϑοριεὶ οἱ ἐπ ὑαρείσπιο, ἵπ πιο δέ δἰπιιΐ τϑδιιγ- 

τεχϊςιὶς ρετ βάεπι ορογαϊϊοπῖς 7) εἰ, χιιὶ σδοϊίανὶξ 

ἐϊπιη. α πιοτίιιῖς..... Ομοιιπιτι Θπῖπι ἴτε Οἢτιδίο 

Ρναριϊταιὶ εξεἰς, ΟΠ τί σέπιπι ἱπαιιςιῖς. Ποπ οὶ τι- 

ἄμδιις, πέφιιο ἀτίδοιις, ποτὲ δδὲ δοτνει5, τιθήιι86 {{-- 

φογ : ποπ δδὶ πιαϑβοιεῖιις, εἰ {επιΐπα. Οπιπθς θπῖπι 

ὑὸς τιπίπι Θαἰς ἐνὶ Ο]ιγισίο ὕ65ιι...., Εχϑροϊϊαπίθ5 

εἴοϊα αὐ Βοπιᾶποβ θ, 8, ἴππι ἴῃ (οάϊοο 7655, ἔπτη ἴπ 

Βερ. ἴεγο : 4αοττπι τουθοσιτὰ ἰηἰξππι οϑὲ, εἰ δὲ 

ἀπεθάνομεν, Ππ5 γογο τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ, 

» Ῥοβὲ ΠΠπᾶᾷ, ἐκ νεχρῶν, Ἰερίταν πο {{{α]π|5 τὰ ἤος. 

τονίϊο οἱ ἵπ Μίεββ. ὅτι οὕτω δεῖ νεκρωθῆναι: ἐν τῷ ἀχίνη;- 

ναι πρὸς ἅμ. ν τὸ ὅλον σῶμα, ὡς ὑεχροῦται ἡ 
περιτουπ. Τὸ ἀκφροθυστία ἐν τῇ μὴρς 

δ απ δος τι ΠΣ ἐλ σθαι καδε τ ντροδυ σῶα! Ἐι 
δ, τοῖς θαπτισθεῖσι, καὶ γενέσθαι τοὺς πάντας ἔν σῶμα ἔν ἐν τοῖς ᾽ Ἢ ! 

Χριστῷ, ὅς ἐστιν ἡ χκερα)ή. (μοὶ οἷο ορογέεα! πιογεῖς-- 

εατνὶ, ἱπεπιοίπιπι 56 Πιανατιίε σοΥΡΟΥῈ ἐοίο οὐϑα ρμεο- 

οαΐεπε, ψιοπεαα πιοελιτα πιου ἐοαζιι" ρμγαριζίαπε ἐπ 

εἰνομπιοϊσίοπο. Πίος επί, ορογίει Κονπιαγὶ (Ἰμἐδέεσιε 

ἐπ δαριϊπαιῖς, ἀενεπίψμε βενὶ Οπεπιε5 πππῖεπτε ΘΟΡΡε5 ἐπ 

ΟἈείσιο, χμὶ 65 εαρμί. Τρ άεπι πέτα αο οἀϊεῖο οἱ Μςς, 

ἄπο ἐδαπτίσθημεν.., ἐνεδυσάμεθα. Ἀορ. τευα5 πξ ἠῃ 

σοπἴοχἧι 

σοαπ. 3.8. 

Ἐομι.6. τιν 

Πυϊὰ. να. 3- 
-- γ. 

Οοἷος. 3. 

11. 12. 

ααϊαι. 
27. 28. 

ἌΣ 

Οοἷος.3. 9. 
-ιἴιἱι. 



“οαη. 6.53, 
δή. 

Τυῖϊὰ. ν.53. 

Τρία. ν.θ3. 

03. 

Σείθην-. τὶ 

27.--“20. 

904. 

τυοξΐογοης Τιοπιίτιοην στην ποξίϑιις σις, οἱ ἱπάποπίος 

πονιίπι, ητιὶ τϑτιοναἰτιτ' τι ἀϑτιἰοηθηι, 5 Θοιιτιάτεπι 

ἐπιαϑίποηι 6715, τὶ ογθανῖξ ἐἰἰμπι : πὲ τιοτι 65 

5. 

Οδπεϊὶς οἱ Τιιάιις, οἰγοιπποῖσῖο δὲ ργιθριίζαπι, Ὁ 

βανϑάγιις., ϑογίδα, βϑγνιιδ, {ἰδοῦ : σοὶ οπιπία, 

δὲ ἐπὶ οπιτιδιι5 (Ἰιγίδειι5. 

ἈΕΟΌΙΑ ΧΧΙ. 

Οιιοιὶ ποορϑϑαυΐα διϊαηι ἃ ν] ΓΔ ΠῚ δο ΓΘ ΠΔῊῚ 5ἷζ ρᾶν- 

ΠοΙραιο ΘΟ ΡΟΙῚ5 δὲ βαπρα πὶ5 ΟΠ γ]5ι]. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

“πιθη ἀπῖθπὶ ἄἴοο τνοΡϑὶς : Νιδὶ πιαπιάπιεαν6- 

τι τἰς σασπθπι ΕἸ ἰκοπιϊτιῖς, οἱ δὲν γι εἰς 7πι5 5ατι- 

διιίσιθπι, τιον Πα εἰῖς οἱΐάπι ἐπὶ υοῦὶς. Οἰμεὶ πιατι- 

εἰπιοαΐ πιθάπι Θαγτθτη, δὲ δὲιξ πιδιιηι ςανισιείπθηι, 

μαῦεὶ υἱΐαηι «(ίογπαάπι, οἱ υϑ]ϊαια. 

Οιιοὰ «αὶ δοοθάϊε δὰ σΟΠἸ ΠΟ ΠΘ ΠῚ, ΠῸΠ οοη- 
βιἀθγαΐα μὰ γα τ] 06, 5θοιιπάτιπὶ 4τιᾺΠ| ΘΟΓρΡΟΥ 5 

εἴ 58 ΠΡ. 5 ΟΠ Ιβεὶ ραν οἰ ραιῖο ἄτι, ἴα παϊ- 
Ἰδτ 6χ δὰ τι] Πταΐθ πὶ οαρῖαϊ : δὲ φαοα «αὶ ἰπ- 
ἀἰξπθ ἀβϑιιπηῖξ, ΘΟ ἀθηηπδίιι5 51{. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

«πιοτι ἀπιθπὶ εἶΐοσο υοδὶς : τιϊδὶ πιαπάπσανο- 

τὶς οατιιθην ΕἸ Ιλ Ἰιογῖτεῖς,, δὲ υἱδογὶεἰς 67πι5 
δαπριίπιθηα,, ποι ἰαοιϊς οἱΐαπι ἐπ σοῖς. Ἐπ 

Ρᾶυ]ο ᾿πίογϊτιβ : ϑοίθηις απΐθηι δες αρια 56- 

τι θεΐρϑιιηι, φιιοεῖ πα μΓΙ πα τι εἶθ ἰιοο αϊΞοϊρι 

6715, αἰαὶ! οἰσς Πίος σὸς βοαπάαϊϊται δὶ ΕΥ͂50 

υἱάεογιεἰς Εἰ πη ποιιϊτιὶς ἀςοοπαοιίοπι τὐϑὶ ογαὶ 

ῬΥΐι5 ἢ Οατὸ ποτὶ ῥγοάεςξὶ χιεϊάηιαπι: ορίγίζιις δδὶ 
φιιὶ υἱνίψοαι. Τογῦα {μι 650 ἰοψιίίιις σίπὶ θο- 

δὲς, δρίνϊίτπις δὲ υἱΐα 5ιεπῖ..... Πάει φιιοιιπιήτιδ 

πιαπαμοανεγὶε ράνιθπι ἤπιπο, ὐεἰ δινογὶς. ἱπιπς 

Τρονιϊπιὶ οαἴίοοπι ἱπάϊσπθ, Τϑῖι5 ογὶϊ σΟΓΡοτΤὶς. δἰ 

ο δὶς Οοάοχ Οοιηβεῖ, δὲ 1} ἄπο ρυώῖον Νοξσα- 

πθΏβοτῃ. Τοξιπὶ 1}υ., ὅτι ἀναγκαΐα..... αἰώνιον, χαὶ τὰ 

ἑξῆς, ἴῃ εὐἀϊίοπς Ῥανήεϊοπεὶ ΠΕ ΟΣ 

ἃ Απεφαὶ ἄπο ᾿ἰθνὶ δέδοται, Ῥαι]ο ἔρον Βερ. 
Τητιξ καταχρίνετ' αι. 

ϑ ὕτναχας οἀϊιῖο χαὶ πίνητε. 

Ρτὶ- 

ἜΠΟΣ ἄτι Πἰεὶ καὶ 

ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ, 

“»ὰ ἔνι δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος ̓  
θῆλυ - πάντες γὰρ ὑμεῖς ἕν ἐστε ἐν Χριστῷ Ἴη- 
σοῦ. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. ᾿Ἀπεχξυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
“ . - “- Ὑ1 ὦ ἌΝ , 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτου. χαὶι ἐνουσα- 

οὐχ ἔνι ἄῤσεν, χαὶ 

μένοι τὸν νέον τὸν ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν χατ᾽ 
εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτόν " ὅπου οὖχ ἔνι Ἕλλην 

χαὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ χαὶ ἀχροδυστία, βάρδαρος, 

Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα, καὶ ἐν 

πᾶσι Χριστός. 

ΟΡΟΣ ΚΑ΄. 

Δ Δ Ὅτι “ ἀναγκαία καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν αἰώνιον ζωὴν 
Ὁ Α [-} - 

ἣ μετάληψις τοῦ σώματος χαὶ αἵματος τοῦ 

Χριστοῦ. 

ΚΕΦΑΔΛ. Α΄. 

ὙᾺΤ 5 οὐχ: ὙΞᾺ ᾿ 
ἸΩΆΝΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" ἐὰν μὴ 

φάγητ τε "τὴν σάρχα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, χαὶ 

πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐχ ὐετ ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 

Ὃ τρώγων μου τὴν σάρχα χαὶ πίνων μου τὸ αἷμα, 
Υ ΓΝ ἃ Ἁ ᾿ ΗΠ ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿ 

τι οὐδὲν ὠφελεῖται ὃ ἄνευ τῆς χατανοήσεως τοῦ 

λόγου, καθ᾽ ὃν ἃ δίδοται ἣ μετάληψις τοῦ σώμα- 

τος χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, προσερχόμε- 
νος τῇ χοινωνίᾳ - ὃ δὲ ἀναξίως μεταλαμόάνων, 
χαταχέχριται. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΙΩΏΑΝΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 

φάγητε τὴν σάρχα Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, χαὶ 
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐχ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 

Καὶ μετ’ ὀλίγα " Εἰδὲ θὼς δὲ ὃ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ, ὅτι 
ν γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν 

του 

Ἐς 

αὐτοῖς - τοῦτο ὑμᾶς σχανδαλίζει: ᾿Εὰν οὖν θπορῆτε 

τὸν γΥιὸν τοῦ ἀνθρώπ' του ἀναθαίνοντα ὅπου ἣν τὸ 

ὅτερον; ἯἩ σὰρξ οὐχ ὠφέλει Οὐδ ΕῚΣ τὸ πνεῦμά 

ἔστι τὸ ζωοποιοῦν. Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα δμῖν, 
σι 

ἔϊμ5 ἀέστι, χαὶ ζωήἐ ἐστι. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Ὥστε 
ἄρτον τοῦτον, ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον 

- οι , [» »᾽ » ΞΣ ΓΝ 2 
τοῦτο τοῦ Κυρίου ' ἀναξίως 5) ἔνοχος ἔσται τοῦ σώ- 

πίυτε. ἈΠ Ζαδηΐο ροβὲ αἴταφιο οαἸιῖο ἐὰν οὖν θεωρεῖτε. 

Ταθτὶ ρυῖβοὶ θεωρῆτε. 

ΓἙδιο Ῥανῖβ. τοῦ χυρίου ἀναξίως. Ἑάδτο δ εη. εἴ 

ΔῖΞ5, ἴτεβ ἀναξίως τοῦ χυρίου, πιοεῖο αἰϊαο φιὶ 2)ο- 

γπϊπιιπε ποτὶ ἀξοθαὶ. 



ΜΟΒΆΤΙΛ. 

μᾶτος χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. Δοχιμαζέτω δὲ 
ἄνθρωπος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐχ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, Ε 

Ὁ ΦῚ -Ὁ ᾽, ἐν « Ἷ ΕῚ η( Νὴ Ψ 

καὶ ἐχ τοῦ ποτηρίου πινέτω. Ὃ γὰρ ἐσθίων χαὶ πί- 

νων ἀναξίως, χρίμμα ἑαυτῷ ἐσθίει χαὶ πίνει, μὴ δια- 
,ὔ - - 

χρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 

θοῦ 

δαπρττῖς Ποπιϊτιὶ. Ῥτοῦ δέ ἀτιΐοτι οθίρϑιιπι ποπιο, 
οἱ οἷο ἀθ ράπὸ ἱἰΐο δάαὶ, οἱ ἐδ οαἴϊοο {ἰϊο υἱϑαῖ. 

Οἰμὶ δηῖμηι τπαπάμοαὶ δὲ ὑἱυϊέ ἐπα ϊοιιθ, ἡπιϊ οἴτιτι 

δἰδὲ τπαπιεαίμοας δὲ δὲδιι., ποτὶ εἰϊγτιϊοάπ5 ΘΟΥΡιι5 

Ζ)οπιϊτιὶ. 

Ποίῳ λόγῳ δεῖ ἐσθίειν τὸ σῶμα, καὶ πίνειν τὸ 254 
αἷμα τοῦ Κυρίου, εἰς ἀνάμνησιν τῆς τοῦ Κυρίου 

μέχρι θανάτου ὑπαχοῆς, ἵνα οἱ ζῶντες, μη- 
χέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ " αὐτῶν ἀπο- 

Οὐ ταιοπθ πη π ποδη τι πὴ δἱὉ σου Ραι5. ΠΟΙΉΪηΐ 

δὲ βϑαησοΐθ ὈΙ οπάτι5., π᾿ ΠΟΠΊ ΘΠ ΟΥ̓Δ ΟΠΘΠῚ 
ΟΡδάϊθητῖδ6 Τ)ολη πὶ πιϑατι6 δα τπουίθηι Σ πὶ 4αὶ 
γίνιηΐ, ΠΟ 78} 510] γἱναηΐῖ, 5644 εἱ 41 Ρ᾽Ὸ 

θανόντι χαὶ ἐγερθέντι. 1ρ515 ΠἸΟΡ τιπ|5 Θὲ δὲ υθϑαγυχ τ. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. ΘΟΑΡῸΤ ΠΙ. 

Επτ ἀοοορίο ματι οτιπὶ γαίας Θρίσϑοὶ, Κγο σὴς Πτιο.22.19. 

εἰ ἀδαϊι οἰς αϊσοτς : Πίος 65: σοΥριι5 πεϑῖπι, ψοὰ 20: 

ΡΓῸ υοὗὐϊς αἰ : πος ζαοῖίο ἵτι πιθάπι ΘΟΠΆΠ16-- 

πιογαϊϊοπθηι. ἐπι ογ' δὲ οαἰίοοηι, ροσίφιίαιη οω- 

πιανὶξ, αἀϊσοπς: ἤς οαἰΐα πονιί ἐδ ε απιθγιίτει 

65ϊ ἐπι σατιδιῖτιθ πιθὺ, “ιιΐ ργὸ υοὐίς ψιυιάζιιτ..... 

Οἰμονίαηι, Τ)οιεῖμτι5. δια ἧτο σια πιοοία ἱγαςθ- 

δαίτιν, αοοορὶξ ράπθηι, οἱ σγαίϊς αοίίς, Γγορι, 

οἱ ἀΐαὶε : “ΤΙ ςοἰρίτο, τπαπιαπιοαΐθ : ἰιοο 65ϊ σοΤριις 

πιϑιίηι, φιοά ὑγὸ υοὐϊς [γ»απιβίίι : ἤοο [αοῖ!α 
ἐπ ππθαπὶ σοπιπιθηιοταἰϊοπθηι. ϑ πηι 67 οὲ οαἰϊ-- 

οθηι, Ροςίιιαπι σοπανὶξ αἄϊσοτις : ΠΣ οαἰΐα πο- 

ΛΟΥΚΑΣ. Καὶ λαδὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας 
ν ν» - - ΓΑ ἐπέ ἡ ς Ὁ, » ἔχλασε, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς λέγων᾽ τοῦτό ἐστι τὸ 

σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον - τοῦτο ποιεῖτε Βὶ 
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτή μὴ μνησιν. Ὡσαύτως χαὶ τὸ ποτήριον, 

᾿ Ἐς ἐξ μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων" τοῦτο τὸ ποτήριον ἣ 
, ΣΟ “ ῳ( ἢ ας αὐτὶ 

χαινὴ διαθήχη ἐστὶν ἐν τῷ αἵματί μου, τῷ ὑπὲρ 

ὑμῶν ἐχχυνομένῳ. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Ὅτι ὃ Κύ- 
ριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυχτὶ, ἢ παρεδίδοτο, ἔλαύεν ἀρ- 

τον, χαὶ εὐχαριστήσας, ἔχλασε, χαὶ εἶπε " λάδετε, 
7 “Ὁ Ω “- φάγετε" τοῦτό μου ἐστὶ τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 

χλώμενον “ τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

τ. ον. τι. 
23.--26, 

Ὥ Ξ ὶ ΝΥ ἘΠ᾿ ιν ἈΝ ΕΝ ΩΝ ᾽ὔ 

δσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέ-- 
ὧν τοῦτο τὸ ποτήριον ἣ χαινὴ διαθήχη ἐστὶν ἐν ντίην ἰδοίαπιθηίιπι ες ἐπ πιθὸ βατιδιίτιο. Ποσ εἰμί" 

{ποθ φιιοιἱδδοιίηι τι δῖ οἐῖ5.. ἐπὶ πιοαπε Θοηῖπιθ-- 

Ἰποταἰϊοποπι. Οἰιοιἱδςοιιτι τι ὁτεῖπι πιαπιάποα- 
δι ράπϑπι {ίτιο, οἵ ἤιτιο οαἰίοοπι δι ϑοιὶς. 

τπογίοηι 1)οπιῖτιὶ ατιτπιϊαὐὶς ἄοτιθο “σοπιαΐ..... 

τῷ ἐμῷ αἵματι. Τοῦτο ποιεῖτε, δσάχις ἂν πίνητε, 
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὋΟσάχις γὰρ ἂν ἐσθίητε 

τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, 

τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου κἀταυγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν α 

ἔλθη. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (Πάαγίίας ἐπῖπι (Ἠτιδιὶ τιτροῖ τιο5, «δοεϊπιατιίθ5 ἤ06 4. (ον. 5. 
συνέχει ἡμᾶς, χρίναντας τοῦτο, ὅτι " εἰ εἷς ὑπὲρ φηιοά 5ἰ τιτιῖι5 ῬΓῸ ΟΠυτιῥτι5 ΠΟΥ τι 5. Θ5:γ ΘΓ ΒῸ τά. 15. 

πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἵ πάντες ἀπέθανον" χαὶ οΠιτι65 ΤποΓ τὶ 5τιτεῖ : ΘΓ ΡΓῸ οπιτιϊθει5 πιογίτειι 5 65. 
ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυ-. κι δὲ φιιὶ “οἱντιτιξ,, Ἴαπι ποτὶ οἰδὲ υἱναπ, 566 οἱ, 

τοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι, χαὶ σε ργῸ ἱροὶς πιοτίπιτι5 65ξ. 7) δὲ τθϑμΓ θα τῇ, παῖ πλᾺ 

ἐγερθέντι, εἷς τὸ γενέσθαι τοὺς πολλοὺς ἕν σῶμα ἐν [ἀπὲ ὑπτιπὶ ΘΟΡΡῚΙ5 ἴῃ Ομ νϊϑίο....... Ῥαπὶς “ιίθην τ. σον. το. 
τς 17: 7᾽απρίπειις. τιοπτιθ ραγιϊοἱραιίο φοτροτὶς ΟΠγι δὶ 

6513 Οιοπίατη τεπῖις ραταῖδ., τιπτίτη, σΟΤΡιι5 πατεἰεὶ 

σπιι5. Οπιτιο5 ἐπῖπι 6 τιτιο ράπθ ρα οίραπειιδ, 

Χριστῷ.... Ὃ ἄρτος ὃν χλῶμεν οὐχὶ χοινωνία τοῦ 

σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; Ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶ- 

μὰ οἵ πολλοί ἐσμεν. Οἱ γὰρ πάντες ἐχ “ τοῦ ἑνὸς 
ΕΣ Ἃ 

ἄρτου μετέχομεν. 

ἀεοϊδογαΐαν, " Ὁύχασιο βἀϊεἶο οὲ Πρ. βθοιπάιι ὑπὲρ ἡμῶν, ργῸ 
ετναχιε οατἴο ἐχ τοῦ ἄρτου τοῦ ἑνός. ΑἹ ἄτιο Νῆεσ, πος. ΑἸλὶ ἄτιο Μ55. ὑπὲρ 

» Ἔορς. τογεῖιι5 εἰ εἷς, Ὑ οσυ]α εἰ ἴῃ αἴτασαο οἰ ἴοπο 

ὑτῶν, τεοίϊι5. 

αἰ ἴῃ σομίοχίιι, 

29, 



00 5. ΒΑΘΡΙΠΙΙ ΟΡΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

Ουοὰ Πγπιηΐδ5 Ἰαιι ἀλη τι8 δἰ Τομλΐμτι8. ἃ} 60 ααὶ Ὁ σρτι δεῖ τὸν μεταλαμύάνοντα τῶν ἁγίων ὑμνεῖν τὸν 

βαποία ραν Ποραΐ. Κύριον. 

ΟΑΡΌΤΊΥ. ΚΕΦΑΛ, Δ΄. 

Μαιιμ. 6. ἘΔοπιϊδιις ατιΐθηι {{15, ἀοοορὶξ ] 6515 ρατιοπι, ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαδὼν ὃ 

Ξι δὲ δίμπ, ΒΓ ἰα5. Θβσδοὶ, γγορὶι, ἀοαϊιφιιο αϊδοῖ- Ἰησοῦς τὸν ἄρτον, καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε, χαὶ 

Ριιϊὶς, οὐ χιθ βαφαπηταν, ΟΠ ιι5. Δα απρὶς : ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιφέρει" 

[νιν 80. [ιγπιτο αϊοίο,, Θαϊογιγυὶ τι ΠΟΤ 61), Οἰϊναγιπι. Καὶ ὑμνήσαντες, ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

.....ο.ςἌ.
. ς΄ ΄΄ἷἷ΄ἷ΄΄΄ῤ΄΄΄΄΄΄ἷἧ΄΄͵-»--.“ἕ:Σ Σ7Σ|0Σ7:.;.90}ὲ0ῴὗσ«ζὄ.ΞΞ Ξ -Ξ--------Ξ  ΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞ 

5 Ξἑ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ-Ξ---τ--- πο -τ«οὸῆῊπ--“ΦπΦἔ«Φ« ππ«-«-ἔπισ πο πππππππποππ πο ππ-- σ΄ ΄“ο“οὁ,ἃ - «οὁ)7ἣὥ..΄ ἔἐὁοΔ “οἔοὁ “ἔοὁὅρὋ,σοΠὺ -΄ φτττος τ΄ Ὁ 

ἈΚΟΌΠΙΑ ΧΧΙΙ. ΟΡΟΣ ΚΡ'. 

Οὐιοά ῬΡδοοδία}}., ΟΠ] ῬΟΡΡΟΙΓΔΓΙΓ., ΡΆΠΙΘ Πα ἃ Ὅτι ἥ ἐργασία τῆς ἁμαρτίας ἀπαλλοτριοῖ τοῦ Κυ- 

Τθομἶπο : ΠΟ ΠΟΙ Πἰαΐ γθγῸ οἱ δἀ]απρῖς ἀϊαθο]ο. ΚΕ ρίου, καὶ προσοιχειοῖ τῷ διαδόλῳ. 

ΟΑΛΡΟΤΊ, ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

οαι.8.3η. Αἴπιοπ ἀηῖθιὶ αϊοο υονὶς : σιιοά οπιτιὶς πιὶ ἸΩΆΝΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃ 

Πρια. ν ἡ1. {οἷς ροοοαίμι., 56Ρντι5. 65. μθοσαῖϊ..... ΤῸ 5 ἐς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 

Ραίνε αϊαφοῖο ἐειὶς,, οἱ “οοϊογῖα ρμαιγὶς υϑϑίνὶ γμεῖς ἐκ τοῦ Πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, χαὶ τὰς 

Πονι.6.20. γμἶεὶς [ποθ γ6..... τινι θτΐηι δογγὶ ὁ556ἰς ρθοοαίὶ, ἐπιθυμίας τοῦ Πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ΠΡῸΣ 

{ἰϑογὶ {ιιϊδιϊς μιδιϊεῖα. ΡΩΝ. Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύ- 

θεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνη. 

Ουοὰ ποροβθι το. οἴπὶ Ῥοπαΐπο πῸὴ ἵπ αν ΠΪ5 5: “Ὅτι δ ἢ πρὸς τὸν Κύριον οἰχειότης οὐχ ἐν τῇ χατὰ 

ΟΠ ποίομ6 ποϑβοϊ τι"), 56 ἴῃ διυάϊο ἀϊνίπο σάρχα συγγενείᾳ γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ἐν τῇ σπουδῇ 
᾿πηρ! μά γο]ιιη δι 5 ρου Ποῖπιν. τῶν θελημάτων τοῦ Θεοῦ κατορθοῦται. 

ΟΑΡΌΤ 1. ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ζοαι.8.ἡγ. Θεὰ δα [θεὸ ἐεῖ, σογῦα [οὶ αιιάϊι.... ΕἸ πιιπ- ΙΩΏΑΝΝΗΣ. ὋὉ ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ, τὰ ῥήματα 

πο, 8.50, ἐϊαίμη 661 ἐπὶ, ἀϊοίισπιιιθ : Ἵ7]αίοτ' {ια5 οἱ [γὰ- τοῦ Θεοῦ ἀχούει. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, 

ὅ:- {τὸς {εἰ οἰατιὶ [οτὶς, υοἴοτιιος 16 υἱάογο. Οιιὶ τ6- λεγόντων "ἣ μήτηρ σου, καὶ οἵ ἀδελφοί σου ἑστή- 
3 Η 

δρουιίθης αἰϊαὶξ «ὦ 605 : Μαιον πιθα οἱ [γαΐγοὸ5 χασιν ἔξω, ἰδεῖν σε θέλοντες. Ὃ δὲ ἀποχριθεὶς εἰ- 

πιθὶ {ιϊ οιμιῖ, φιιὶ Τογύπηι 1)οὶ αἰιαλιτιῖ, ὁ [«- πεν αὐτοῖς" μήτηρ μου χαὶ ἀδελφοί μου ν οὗτοί 

ϑοαμ. 15. οἰκιξ,... ΤῸς απιϊοὶ πιϑὶ Θδιϊ5, δἱ 7} 6οονὶ εἰς 8 εἶσιν οἵ τὸν λόγον τοὺ Θεοῦ ἀχούοντες χαὶ ποιοῦντες. 

ὁρὸ ργωοὶρίο «οὐ ϊδ.... Οτειϊοιηιητθ δτιΐηι ϑρίσίιι 6. ἸΩΆΝΝΗΣ. Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστὲ, ἐὰν ποιῆτε 

οὶ ἀριιαίμτ, ὶ διτυὶ Ἀἰἰὶ 1) οἱ. ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Ὅσοι 
γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ Θεοῦ εἶσιν. 

τή 
Ἰονι,β. τή. 

ἃ 5ῖο νοίουος ἄπο ΠΡυϊ. οοι]α ἡ ἀοοβὲ ἴῃ νυ]ραιῖθ,, [τΟΥΊθιι5 ΠΡ 15. ΒΡ οβι. 

ν οχ οὗτοι, φας ἴὰ πἰνᾶαιιο οαϊπιίοπο Ἰορίζαν, ἃ γὸ- 



ΜΟΚΛΙΙΑ,ς, 901 
»---------------.------- - 

ΟΡΟΣ ΚΓ΄. 

Ὅτι ὁ ἄχων ἑλκόμενος ὑπὸ ἁμαρτίας, ὀφείλει γνω- 
ρίζειν ἑαυτὸν ὅφ ἑτέρας προενυπαρχούσης κρα- 

τούμενον ἁμαρτίας, ἣ ἑχὼν δουλεύων, ἄγεται 
λοιπὸν ὕπ᾽ “ αὐτῇ καὶ ἐφ᾽ ἃ μὴ θέλει. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΠΡῸΣ ΡΩΜ. 
τιχός ἐστιν, ἐγὼ δὲ σαρχιχός εἶσι; « πεπραμένος 

ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Ὃ γὰρ χατεργάζομαι, οὐ γινώ- 
σχω . Οὐ γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο πράσσω ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, 
τοῦτο ποιΐ, Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφη- 
μι τῷ νόμῳ, ὅτι καλός. Νυνὶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ χα- 
τεργάζομαι αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἣ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 
Οἶδα δὲ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ, τουτέστιν, ἐν τῇ 
σαρκί μου, ἀγαθόν : τὸ γὰρ θέλειν παράχειταί μοι, 
τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν, οὐχ εὑρίσκω. Οὐ 
γὰρ ὃ θέλω, ποιῶ ἀγαθὸν, ἀλλ᾽ ὃ οὐ θέλω χαχὸν, 
τοῦτο πράσσω. Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ, τοῦτο ποιῶ, 

ἴδαμεν δὲ ὅτι ὃ νόμος πνευμα- αὶ 

ΒΕΘΟΌΤΙΑ ΧΧΙΠ. 

Φαρα «αὶ Ργδοίοι" νοι πίαίοπι ἐγ 1 {π ἃ ΡΘοοαΐο, 

ἰδ 1π|6 Πρ ν6 (ἀο] δῖ, 56 4}} 4110 ρϑεσαῖο, ρυΐιι5 ἃ 
56. ΘΟΠΊΠΊΪ550., ΘΟΠΒΓΙΟἴΠῚΠῚ [ΘΠ 61, οὐ Θροπίο 

᾿πϑουν 65, [ἀπ οπὶ Γαρ τι" ἃ}} ἴρ80. οἵΐαπη αἱ 
Θὰ 4188 ΠΟΙ σψα]ξ, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

δοίΐπιτιδ Θτεῖπι φιοίῖ ἴδα ορίγ ἐμαῖς δοῖ, ΘΡῸ ατι-- πονι. 7.τή, 
1θπὶ ΘαγΤαἶ 5 5ιεηι, τθημπααίις. σι ρεοοαίο. τ’ 
μοί θπῖπα ΟΡΟΓΟΥ, πιοπ ἐπι] ]ἶσο. Ποη. δπΐπι 

ιιοιί υοἷο, ἰοὺ αρθὸ : 564 ἡπιοί οὐϊ, ἡἱμα βαεῖο. 
δὲ ἀμίθηι φερε ποῖο, ἐϊπιὰ βαοῖο, οοτιςοιίϊο Ἰορὶ 

ψιοά ὕοπα 65. ίιιπιο ἀτείθηι τη τιοτὶ 650 ΟΡΘΓΟΙ' 

ἡϊμα, σοἀ ψιιοά Πανίίαξ ἐπι πιὸ ρϑοσαίιιι. ϑοῖο 
Θπῖμι χιιοίί ποτὶ Παϑί(αὶ ἴτε τα, ἤοο δεΐ, ἐπ οαγπα 

πιά, ἰοτιέπι : τιατη, ψοἶΐ6 αὐαοοι πιϊλιὶ, ρορίοοτο 
ατιίοπν ϑοπῖπι, τιοτὰ ἱπινοτιῖο. Λοσν οπῖηι ψιμοΐ 
νοΐο, [αοῖο δοπιίτπ, : 5θε ιιοαῖ πιοῖο πιαίμηι, ἰιοο 
ἀδο. δὶ ἀτίθπι “οα τιοῖίο δρο {ϊΠΠιὰ [αοῖο : γαπι 

οὐχέτι ἐγὼ χατεργάζομαι αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἣ οἰχοῦσα .,) πο 660 ΟρΘΙῸΤ ἐἰμιεῖ, φοἀ φεοί Παὐίίαὶ ἵπι πιε 
ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. Ρεοοαίμηι. 

τοι «ι«ιροειοι---- τ “---- --ς-ςς------ -- - -- π----- ---  --- - -“  --σοσσις- -------- -----------Ἕ--------5 

ΟΡΟΣ ΚΔ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι, ἀλλ᾽ ἀληθεύειν ἐν παντί. 

ΚΕΦΆΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ἔστω δὲ ὃ λόγος ὑμῶν, ναὶ, 
ναί" οὗ, οὔ" τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ 
ἐστιν. ΠΡῸΣ ΕΦΙΣΣ. ᾿Αποθέμενοι τὸ ψεῦδος, 

ἈΕσΌΙΑ ΧΧΙΥ. 

Οιιοά ποη πιοπάδοϊιηι, 564 ψϑυιηὶ ἱπ ΟΠ Πΐθιι5 
ἀϊοοπάμππι. 

ΘΑΡῈΠ Ε 

«ϑὲξ αιιίοπι 56 10 Ὁ δ5667, Τ εῖ, δεῖ : Ἰοτι, πιογὶ 

γιιοά ατιίοπι [εἷ5 αὐτιπιατι{πι5 65,, ἃ πιαῖο 6ε1..... 37. 

1 ἐροπιθηΐος πιθπείαοίιτη ,), ἰοφιίπαϊπιὶ ϑγίἐαίθηι Ἐρὶι 
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ... Ε΄ τιγιτιδιιίδατια οἰιπι ργοχίπιο 5ιιο.... ΠΟΙ (6 πιοπιϊνὶ 
Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους. ἐπνίοθηι. 

ΟΡΟΣ ΚΙ΄". 

Ὅτι οὐ δεῖ ζητήσεις ἀνωφελεῖς ἢ ἐμφιλονείχους 

ποιεῖσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΠΡῸΣ ΤΙΜ. β΄. Ταῦτα ὑπομίμνησχε δια- 

ς Βορ,, [ον τιι5 ἐπ᾿ αὐτῇ. ΠΡ  ἄο ἄπο Μ55. μιὴ θέλῃ. 

ἀ θινάχιο οὐτεῖο, μους ἂς Ομ ο 511 Βορίιι5 
Οὐάοχ πεπραγμιένος, οονγρίς, Ἰλορῖϊ θυΐηιτιθ δὲ ΓοΥ τις 

ἈΕαΌΙΑ ΧΧΥ. 

Οιιοΐ (ιιορϑίϊο 65 ἱπιι 1165 δὲ ΘΟ ΘΠ ἸΟ585 ΠΟῚ ϑιΠπὲ 
[δοϊοπάς. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

Μς δοπῖπιοπθ, ἐδοίἰποαπς οογάπι Ποηιῖπο 

πεπραμιένος, οπηοηκίαιο. Οιιο ποίαν (Ομ οί 5ῖιις, 

Ἰορὶ ἴῃ ἤορ. 50 Οοάϊος πεπραμένος, ἴπ 60 ἴρδβιιηὶ 1ὰ- 
Ῥϑδῖιαι ἔπιϊδ56. πο πθο, 

Σ γΙ͂αιι 5. 

ἡ. 20) 
Οοίοςς5.3.0. 

ἤ 
5.2, Τίμι. 2. 



ἐνϊά. ν.53. 

)αιι), τ. 
38, 

Ἔριος. ἠ. 

29. 30. 

δαιλ,η,..3. 

ει, 8, 3. 

Ἅεἰ. 3. ἡ. 

ρίαν Ὑὐ18: 

-οι7. 

ϑὺδ 

πιοῖὶ σοπίονονο ὐον δὶς απ πιιΐαηι τε ἰταίοπι, αὐ 

“νρογοίοποηι ατιαἰογζατη..... δέμας ατιίοπι εἰ 

δἰπθ αἰϊδοὶριίπια χικξίϊοτιος ἄθνί!α, 5οἰθπ5 γιοά 

ξοποραπὶ {ἰ165. 

5. 

Οτοά ποι πὶ ργοίθνθηα γθ)ὰ οἴοϑα, 415 

ἘΪᾺΠ αὐ Π1τα115 αὐΐοναπι. Ἐτοπΐμ Ἰοαιαὶ, ἃππὶ ΘΠ] ὴ 

(σον ἰρδιιπὶ Ῥοπυ ΠῸΠ δὰ ὩρἀἸ ΠΟ! ΟΠΘΙὴ 

Πάοἰ., 4 βαποίαπι Ποῖ ϑριν ταιη {ΥἸ5Π1|ὰ αἵ-- 

ἢΠοῖι. 

ΟΑΡΌΤ ΠΤ. 

Τίοο ακίοην υονὶς, χιιοί ἐ6 οπιτιὶ ὍΟΡΡῸ 

οἰΐοσο φιιοί ἰοηγιὶ ιογῖτιι Ποπιῖπδς., τοί-- 

«δηΐ ταιϊϊοπθπι ἐπὶ αἴθ Ἱμαϊοϊϊ.... Οπιτιὶς 56 ΓηιῸ 

ΞΡ ΓΟΙι5 Θὰ ΟΥ̓. ὍΘ5ΙΓΟ ΤΊΟΤΙ Ργοοθάαϊ : 564 οἱ γιιῖς 

ϑοπιις αὐ «αϊ[οαίίοηοηι Πα οὶ. τε ἐοὲ δγαίΐαην 

ατιιαϊοιεϊδιις. ΕΤ πιοῖϊο σοτιίτίδίατο δρί άπ 5ατι- 

οἰμιπι Το : ἵπ φιο οὐοίρπαιϊ θεὶς ἐπ ἄἴοπι τα- 

«οι ϊοτιηῖς. 

ΒΑΒΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΑ, ΟΛΡΡΡΑΛΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

τ 
μαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου " μὴ λογομαχεῖν 

- “.ἈᾺ ,  .ῳ- ΄ 
εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ χαταστροφῇ τῶν ἀχουόν- 

“ὶ μι» Ν ᾿ 

των.... Τὰς δὲ μωρὰς χαὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις 
ΚΑΤ ἢ - 

παραιτοῦ, ειοὼς ὁτι γεέννωσι μάχας. 

᾿ς Ν ᾿ 
τῦ Ὅτι οὐ δεῖ φθέγγεσθαι λόγον ἀργὸν, ἐξ οὗ οὐδὲν 

ΕΣ Ν Α δ τα 

ὄφελος. Τὸ γὰρ μὴ πρὸς οἰκοδομὴν τῆς πίστεως 

λαλεῖν, ἢ ᾿ χαὶ ποιεῖν αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν, λυπεῖν 
5 χ που ΟΜΝ Ἄρες τα 
ἐστι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Λέγω " δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀρ- 

γὸὺν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἵ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι 

περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. 
“" , ὩἩ “- 

Β Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐχ τοῦ στόματος ὑμῶν ἡ ἐχπο- 

ρευέσθω “ ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰχοδομὴν τῆς 

μὴ “λυ- 
ἘΠ 2 
[ΟἹ ἐσφρα- 

πίστεως, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀχούουσι, χαὶ 
ὲ 

πῆτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν 

γίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 

ΒΕΓ ΧΧΥΙ. 

Οἰοά νϑυλλιπι Ομ Π6. αὐ ΐ ΓῸ5. [Θϑ πο ἶο αἰ ν 1 πε 

Βουϊρίθνοο ΟὈἢ να παὰ 5ιηὲ δα ᾿πιοσγαπὶ ΡΟπο- 

ΤΠ ΡΟΥβιιαϑ᾽ ΟΠ6 ΠῚ, Θὲ δὰ τα ]ονιι πὶ νθγθοιῃ- 

ἀἴδηι. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ετ αοοοάοης αὐ δηι ἱφπίαίοτ' αἰαὶ! - δὶ ΕἾ 
Τεὶ ὁς, εἰο τι ἰαρίο5 ἰοιϊ ραπος Π απ. Οἰιὶ τὸ- 
ϑροπείθης εἰϊχῖ!, δονίρίτιση 65}: ον ἐπὶ σοῖο ματι 

σἷνοῖ ἰιοπῖο, δοα ἱπ οπιπὶ ὑϑγῦο, φιιοι ργοσοαϊι 

ἴδ ογὸ )εἰ.... Εἰ τορθεὶ διιτὶ οπιπος ϑρίσιπι απ 

οἴο, οἱ σωρογιί ἰοητιὶ αἰϊὶς {ἰπισιιὶς, ῥτόοτιὶ ϑρινῖ-- 
{(μ5 βαποίιις ἀαθαὶ εἰοφιιὶ ἐἰϊὶς.... ϑιιρον αν απι- 
ἐδηι Οπιπδ5, δὲ πιϊταν αν" αὐ ἱπνίοσθηι, αϊσοπίσς : 

Ομϊάπαπι αἱ Πιοο 6556} 4 ατιίοηι ἰγγ ἀθπῖθς 
αἰϊσοναπε - Μπιδίο ρμἱοπὶ διιτιῖ ἰδεῖ, δίαπς ἀπέθηι 

Ῥρίγιις οἰεῖσι τἰτι οί, ἰονανὶξ σοσοπι διεατη, δέ 

ἰοφιιτείιις 65: οἷς Τ γὶ σιαςοὶ, οἱ ητιὶ πανὶ αιῖς 

᾽οιιιδαΐοιη πηϊνοῦ δὶ, ἤἰο0 τοὐὶς τιοίπιηι οἱξ, οἵ 

απεῖνιις ρογοὶρί6 υεῆνα πιοα. ίοτι ὁπῖτι δἰσιί 

θοὸς μείαιὶς, Πὶ εὐτὶϊ διιτιῖ, οτίην οἱ! ἤότα αἰεὶ 

ἰδγια : δε ἐος ὁδὶ, ιοά αἰἰοίτιτν 65: ΡῈ} ργο-- 

ἃ Μοουΐαπι καὶ «Δ αἸ αὶ εχ ἀμ 415 ΠΡ Υ]5. 

»1 τναζας οἄϊτῖο λέγω ὑμῖν. Ν᾽ οἴογεβ ἄπο ρνὶ λέγω 
δὲ ὑμῖν. 

ΟΡΟΣ ΚΣΤ΄. 

Ὅτι δεῖ πᾶν ῥῆμα ἢ πρᾶγμα πιστοῦσθαι τῇ μαρ- 
(χα -ῷὸ Ξ ή πὴ ἢ “οοτοοί τυρίαᾳ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς εἰς πληροφορίαν 

μὲν τῶν ἀγαθῶν, ἐντροπὴν δὲ τῶν πονηρῶν. 

Ε ΚΕΦΑΛΔ, Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὃ πειράζων 

εἶπεν" εἰ ΥἹὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ , ἵνα οἵ λίθοι οὗτοι 
ἄρτο ΄ Ὅ ν ἘΡΒΡῚ, θεὶ ΣΝ ΩΣ ὁτοι γένωνται. Ὃ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπε" γέγραπται, 

Οὐχ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ΝΥ , 3. , δὴ , Ὁ 

παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 

ΠΡΆΞΕΙΣ. Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος 

ἁγίου, χαὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, χα- 

θὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι... Ἐξ- 
ἃ , μουν ἘΕΉΞῚΣ ν ι 

ίσταντο δὲ πάντες, “χαὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς 

ἄλλον λέγοντες " τί ἂν θέλοι εἶναι τοῦτο ; Ἕτεροι δὲ 

Ὁ χλευάζοντες ἔλεγον, ὅτι γλεύχους μεμεστωμένοι χλευάζοντες ἔλεγον, ὅτι γλεύχους μεμεστωι 
ἰὴ ἘΠῊΝ Σ τ Ἐξ 

εἰσίν. Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρε ς 
ν ας ἐτ ΜΕΗΗΡ  ςς ; ξυνβν κ᾿ προ κα 

τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς - ἄνδρες 
Ἴ Ἂς ν ΓΝ Ὡ « Ν Γ} 

ουδαῖοι, χαὶ οἱ κατοιχοῦντες Ἱερουσαλὴμ. ἅπαν.-- 
ω - ΝΜ 5 

τες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, χαὶ ἐνωτίσασθε τὰ 
, Ῥ ΟῚ - ᾿ τὸ ῥήματά μου. Οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμόάνετε,, οὑ- 

ς Βες. ἰονέϊα5. μὴ λυπεῖτε. 
ἃ Βορ. Ῥυϊπηια πάντες οἱ ἀχούοντες χαὶ διηπόρουν, 

διεωρείαπι αἰίεηε οπιηθ5 {ιΐ αἰιαϊεναπί. 



τοι μεθύουσιν " ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 
ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου 
ἸΙωήλ: Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις , λέγει 

ὃ Θεὸς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρχα,, καὶ “προφητεύσουσ: . δχαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ὅτι δεῖ χαὶ τοῖς ἐν τῇ φύσει καὶ τῇ συνηθείᾳ τοῦ Ε 

βίου γνωριζομένοις χεχρῆσθαι εἷς βεδαίωσιν τῶν 

γινομένων ἢ λεγομένων. 

ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδο- 

προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμα- 

σι προθάτων, ἔσωθεν δέ εἶσι λύχοι ἅρπαγες. Ἀπὸ 
τῶν χαρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μήτι 

συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν, ἢ ἀπὸ τριδό- 

λων σῦχα; Οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς χα- 357 
λοὺς ποιεῖ " τὸ δὲ "σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονη- 

ροὺς ποιεῖ " καὶ τὰ ἑξῆς. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Καὶ ἐγόγγυζον 

οἱ γραμματεῖς αὐτῶν, χαὶ οἱ Φαρισαῖοι, πρὸς τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες" διὰ τί μετὰ " τελωνῶν χαὶ 
ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε χαὶ πίνετε ; ΚΚαὶ ἀποχριθεὶς ὃ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" οὐ χρείαν ἔχουσιν οἵ ὑγιαίνον- 

τες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. 

β΄. Οὐδεὶς στρατευόμεμνος ἐμπλέχεται ταῖς τοῦ 

βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατόλογήσαντι ἀρέσῃ. 
᾿Ιὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὗ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νο- 
μίμως ἀθλήση.- 

ΜΟΒΑΙΙΑ. 909 

Ρείαπι «70εἰ : Εὲ ογὶἐ ἐπὶ πονιπδἰηιὶς εἰΐοδιτις, " 
ἀϊοῖε εις, οἰπιπάκιη δ ϑρίγίιιι πιθὸ ϑμΡΕΥ 
ΟΠΙ ΠΟ ΘΑΤΊΙΕΠΙ, εἰ ργορ]ιοιαὐιι, οἴ αι: 56- 
4αμππίιιν". 

Θιοά ορουῖθε οεΐαμη 115 {π|26 ἴῃ Παίτνα ἀο ΘΟΠβι6- 

τἀϊη6 γ᾽ ἴδ Ποῖα βιιηΐ, τι], ὦ σΟὨ ΠΡ ΠΙ ΔΓ] ΟΠ ἢ 

ΘΟΡτΙ ΠῚ ἥτπι25 ἥππε ἀπξ ἀἸσπΠετιν. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

οἱ, χ..8., 

Αιοπαὶ : ᾿ ; τ Μαιιλ. 7. {πα ϊί6 α {αϊεῖς ῥγορ]ιοιῖς., φιιὶ τα δττιτιῖ ἸΣ 
«ὦ το9 ἵπι υδειϊηνοτεϊς ονίμπι, τι τι 5 6 οτι5 ἀπίθηι 

διπιὶ ἱιρὶ ταραθθ5. ΑἹ {τποινιι5. δότε οοστιο- 

δοοίϊ5 605.  ύμιτη τε οοἰ ρσιτι εἶθ ερίτιῖς πράπι, 

ατι ἐδ {γι διε ς ἤοιι5 ) δὲς οπιτυὶς ΡΟ ὕοπα 701|- 

οἴμ5 ὕοτιος [αοῖξ - ρείγία αμίθηι αὐῦοῦ ἐγιιοῖιις 

πιαῖος ἐαοῖξ, οὐ οδῖονα.... ΕῈ πιμτπιμαΐ ατιΐ 

δογίϑω θοτγιτπ, εἰ ῬΠατίδοὶ, ἀϊοοπίος αὐ εἰϊδοίριι- 

ἴος 67π|5 : Οτατὸ οτιπι με] σατιῖς δὲ ρεοοσαίογίδιι5 
τηατιεμοαίς εἰ υἱθ 5 Ὁ Εἰ τοϑροτιάοτις υἷδοιι5 
αϊχιὶς αὐ {ϊος : οπι Ἔροτιί σιιὶ σατιὶ σιιτιῖ ταϑάϊοσ, 

7. 

-33. 

5.-τ 17. 

δ: 

σε χιιΐ πιαῖθ μαϑοπί..... Λίοπιο ταὶ ἰΐατις ἐπι ρ11- 2. Τίοι. 2. 

οαΐ 56 υἱίω πεοροι τς, τι οἱ ψιιὶ 56 ἔτι τιϊ Πάτα ε16-- 
ἰορἷς, ρίαεοαιί. Οἰιοε οἱ οεγίοξ οἰΐαπι αἰϊφιιὶδ, τιοτι 
σογΟπαίμΓ τεΐδὶ ἰορίιίηιο οοτἀνογιί. 

ΟΡΟΣ ΚΖ'΄. ΒΕσΌΠ Δ ΧΧΥΠ. 

σ΄ -Ὁ - τ - Ἂν ν ᾿ . ᾽ ᾿ 5 

Ὅτι οὐ δεῖ τοῖς ἀλλοτρίοις τῆς τοῦ “ Κυρίου διδα- Β Οιιοι ποπ ἀοἸ6Πλῖι5. ΠΘΥῚ 5. Π}}}65. οἷ5. 41 ἃ Ὅο- 
σχαλίας ἐξομοιοῦσθαι μιμεῖσθε δὲ τὸν Θεὸν χαὶ 
τοὺς ἁγίους αὐτοῦ χατὰ τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν παρ᾽ 
αὐτοῦ “δύναμιν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οἴδατε ὅτι οἵ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

ἘΣΞ 
ἑξῇ 6 Ῥοβι 1Ππ4, χαὶ τὰ ἑξῆς, 1ΐα Ξουϊρίαπη ᾿πνθπῖίαν 

ἴπ Πσρ. ἰογο, ἐπορεύθη δὲ ὁ.... τοῖς ἱερεῦσι μιόνοις : 

4 γοῦρὰ Ἰοσενὸ οϑὲ ἀρεῖ Μι] οι 12, 1. Οὐ 
ΤΏΟΧ Τϑῖα]}1} γουθὰ ὃχ Δα ΕΠο, τϑρευϊτιπέι Φαοζαε ἴῃ 

Μεββαπθηβὶ, 564 ποῦ δοἄοιη Ἰοοο. Ῥοβίϊα βιιῃΐ θηΐπι 
Ῥοβὲ ΠΠπ4 «ιοα αἸϊψπαπίο ἀπίο Ἰορίίαν, διὰ στόματος 
Θεοῦ. 

ὁ Ἔδρ. τογίτι5 τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον. Ὗοχ υἱτῖπια 
ἄεεϑι ἴπ πὐνασιιο ο ττοπα οὔ ἴπ πιο ιι5 41115 Οοάϊοί- 
Ριι5, Μοχ Ἀδρὶϊ ρυϊπιιιβ εὐ (ογεἴιι5 γραμματεῖς αὐτῶν 

τ ηὶ ἀοιν μα σι} ΔΙ η] : οοπίνα, 4ποκ οροι- 

16ὲ 17] ΠΘιιΠῚ Οὲ ϑάποίοβ. 6}115 θΓῸ αἰαία 
ΠΟ Ϊ5 αν 110 ἐπου!αίθ. 

ΟΑΡΌΤ Ὶ. 

ϑϑοϊ(ϊς φιιοί μτίπιοῖρος σοπίϊιπι εἰοηυϊτιθτιε}" 
2 

χαί, οχ αὐτῶν ἴπ οἀϊοπο Ῥαγίϑι οπδὶ “εβιδυαίαν. 

» Βερ.. ῥυΐπηιβ μετὰ τῶν τελωνῶν. Μοχ ἄπο Ν85, 
Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς. 

ἧς τοῦ θεοῦ διδασκαλίας, α εὶ ἀο- 

εἰρΐπα. 

ἃ Ῥοβὲ νόσϑῖῃ δύναμιν 11 ἴπ Νε55. δἕ ἴῃ Ἀδρ. ἴον- 

το Ἰεσίταν, ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τούς.... ὁ ἐν τοῖς οὐρασ 

γοῖς τέλειός ἐστιν : {πὸ γοῦνα ἱηγθηΐαβ ἃρυά Μαῖ- 

{παι ὃ, 40. 

λίαιιλ, 0. 
5.-τς 2ὃ. 
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εἰ ἰδ: δὲ σιιὶ παρ πὶ σι, ροϊοσίαί θην δα ΘΓ Θατι 
ἐπ δα5. οτι ἰία ΟΥὶζ ἐγιίθ" σὸς ; 56 εϊοιμηητιθ 

σοϊμογὶξ ἵτιον θος ργίπιμ5 Ποτὶ, οΥὶἐ 567 πεὶπὶῖ-- 
βίον; οἱ ψιιὶ σοἰμογὶξ ἐπιῖου Ὁ 5 ῥΤίηιτι5 6556 5 ΘΤῚ ἢ 

εδίοι' δοῦριιδ : οἰοιε ΓΙ Πιοπιϊπῖς ποτὶ ὑδπῖξ Ὁ 

εἰ πιἰτιϊδιΓΩΓ οί οἰδὶ, 5θ πὶ πιϊπιςίτατοι,, οἱ 

εἰατοί απίπιαπι σάπι τ ϑεθηϊ οτιθηι ῥΤῸ πειιεΐς.... 

Πονι. τ5.5, ΠΟ 6 σοπ[ουηιασὶ {περ διθοιεῖο,, κο ἱραπςἤοτ- 

1. ον. τας ῥγοδοίϊς ψι οἷς οϊιῖας ΤΠ) εὶ.... 

δωειλι, 
χῦν τῸ; 

η: 

οπη. ι3. 

ϑῃς 

τατϊμὶ ΡῈ τοποναΐξιοτιθης τι θη δ ΟΣ ΓΤ... πΐ 

7ΤηνξαίοΓ65 

πιϑὶ ὁπίοίο, κἰοι δὲ δρὸ Ομγιςει. 

ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΕΒΛΕΕ ΝΣ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΠΟΠΙΕΡ. 

καταχυριεύουσιν αὐτῶν, χαὶ οἱ μεγάλον κατεξου- 

σιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν " ἀλλ᾽ ὃς 

ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν ἤν εσθανις ὌΝΣ ἘΝ ἔσται ὑμῶν 

διάχονος  χαὶ ἃς ἃ ἐὰν θέλ ἐν δμῖν πρῶτος εἶναι» 
- 

ἔσται δμιῶν δοῦλος " ὥσπερ ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ς. “' ΝΥ 53 ἐπ τς ἘΝ ΑΔΕΣ 

οὐχ ἦλθε διαχονηθῆναι, ἀλλὰ διαχονῆσαι, καὶ δοῦ- 

ναι τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ΠΡῸΣ 

ΡΩΝ. Μὴ σχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι: τούτῳ, ἀλλὰ 

μεταμορφοῦσθε τῇ ἀναχαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἷς 

τὸ δοχιμάζε ιν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. α΄. Μιμηταί μου γίνεσθε, χαθὼς χἀγὼ 
Χριστοῦ. 

ΒΕΟΌΤΑ ΧΧΥΗΙ. 

Οιοά ποῖ ΟΡΟΓΙΟΣ ΓΘ ΠΟ δὲ ἱποοη βορὰ ἃ]}}- 
ῬΙ δὲ δεῖνα μι ἃ 115. {π|1 ϑπηα]α πε ν θυ ἰα θη} : 
564 ὃχ ἀαἴῖο ποῖβ ἃ δου ρειτα δ'σ πο. ὉΠῚ1ΠῚ- 
ΦΠΘΠτ16 σΟβΠΟΒΟΟΓΟ, 

ΘΑΡΕΤῚ. 

ΑἸἰιοπάϊιο α [αϊδὶς ργορ]ιοιὶς,, φιιὶ υϑπῖιπε αα 
ψῸ5 ἵπὶ πυοοίϊηιθηϊὶς ονίμσπι., ἱπιίγὶ πδϑοιις αἰΐοηι 

διπὶ ἰρὶ ταραοος. «ΑἹ ζπιοιίϑιις δογιίηι σοστοςοο- 
ἐὶξ 605..... {πὶ ο0 σοσποβοοπί οπεπος ιιοί αἰϊ οῖ- 

Ριιὶ τπθὶ δειϊς,, οἱ αἰθοιίοποπι πυιεέμαπι Πιαντι6-- 
τ. Οὐν.1. Τις ἐτιίο τ Ὁο5.... 1(ἴδο πιοίτιπι υοὐὶς ζαοῖο,, φιοά 
3. 

“οαν. 

ἴομη. 
37. 38. 

5.36. 

σιθηιο π᾿ ϑρίγιιιι 1)6ὶ ἰοφιίθηις,, αϊοὶξ ἀπαϊ]οηια 
Τόσιπη, 

ΟΡΟΣ ΚΗ͂΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ ἁπλῶς, οὐδὲ ἀνεξετάστως ὑπὸ τῶν 

ΒΡ ὑποχρινομένων τὴν ἀλήθειαν συναρπάζεσθαι" ἀπὸ 
δὲ πο δεδομϑου ἤμῖν παρὲ εξ Εραφτδ 7αΡ8: Ε τοῦ δεδομένου ἡμῖν παρὰ τῆς 1 ραφῆς χαρὰ 

χτῆρος γνωρίζειν ἕχαστον. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπρο- 
φητῶν ν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προ- 
θάτων, ἔσωθεν δέ εἶσι λύχοι ἅρπαγες. Ἀπὸ τῶν 

χαρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. ΙΏΩΑΝΝ. Ἔν 

τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἔστε, 

ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. 

Ἑ Διὸ γνωρίζω ὅμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ 

λαλῶν, λέγει ἀνάθεμα ᾿[ησοῦν. 
ΞΕΡ Ξε ---- - ------------------------------------------------------------οτοπα 

ἈΕΟΌΠΑ ΧΧΙΧ. 

Οιὐιοὰ ἀθθοῖ ἀπυιβα υϑαιο ΓΟ Οββ Ομ ΠῚ ϑ:1Ὰ Π| 
ΡΟΙ διὰ ρουὰ ΘΟ Πα Γ6. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

ἴρδαᾷ Οροῦὰ,, μ δθὸ ζαοῖο, ἰδϑίπιοτεῖιπι 

Ρεγ]ιϊνοτιὶ δ πιῶ. ψιιοά Ῥαίοῦ πιϊξογὶξ πι.... 

. δὲ ποῆ [αοῖο ορόγα Ῥαϊτὶς πιθὶ, τὸ οὐ αιὶς ταῖ- Ἢ ἐς ἶδς τε 
μὲς οἱ Φ6ΤῸ ξαοῖο, δἰ σὲ ποτὶ οὐ αἷς πιεῖ, ορογίθιι5 

ε 51. οὐπιῖο ν θη. οἱ Ἀθρ. τον εῖι5. Ῥαῦϊο αἰζεεν Ἀςρ,. 
Βοοιητι5 ἔσται ὑμῖν τ: οὐὐἴοτα ἀπο πὶ τι πὶ 0 {ποπὶ πιο- 

41 οἰτανὶ Πργο. Ἀθρ, Ῥυΐπιιιβ ἐν ὑμῖν γενέσθαι: πρῶτος, 

ἔσται ὑμῶν διάκονος καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ, ἐν ὑμῖν εἶναι ἄρχων, 

ἔσται ὑμῶν δοῦλος. δεὰ ιιξοιιγεῷ 6 νοϊμενῖς ἐπίθν σοςΣ 

Ῥνἵηϊιις {ον ὶ, δὺς νεδ5ῖον" 

γ}1{ ἱπΊ0} νὸδ ὑγῖποι » 5 6558. 

νοΐμο- 

Εάι- 

τεϊγιϊδίο}" : οἱ ἐτ 

6)εῖ υϑϑίο» δο)}ν 

ΟΡΟΣ Κθ΄. 

τι δεῖ ἔχαστον διὰ τῶν οἰχείων ἔργων πιστοῦσθα: 

τὸ ἑαυτοῦ ἐπάγγελμα. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

"Αὺς τὰ τὰ ἔργα, ἃ ἐγὼ ποι, μαρ- 
τι ὃ Πατήρ με ἀπέστειλεν. Εἰ 

Ν 

ἔργα τοῦ Πατρός μου, μὴ πιστεύετ 
μοι" εἶ δὲ ποιῶ,, χἂν ἐμοὶ μὴ " πιστεύητε, τ' ἘΞΑ 

ἰἰο Ῥατὶβ, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν γενέσθαι μέγας, ὁεὰ 

φιιϊοιιτπιιιθ Ὁ οἰμδγὶέ ἱπίδν υο5 πιαϑ πε ΚΠεγὶ : 564 ἴα 

ἃ ἰΥροξιαρῖς δαϊεαπι ἔιῖϑθο οχ ΒΙΒΠ15, ραΐο, ΠΡΙ Δοπὶ 

Ἐ6ρ. Ρυΐπιις οὕτως δὲ ἔσται. 

ἃ εξ. τογεῖα5. [68 ΒΙ}]. μὴ πιστεύητε. [ἀατηῖογ. 

ΤΠρέΔεπι πἰγαιο αὐτο οὲ ἄϊτιο Μξβ, ἔργοις πιστϑξὶ 

»,  οου]α μου ἄοοθε ἴθ Ἄρα. ρυΐπιο, 



ΜΟΚΆΠΙΑ, 

ὕοῖς μου πιστεύσατε ἵνα γνῶτε χαὶ πιστεύσητε, 
ὅτι ᾿ν ἐμοὶ ὃ Πατὴρ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. 
β΄. Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσχοπὴν, ἵνα 

- ’, 3λ ἃ ᾿ -- μὴ μωμηθῇ ἣ διαχονία, Ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες 

ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάχονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ; 

ἐν θλίψεσι" καὶ τὰ ἑξῆς. 
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πιεῖς οὐαί. τιὶ οοσποβεαιἐβ, εἰ ογθααιὶς φιοῖ 
Ῥαΐίεῖ ἵπι τι δε, οἴ 65ο ἱπ Ραίτγϑ.... Νμΐίαπι ἱπ 3. 0ογ. 6. 
εἴα τὰ ἀαπίος οὔεπείοπεπι, τι τπιοτὶ υἱξμροτε- 

{πῚ πιϊτιϊδίογίμπι. δε ἱπ οπιπίδιις οαπίϑοτιίος 

πιοσπιθίΐρ5ο5 δσἴομέ ΤΠ) εἰ πιϊτιϊςίτος. , πὶ πυμῖξα ρα-- 
ἐἰεπέϊα,, ἐπ ἰγι διιϊαἰἰοπίϑιι., οἷο. 

ΟΡΟΣ Λ΄. ΒΕΟΤΌΙΑ ΧΧΧ, 

“Ὅτι οὗ δεῖ τὰ ἅγια τῇ ἐπιμιξίᾳ τῶν πρὸς τὴν χοι- Β Οοὰ το5 5Δογ85 ΡῈ ΔΗ β ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΘΟΥΙΠΙ 4185 
νὴν χρείαν χαθυδρίζειν. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ εἰσῆλθεν ὃ ᾿Ιησοῦς εἷς τὸ ἴε- 

ρὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέδαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας 

καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, χαὶ τὰς τραπέζας τῶν 

χολλυδιστῶν κατέστρεψε, χαὶ τὰς χαθέδρας τῶν 

πωλούντων τὰς περιστεράς" χαὶ λέγει αὐτοῖς" γέ- 

γραπται" Ὅ οἶχός μου οἶχος προσευχῆς χληθήσεται" 

ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν. ΠΡῸΣ 

ΚΘΡ, α΄. Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν 
χαὶ πίνειν ; ἢ τῆς Ἐχχλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρο- 

γεῖτε, χαὶ χαταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας: Εἰ δέ 

τις πεινᾷ, ἐν οἴχῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συν- 
έρχησθε. 

Ὅτι τὸ ἐπονομαζόμενον τῷ Θεῷ μέχρι τότε ὡς 
ἅγιον τιμᾶν δεῖ, μέχρις ἂν "τὸ τοῦ Θεοῦ θέλη- 
μὰ φυλάσσηται ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

τῶ ᾿ ε : ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Ἱερουσαλὴμ., Ἱερουσαλὴμ, ἣ 
Ἕ Φ - 

ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, χαὶ λιθοδολοῦσα τοὺς 
3 δ, ἢ ᾿ 5 ΣΟ , 5). 3 
ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν“ ποσάχις ἠθέλησα ἐπι- 

συναγαγεῖν τὰ τέχνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις “ ἐπισυν- 

ἄγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐχ 
ἠθελήσατε; Ἰδοὺ, ἀφίεται ὑμῖν δ᾽ οἴχος ὑμῶν 

ἔρημος. 

ΡΈΛΙΕο Ῥαγὶβ. τοῦ θεοῦ. Ὑεΐογεξ ἄπο ἩΡ τὶ τὸ τοῦ 
θεοῦ. 

« ψορεπὶ ἐπισυνάγει ἐκ ἀπίϊυῖς ἀποθιι5 ΠΠ τὶς α4α1- 

41. Μοχ εἀϊιῖο Ῥαυῖβ. πτέρυγας αὑτῆς. Ὑοχ υἱ εἶπα ἴῃ 

σ 

") 

ΘΟΤΏΠΤΙΗΪ πἰ5] ἀοϑ πδηΐα ΠΟ δυπὲ ρῥτγοία- 
παηάς. 

ΟΑΑΡΟΤ ΚΕ 

Εε ἱπίγανϊε 7 εδιις5 ἵπ ἰεπιρίιιπι εἰ, δὲ δθοῖξ 
ΟΠι"65 φοχιθτίος δὲ δπιοηιῖος ἐπὶ ἰδπιρῖο., οἴ 
πιδτιδς τιιπιίατίογιπι., δὲ οαΐποάτας συϑπάετ- 

{πὶ σοἰπιπιῦας νεγίϊξ : δὲ αἰϊοῖξ εἷς : ϑοτγίρίιτη 
εσί : Ζόοπιῖις ππθα ἐοπις οΤαϊϊοτιῖς νοοανξμιτ) ΣΕ. αι, 56.) 

τος ατιίοπι ξεεῖςεἰς δαπιὶ σρείπιποατη ἰαίτοτειπι.... 

Διαπηιῖά ἄοπιος ποι παρεὶς αἰ πιατιαιοατιίμτι 

θὲ δίδεπάππι αμὸ Εοοϊοοίαπι 1) οὶ δοπιίεπιπιιὶς,., 
εἰ εοπι[πιπιαϊεϊς δος ψιΐ ποτὶ μαϑεπὶ ὃ... δὲ φιιῖς 

ἐπιγιῖ, ἀοπιὶ τπιαπαπιοεί : τι ποτὶ ἐπ [πιά ϊοίπιπε οοτι- 
νεοπίαίϊς. 

Ουοά ἰᾷ φυοά Πεο ἀϊοαίππη οϑξ, ταπηάτι νοϊας 
ϑαποίι πη ΠΟΠΟΓΡΑΠά ΠῚ 518, {παπάϊπ γΟΠΠἴα5 

εἰ 1π 'ρΡ50 Ἑσῃβογυ αΠΓ, 

ΘΟΑΡΌΤ Π. 

ετιισαΐοπι, υΤοτιιδαΐοτα,, {π8 οοοϊϊς ρτορ]ιε- 
(α», εἰ Ἰαρίάας δος {ιιὶ α( (6 πεϊδ55ὶ 5ισιξ, φιιοί᾽ος 

νοὶ σοπρτέβαγο {ΠΠἴ 5 ἕμιος, φτιοπιαπιοάμπι σαἰ- 
ἵἰπια σοπρτεβαὶ ριῖϊος σὸς σι αἴας, δὲ τιοξιὶ- 

εἰἱρ Εσοε,γοἰἰτιφιιίίμ νοὐὶς ἀοπιιις υοδίγα ἀθεθγία. 

ποΞέτίς ἔγίθιις Νῖσβ. ποῖ τορογίταγ. Νεῦ 1ξα ππαῆτο ρΡοϑὶ 

πΐγαχιις ΘΠ 0 ἰδοὺ ἀφίετε ὑμῖν ὅ οἶκος ἔρτμος, σοντιῖ- 

Ρίο. Βοριϊ ρυῖπιις οἵ τογιτι5 πὶ τὰ σοπιοχίη, εἰπὲπ- 

ἀαῖο. 

τ: 

αιικ. αι. 
12. 13. 

τ. (ογν.11. 
28. 

1ϑϊὰώ.ν.3ή. 

ΔΙαει, χ3. 
37. 38. 



δίατε ἢ. 
36.--:ο. 

7ς. 4ο. 
21.---25. 

Ἄσπι, 13.7. 
ὃ. 

ὡ ἐῶ 5. 

ΕΟ ΧΧΧΙ. 

Οὐοά γΓὲ5 ἀϑϑίσπαΐο 115 αἱ ΤῸ 56 σΟΠβΘΟγΆΓΠΠΐ, 
ἴπ' Π05 ΠΟῚ 51η1 ἰῃβιπηθη (68 : Πἰδὶ δὶ {αι 5ιι- 
Ῥδυϑὶῖ ΞῈρου ἤπΠ}. 

ΟΑΡΟΤῚ. 

Ἐταὶ αμίθπι πητεϊϊετ' (ὁπεϊϊὶς ϑυτορ]ιπῖςϑα 
ξέπετο , δὲ τοϑαθαΐ εἰιπὶ τι ἀκδπιοπίϊπι δ) ϊοογθῖ 

ἦε βίϊα ςία. Οἱ αἴχὶι {11 : δέπιδ ρῥσίμις ςαίγατὶ 
Μίϊος : ποτὶ δεῖ Ἔπὲπι δοσεεπι σι ΠΙΟΤῸ Ῥάπεπι Πἰϊο- 

τιίπι, δἰ ργογίσεγε οαἰεῖϊἰς. «418 ἐ1|α τεσροπιάϊι δὲ 

αἰαῖ ἐπ: {ὺιίψιια., Τροπιῖπα ; πάπὶ εἰ οαιεἰϊὶ 

οοπιθατιτξ σιν πηϑτισα εἶθ πιϊοὶς ρμογογιηι. Ετ αἰξ 

ἐπ: Ῥγορέθτ ἤπιπ δ σογπιοτιθπι ὑαάε » εαἰϊ ἀκ- 

πιοπῖιπι ἐδ Πα ἔα. 

ΒΆΒΙΠΙΗΙ ΟΕΒΑΒΕῚῈ ΘΆΑΡΡΑΡΟΘ. 

Ε 

ἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

ΟΡΟΣ ΔΑ΄. 

'ποῖς ἀναχειμένοις τῷ Θεῷ ἀφδρεν 

σμένα εἰς ἑτέρους ἀναλίσχειν, εἰ μή τι ἂν ἐχ τοῦ 

περισσεύματος. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΆΡΚΟΣ. Ἦν δὲ γυνὴ Ἑλληνὶς ἃ 
.- ᾿ τ τὰ ΄ 3. «Ἂν, [} 

σα τῷ γένει, χαὶ ἐπηρωτα αὑτὸν, πα 

Συροφοίνις- 

τὸ δαιμόνιον 

δ εἶπεν" ἄφες 

πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέχνα " οὐ τ χαλόν ἔστι 

Ὰι ΓΑ ᾿ ΕΥΤΣ 
ἐχδάλη ἐχ τῆς θυγατρὸς αὑτῆς. Ὃ 

τὸν ἄρτον τῶν τέχνων, χαὶ “ βαλεῖν τοῖς χυ- 
ΕἸ - ὦ Ἁ ἘΞ 

γαρίοις. Ἢ δὲ ἀπεχρίθη καὶ εἶπεν αὐτῷ " ναὶ, Κύ- 
᾿ » 5 ᾿, 

ιΞ" χαὶ τὰ χυνάρια ὑποχάτω τῆς τρσπεξηςι ἐσθίει 
Ψιχίων τῶν παίδων. Καὶ εἶπεν αὐτῇ " διὰ 

» ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐχ 

Ὧν τῶν 

τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε 
τ: ; 

τῆς θυγατρὸς σου. 
ιν 

ΒΕΟΌΙΑ ΧΧΧΙΙ. 

Οιιοά οχ το δὲ Ροπο ππίοαϊιθ το ἀϊ ἀθθοπὲ 
4υς 58ὰἃ 5ιηϊ. 

ΘΑΡΕΤ 1. 

Ετὶ ἱπίεστοσανδγιιτιὲ διίηι, αϊοσετιῖος - Δαριοίοτ, 

δοῖπιμς πιῖα τϑοῖδ αϊοῖς, δὲ ἄοοθς, εἰ ποτὶ αοοϊρὲς 
Ρεγϑβονάηι, σϑ υἱαηι Π)εὶ ἐπ υϑγὶίαῖε ἄοσες : [ἴ-- 

οεΐ πιοῦϊς ἐγ διείμτα ἄατὸ Οιδϑαγὶ, ἀπὶ ποτ ὃ Οοη- 

δἰάογατις ἀπίθπι ἀοίμπι {ϊογιιπι, αἀϊκὶξ αὐ εος : 

Οὐ πιὸ ἰοπίαιις ἢ Οςίοπάϊιε παϊ]ιὶ ἀδπατγέμηι. 
Οἰ)ιι5 μαῦοὶ ἱπιασίποπι, δὲ ἱπϑογίριϊουιοτι ἢ Πό- 

δροπαδθπίος αϊχογιπε: Οισαγὶς. Εἰ αἱ ἱἰὶς : 
Ἀειααϊιε ὀγαο σι σι (ιδςατὶς, Ο ὡξατὶ : εἰ 2 

διιιξ Π) οὶ, Πεο.... ϑαάάῖιθ Ἔγθὸ οπιτιῖδιις ἄδνῖϊα: 

οἱ ἐγ ϑεείπιηι, {τὶ δεεέπετη : οτεὶ υεοίῖσαϊ, υδοϊῖραϊ : 

οἱεὲ εἰπιοτόπι, {ϊτμ δὴ : οἱ Ποτιόγειι, Ἰιοτιογθηι. 

ΜΝεπιϊπὶ φιΐάφιιαπι εὑ εαίὶς, τισὶ τὶ ἱπερίοθηι αἰ- 
ἰἰσαιὶς. 

ἃ Τῦιγάχας θεὸ εἰ Βορ. βεοιυπάις Συρο 
Ἀερβ. Ῥυίπηις Σύρα φοινίχισσα, μος. τετεϊα δος 
γισσα. Ηαυά Ἰοηρα εὐϊεῖο Ῥατίς, λαμ ἐχθάλλῃ. 
Ἑάϊεῖο Ν επ. εἰ Δῖξς. ἔγος ἐχξα)ῃ. 

ς Ἑάϊῆο Ῥανῖβ, χαὶ βάλλειν τοῖς. Ἀοεῖϊ Ῥυῖποις εἴ 

ΣῊ ΟΡΟΣ ΑΒ΄. 

Ὅτι δεῖ τὰ ἐπιδάλλοντα ἑχάστῳ εὐγνωμόνως ἀπο-- 

διδόναι. 

ΚΕΦΑᾺΑ Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγοντες. 

διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις χαὶ διδασχεῖεος 

πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν 

σχεις᾿ ἔξεστιν ἡμῖν Καίσαρι 

χαὶ οὗ λαμόάν γεις Τ 

δὲδὺν τοῦ Θεοῦ ὃι 

ἢ οὔ; Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν 

πανουργίαν, εἶπε ΡῈ αὐτούς - τί με πειράζε-- 

᾽ Ἰπυρς μοι δηνάριον. Τίνος ἔχει εἰκόνα χαὶ 

; ̓ Ἀποχριθέντες δὲ εἶπον, Καίσαρος. Ὁ 
Σπυεςς ἀπόδοτ τε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, 

Θεοῦ τῷ Θεῷ. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Ἂπόδοτε 

ξι ἌΣ τῷ τὸν φόρον, τὸν φόρον " τῷ 

τέλος᾽ τῷ τὸν φόθον, τὸν φόδον" τῷ 
Ἐξ 

φόρον δοῦναι, 

ον «ἢ 

τη 

οΟ᾽ (ἢ κα 

Οὗ τὶ 

ὁφ, ἕ 

τὴν τιμὴν, τὴν τιμήν. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε 

μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 

ἰεγέτις βαλεῖν. Ἀεσ. Ξεσυτιάτι3 τέχνων, χαὶ δοῦναι τοῖς, 

εἰ ἀαγε εαἰεἰϊϊίς. Γράεπι Ἀεα. ρυίπιι ἡ δὲ ἀποκρι- 
θεῖσα ε 

. « 
ἔν αὐτῷ, 

3. εξ. τεγτις φόρους δίδοναι. 
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ΡΟΣ ΔΙ. ΒΕσῦΙΑ ΧΧΧΙΙΙ. 

Ὅτι οὐ δεῖ σχανδαλίζειν. Οὐοα 5ολπαἸτπὶ ΠΟΠ 51: ἀαπάππη. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. ΟΑΡΌΤ 1. 

α θιὼ ἀκιΐοπι σοαπεϊαϊἑ ξανεγὶξ τετετπὶ εἶθ ρειοὶ Πς Ἥατε, 18. 
ἐδίϊς, τιὶ ἵπι πιὸ ἐγ δαιτιῖ, οι ρα οἰ μὲ σπιδροτιάα- δ᾽ 
ἐπιτ' τποῖα αδίπιαγία αἰ οοἰζιεπι 671ι5, οἱ ἐἰθπιοτσά- 

{ιτ' ἴτε ῥτο[ιπάϊπεπι τιατῖς. ἘΠ σιγϑὰ5 : 7 Ποηιϊτιὶ Πν:ὰ. ν.7. 
ἐἰΠ, μ6 τ ψιίθην δεαπείαϊμιηι ϑπῖί.... δε ποσ 7ι-- ἤοπι. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὃς δ᾽ ἂν σχανδαλίση ἕνα τῶν μι- 
χρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμὲ, συμφέρει 
δος Ἷ 

αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνιχὸς " περὶ τὸν τρά- 
χῆλον αὐτοῦ, χαὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς 

: Ξ 
θαλάσσης. Καὶ πάλιν : Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐχείνῳ , τήν 

13. δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Ἀλλὰ 

τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα 

τῷ ἀδελφῷ, ἢ σκάνδαλον. 

σ͵ «- τ “ Ὅτι πᾶν τὸ ἀντικείμενον τῷ τοῦ Κυρίου θελήματι 
σχάνδαλόν ἐστιν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὃ Ἰησοῦς δει- 

χνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν 

εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρε- 
σδυτέρων, χαὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων, χαὶ 
ἀποχτανθῆναι, χαὶ τῇ τρίτη ἡμέρα ἀναστῆναι. 

Καὶ προσλαδόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος, ἤρξατο ἐπι-- 

τιμᾶν αὐτῷ, λέγων - ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται 

σοι τοῦτο. Ὃ δὲ “ στραφεὶς, εἶπε τῷ Πέτρῳ: ὕπαγε 

ὀπίσω μου, σατανᾷ, σχάνδαλόν μου εἶ, ὅτι οὐ φρο- 
νεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

σ ἘΡΕΥΞΙ ᾿ , ἘΜΕΆ τῷ - πα 
Ὁτι δεϊχαὶ τὸ συγχεχωρημένον ὑπὸ τῆς Γραφῆς πρᾶ- 

γμα ἢ ῥῆμα παραιτεῖσθαι, ὅταν οἰχοδομῶνται 

ἄλλοι ἐχ τοῦ ὁμοίου εἰς ἁμαρτίαν " ἢ ἐκκόπτων- 

ται τὴν περὶ τὰ καλὰ προθυμίαν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Γ΄. 

ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν. 
Ν ΄ ν᾿ [ἢ ν᾿ Ε , 

εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν, ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, 
ὙῚ ᾿ χ δ “ ᾿ 

χαὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς, εἰ μὴ εἷς. Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ 
ἢ ι πῷ Ὁ ΡΗΝΝ 

λεγόμενοι θεοὶ, εἴτε ἐν οὐρανῷ, εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς 
. (ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ χαὶ κύριοι πολλοὶ), ἀλλ᾽ 
ΓΟ Ὶ ν - ΟΝ 5, ἘΣ σὰ - 

ἡμῖν εἷς "Θεὸς, ὃ Πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς. 

ΡΈΉΘρ. ῬΥΪπηιι5 ὀνιχὸς ἐπὶ τόν. ΑΠαααηΐο ροβὲ Ἰάοπι 

(οαοχ τοῦτο κρίναντες μᾶλλον. 

“ Ἀδρ. ἰογίϊπ5 στραφεὶς εἶπεν αὐτῷ, σοπρεγϑιδ εἰϊ- 

" 

αϊοαΐε πιαρβῖς, τι ροπαίϊ5. Οὐ οπαϊσιιίτι {γαιτὶ, 
“εἶ Ξοαπααϊιπι. . 

Οὐοά «υϊάφαϊ Τλοτηϊπὶ νο]πίαι! δάνθυϑαίι", 

50 Δ ΠΎΔ]Π|Π| 511. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

Ἑχϊπσο σαορὶξ 765τι5 οςἰοτιοτο εἰϊδοίρτεϊὶς 5τιῖς, 

ιιοά ορογίοτ οί διίπὶ ἵγθ 7 οΓοςοϊγπιαπι, Θὲ τητεϊία 

μαϊὶ α 5οπίοτί νιι5, οἱ ργϊπιοῖρίνιις Ξασοτοίμπι, θέ 

βογὶ δὶς, οἱ οοοϊαϊ, εἰ ἰογίϊα εἶθ τοσισρογο. ΕῈ αρ- 

ῬΤΟ]ιοννάοτις δίτι Ῥοίτγιις οωρὶξ ἵπογθραγο ἱἰΐμηι, 

ἄϊσοπς: Ῥγορίξζίις οἷς εἰδὶ, ])οηιῖτιο, τιοτι οττε εἰδὶ 

μοῦ. Ομ σοπνογϑιι5, εἰἰαὶς Ῥοῖγο : Καἀδ ροϑβί πιο, 

ξαίαπα, ὁφοαπεϊαζιτη, τιϊ]ιὶ 65, ιῖα ποτὶ βαρὶς δα 

ψια 71) 6ὶ 5ιμτιῖ, σε ἡ ᾿μοπιίπιιηι. 

Ἑ Ουοά ἸΙσδὲ ἃ ϑουῖρίανα γ65. γ6] νουραπὶ ΔΙ Ζοά 
οοποράαίαν, δὰ [ἅτηθη ν απ ἃ ϑ1ηΐ, ΟἴαπῈ Δ} 

Δα ῬΡϑοοδέι πη 511}}}} Ρ6 ΘΟ ΠΟΙ ΓΔ ΠίιιΓ,) γ6] ΘΟ. 

Ἔὔρα ΟΠ ἃ ΔΟΡΓἃ5 1] ΠΠ] 1}, 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

126 δδιὶ ἰρίζπι Θοτιεπι {6 ἰοἱς ἱπππιο  ατεΐ αι, συ». 8 
βοίηιι5, φιοεῖ τυεί πεν 65: ἰάοζμην, ἔτι τητιπιο, εἰ ἡ.-- “5. 

ΕΝ φιιοι τις 65: 71 6τις, ταῖσδ τις. απ εἰςὶ διιπέ 

ψιιὶ εἰϊοτετίτι" εἰϊῖ, ἐν ἐπι οὐἶο, οἷνο πὶ ἰουτα (5, 

φιιίάθηι σεπξ ται αἰἰϊ, ὁὲ «ἀἰουιίμὶ ται), τοῖς 

ἐαπιθπι τἰτιιι5 ἴλοιι5, Ῥαίοι,, θα πο οπιπίώ, δἰ τιο5 

αἰ εἰ. 

8 ἙαΙΠο Ῥανῖ5,. εἷς ὁ θεός, Τλδο5ὲ ἀνε] οα] 5 ἴῃ γα] σα εῖ8, 



Δ]αι)), τ. 

23. -α 27. 

ΕΣ] ΒῚ 

ἐμ ἰ{πιμηὶ τ δὲ ττειι5 1) οηείτι5, “6 5τι5 (Ἰιτϊδίτι5, ΡΟΣ 
τόν ΟΠιτιΐα 5, δὲ πιὸ ΡῸΙ' ἴρϑιιπι : 56 ποτὶ. ἐπι 

οπιπίφιις Θεὲ δοϊοπεῖα. Ομΐάαπι ἀτείοισι σιιπι, 6011-- 
δοϊοπίϊα ἰάοϊὶ πιδχιιθ ταῖιτο πιιαϑὶ ἰάοίοι ἢ} ἐτίτη 
τιαπαμοαπξ, εὲ οοπεοίοηπϊα ἐἰογιίπι οτεηι οἷξ ἐπ-- 

ἤπια, ροϊϊμίιν. Ἐξοα ἀτεΐθηι 1105. 1101. ΟΟΤ.1167ι-- 

ἄαι 60. Νέσιι οπῖπι οἱ πιαπάποανοτγίηιι 5, αὐτιτι- 

«ἰαιπτιδ τ τιθή τι οἱ τιοτὶ πιατιἀμοανογίπιις, ἀ6[1οἷ--" 

τις. Τ᾿ Ἰο6 ατιίοπι πι6 ΠΟΓ 6 ἰκωο ἰϊοοτιῖα 65 |Τα 

οὔεπαϊοιιηαι {ἀἰ ἐπι γπιὶδ. δὲ Θπῖπι χιιὶς υἱάονὶξ 

6, φιιὶ μα65 δοἰθπίίαην, ἐπ ἑάοἴο τι οοιίτη θτιθηι, 

πιοτιτιθ δοτιδοϊ μία 675 φτιὶ ἐγ τ πιιις 65 ι ἀϊηοα- 
δίψα αα πιαπιμοαγάμην ἰάοϊοι!ιγία " δὲ ρμογιϊ 

ἐμ Πγηιι 5. ἐπὶ {πα δοϊοτιια [Παῖθν, ῥΓΟρίΘΥ αιίθτι 

ΟἸινϊϑίιις τπονίμιι5 65. ἢ δῖο ατίθηιν ρϑοδατιίος ἴτὰ 

{τ αἰγὸς, δὲ μογοιιοπίθς σοπϑοϊθηίλατι ἰρδοτ 1 

ἐπηίγηιαπι, ἐπὶ ΟἸιγίσίιιπι ρϑοοαῖϊς. ΟμαρτΟρίον κὲ 

ὁδοα βοαπάαἰϊται ξραΐνθην πιθιίηι, τιοτὰ τπαπαι-- 
δαῦο σαγηθιι τι (δ ΘΓ ηι.γ. τι [αἰ θην ΤιΘιεΠὶ 
δοαπααζίτοηι..... Νιιπιφιῖα τιον Πα δηλιι5. μοι 6-- 

δἰαίοηι τη αι μσατιαϊ οὲ δὴ οναϊ» Λιιπιφιίά τοι 

μανϑνοπιις ροίοείαἰθηη 5ΟΥΓΌΤ πὶ ται 6. 61 Οἰποτιπι- 
αιιοοπαϊί, οἱοιιὶ οἱ οἰἰογὶ ἀρορίοϊἱ, οἱ {γαίγος 

Ποπιϊτιῖ, οἱ Οορ]ας ὃ Ἅ1π| 660 5οἴμις οἵ βαγπα- 
ὑά5 πὸπὶ Πιαβϑηλις ρμοϊδείαίθηι ποο ορογαπαϊ ὃ 

Ομὶς πιϊϊίιαι σις οἰἰροπα τὶς τιπιφίίατα ἢ σις 
γνἰαπίαι υἱπϑαηι, θὲ ὁ {γπίπι 675 τιον θαι {πὶ 
ιιὶς ραξοὶξ σγθβθηι, οἵ ἐδ ἰαοίο σγοϑὶς τιοτὶ πιί- 

ἀιμοαῖ " οἱ σοοῖονα. 

Οιοά, πὸ οἱ οΟἰοπά οι] δἴπηιιβ, ἰά δεϊαπὶ αιοὰ 
ΠῸΠ δϑὲ ΠΘοθϑϑαναμ, οἰ οὶ ἄδθ6ι, 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

Ετ οιιπι υδηδϑοτι (ἀρ]ιαγτιαιιπι, ἀσοος 5 οΥι τι 
φιιὶ ἀϊάγαοίιπια αοοὶριοῦαπὶ, αὐ Ῥεοίγιη, οἱ αἰ- 

αοχιετι ς Δ] ἀρὶϑίον Ὁθ δέον τιον δοἶνιϊ ἀἰάναοϊιια ὃ 
«{ϊ{ι, Ετίαπι. Ἐπ᾿ οἰαπ ἱτεϊγα 55 θὲ ἐπὶ ἀοπιίηι, ργω- 

ΨΘηΪΕ διέ ὕθδιι5 ἴσους : Οἰϊά εἰὐὲ οἱάοίι", δ1-- 
ποτὶ ἢ ἤλθ665 ἰογΓ ὦ σιιῖδτι5 ἀοοίρίιτπι ἐτϊϑιιία 

“εἰ εογδιτη ἢ ΑἹ Πἰϊὶς φεῖς, ατὶ αὖ αἰϊοπὶς 9 Πϊοῖϊ 
ἐρεὶ Ῥείγιιϑ : «ὧν αἰϊοπὶς. Τιαὶς τὶ 7 όδιις ; ΕΤΘΟ 
{ἰϑοτὶ διτιὶ βἰὶ. {7ε ἀτεΐθηι τιοτὰ σοαπιαϊὶ Ξοητις 

605, ῬΓΟΒΤ 555 αὐ τα, ταϊέΐ6 παπειίηι, δἰ διε 

5 Οτνλάτιὸ οα πο οἱ Νῖβ5. ἄπο ἀπόλλυται. Πρ, του- 
{ἴπ|5 ρου ϊπς τὰς βᾷσον ἴοχέιβ ψα]ραίιβ ἀπολεῖται, ρον ὶ- 
Ῥὲε. ΤΠοιάομι Ἰλοσ. ρυΐμιι5 ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐν τῇ σῇ 

γνώσει. 

ΦῬοΒΕ ΠΠ]ὰ4, οὐχ ἐσθίει, ἴζὰ Πα] οηΐ Βος. του 5 οἵ 

ΒΑΒΘΠΙΙ ΟΑΘΑΕ ΘΡΑΡΡΛΌΟΟ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

, δ ἸΝΝ Ὁ 7 ᾿ ὯΔ, 
εἰς αὐτόν - καὶ εἷς Κύριος, ᾿[ησοῦς Χριστὸς, δι᾿ οὗ 

τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ " ἀλλ᾽ οὐχ ἐν πᾶσιν 
ἐφ μχφ "" ἣ, μ᾿ - δύ σ “ ΓΝ 3 ἣ γνῶσις. 'Γινὲς δὲ τῇ συνειδήσει ἕως ἄρτι τοῦ εἰ-- 

δώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, χαὶ ἣ συνείδησις 
39. ὦ 5 ᾿ κν , - Αι κι 

αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. Βρῶμα δὲ ἡμᾶς 

οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ. Οὔτε γὰρ ἐὰν φά ε- ὖ παρίστησι τῷ Θεῷ. Οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν, π 
; 

ρισσεύομεν" οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα. 
Βλέπετε δὲ μήπως ἣ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσχομ.- 

"᾿ » - ΓΝ ᾿ »ἷ , ει ἣ 

μὰ γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ᾽Εὰν γάρ τις ἴδη σὲ, 

τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ χαταχείμενον , οὖ- 
7 . ΓΝ. ω ν 3 Ὁ ᾿} 

χὶ ἣ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομ᾿ηθήσε-- 

ται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν ; χαὶ ἢ ἀπόλλυται δ 
5 -Ὁ- Ἢ Ὁ - , ΕΜ δ 3 Ἁ 

ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει ἀδελφὸς, δι᾿ ὃν Χριστὸς 

ἀπέθανεν; Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελ- 
ι ς3 ὦ 9 

φοὺς, χαὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθε-- 

νοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα 
χ νΝ λίζε Χ ΕΝ Ἂς , τὰ Ἂ , ΄ ν σχανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ αἡ φάγω χρέα εἰς 

τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σχανδαλίσω. 
᾿ 3 ν 5» , - - ν᾽ Ξ) Μὴ οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ ποιεῖν, Μὴ οὐχ 

ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖχα περιάγειν, ὡς 
δ ς ..) , τῇ ΑὟ ς 58 Υ ΤΙ , 

χαὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, 
λ σφ ΓΩ Ἅ , 8 δι ἢ , » ν᾿ 

χαὶ Κηφᾶς; Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάδας οὐκ ἔχομεν 
" ἢ Ὁ Ξ ΑΕ ῃ ͵ ΕΥ 

ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι, Τίς στρατεύεται ἰδίοις 

ὀψωνίοις ποτέ; δ , 3 -Ὁ- πῚ “Ὁ 

τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐχ τοῦ 
δ ΩΣ δὼ ..9. 3 ͵ ΕΣ 7ὰ Ω , χαρποῦ αὐτοῦ οὐχ ἐσθίει, Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, 

᾿ ἜΣ ἐξ 
χαὶ ἐχ τοῦ γάλαχτος τῆς ποίμνης οὐχ “ ἐσθίει; χαὶ 
τὰ ἑξῆς. 

ι Ὁ - - 

Ὅτι, ὑπὲρ τοῦ μὴ σχανδαλίσαι τινὰ, ποιεῖν δεῖ 
καὶ ὃ μὴ ἐπάναγχες. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΎΘΑΙΟΣ. ᾿Ελθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερ- 

ναοὺμ., προσῆλθον οἷ τὰ δίδραχμα λαμόάνοντες τῷ 
Πέτρῳ, καὶ εἶπον" ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ 
δίδραχμα; Λέγει, ναί. ἃ Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
οἰχίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς λέγων " τί σοι 
δοχεῖ, Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμ- 

Θάνουσι τέλη, ἢ χἧνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ 

ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; Λέγει αὐτῷ ὃ Πέτρος - ἀπὸ 
τῶν ἀλλοτρίων. Λέγει αὐτῷ ὁ ̓ [ησοῦς " ἄρα γε ἐλεύ- 

θεροί εἶσιν οἵ υἱοί. Ἵνα δὲ μὴ σχανδαλίσωμεν αὖ- 

Μόβ5, μὴ Χατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ...... τῷ εὐαγγε- 
λίῳ τοῦ Χριστοῦ, τ γουρθα ᾿θίάοπὶ Ἰοραπέιν 1 ον. 
9, 8. 

ἃ Ἄρρ, μυΐμηιι5 χαὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἴ οεπε ἐπί γοϊσδοπί. 



ΜΟΚΆΠΒΙΑ., 

τοὺς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν, βάλε ἄγχιστρον, 
καὶ τὸν ἀναθάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον χαὶ ἀνοίξας 
τὸ στόμια αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα " ἐχεῖνον λαδὼν, 

δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ χαὶ σοῦ. 

Ὅτι ἐπὶ τοῖς τοῦ Κυρίου θελήμασι, κἂν σχανδαλί- 
ζωνταί τινες, ἀνένδοτον ἐπιδείκνυσθαι δεῖ τὴν 

παῤῥησίαν. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἷς τὸ στό- 
μὰ χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐχπορευόμενον ἐχ 
τοῦ στόματος, τοῦτο “χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Τότε 
προσελθόντες οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπον αὐτῷ " οἶδας 261 

ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἐσκανδαλί- ἃ 
σθησαν ; Ὃ δὲ ἀποχριθεὶς εἶπε πᾶσα φυτεία, ἣν 

οὖχ ἐφύτευσεν ὃ Πατήρ μου ὃ οὐράνιος, ἐκριζωθή- 

σεται. Ἄφετε αὐτούς" τυφλοί εἶσιν, ὁδηγοὶ τυφλῶν. 
Τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
πεσοῦνται. ΙΩΑΝΝΗΣ. Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" 

ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἃ χαὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἕαυ- 
τοῖς. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " ̓Εκ τούτου πολλοὶ τῶν μαθη- 
τῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, χαὶ οὐχέτι μετ᾽ 
αὐτοῦ περιεπάτουν. Εἶπεν οὖν ὃ Ἰησοῦς τοῖς δώδε-- 

χα μὴ καὶ ὑμεῖς "ἢ θέλετε ἀπελθεῖν; ΠΡῸΣ ΚΟΡ. 
β΄. Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ,, ἐν τοῖς 
σωζομένοις, καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, οἷς μὲν ὀσμὴ 
θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμιὰὶ ζωῆς εἰς ζωήν. 

Καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός 

90ῦ 

Ρίδοοηι,, φιῖ ΡΤίπητι5 ἀξοοπάεγὶϊ, ἰοἶΐο, Εἰ ἀρογίο 

ΟΥΘ 6}1ι5., ἱπινθηιῖθ5 οἰαίθγθπι : ἐἰπιτη, διιηθτι5, α 

οἷδ ΡΓῸ πι6 οἱ ἰ6, 

Οτοά ἴῃ Ποιηΐπὶ νο Πα πίδ τ ιι5, ἰαπιοῖϑι ΠΟΙᾺ] 

βοα πάλ! απ ΡΟ ΘΕ ππ αν, Ἔχ Π] θοπα οϑὲ ἱπνῖ- 

οἵα φιάλῃ Προ νία5. 

ΟΑΡΌΤ ΚΓ. 

Ζοπι χιιοῆ ἱπιίτιαὶ ἦτ ο5, οοἰπιητίσιαϊ Ἰιοπιΐτιοτη : 

“6 ηιιοῦ ὁχῖξ θα ογα, ἤοο οοἰπητιϊιαὶ ἰιοπιίσιθη. 

Τιις αὐοοοθηζος αϊςοίρεἶϊ 6715 αϊαοτιιτιῖ οἱ : 

ϑοὶς φιιοί ῬΠαγι πεῖ, απάϊίο θα ὍογΡο, βοαπαα - 

ἱϊταιὶ οι ,ΑΤὲ ἰἰ16 τοσροπάοθπς αἷξ : Οπιπὶς 

Ρἰαπίαιῖο, ψιάαπι ποτὶ ρίαπίανῖε Ῥαί6 πιθιις οι - 

ἰοδιὶς, ογααϊοανίίι. διπιῖς ἱἰ1ος : οιροὶ διισιί, αἰι- 

665 σαοογιίην. (ὐἰοιις ατιΐοπι οἱ σθοῸ ΡΝΑ 

Ργαωίοί, ἀπιῦο ἔπι ἤονεαπι οα(οπί... “1π|ὸπ «πιο 

ἄϊοο ὡτονῖς : πιϊοὶ τηιαπαμοανογί ἐς σαΐποπι ΚΖ 

μοηιϊτιϊς, δὲ υἱδογὶ εἰς 6715 5 αποιίτιθηι, τιοτὶ ἰαῦ6-- 

αι, κ5. 
ιτ.---τή. 

7οαη.6.53. 

ἰἰς υἱίαπι ἰπι υονὶς. ἘΠ᾿ Ῥά.]Ὸ ρμοϑὲ : Τα μοο περὶ Ιδἰὰ. ν. 65, 
αἰϊδοϊριίογιιπι ο71|5 αὐϊογιιτιξ ΤοίΤῸ : δὲ 7απι τιον 

οἴιπι τἰϊο απινιιταϑαπι. 1)ίχὶε εὐσο 7 6515 αὐ ἄπιο-- 

αἰδοίη : ΠΥιαηφιίά δὲ ᾿ς οἱτιεἰς αὐῖγ ὃ..... Θιεία 3 2. Οοτ. 
10. 

Οπνιϑεῖ ϑοτιῖ5 ΟὝΟΥ διίπιτι5 1260, ἵπὶ ἱἰς ἡειὶ «αἰνὶ" 

Μιωιι, εἰ ἴπι τὶς φιιὶ ρεογθισι : αἰλῖ5 χιΐάοπι ο(ον' 
πιογ ϊς ἐπι ππογίθηι, αἰἰ5 ὉΘΥῸ ΟὐοΥ υἱίῳ ἔπ υἱζαι. 

Εταά πῶς φιιῖς ἑάοτιοιιδ ἢ 

ΟΡΟΣ ΑδΔ'΄. 

Ὅτι δεῖ τύπον τῶν χαλῶν προχεῖσθαι τοῖς ἄλλοις, 

ἕχαστον ἐν τῷ ἰδίῳ μέτρῳ. 
4 , ι 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰ- 

μι» καὶ ταπεινὸς τῇ χαρδία. ΠΡῸΣ ΚΟΡ, β΄. 

ἈΕσΌΙΑ ΧΧΧΙΓΥ. 

Οἰιοά τπιπιιϑαἰδάτιθ ᾽πὶ δια ᾿ρϑίτι5 πιο ηϑιιρὰ ἄο]οι 
5656. Δ}115. Τγριπι ὈΟΠΟΥΙΏ. ΟΡΘΓΙΠῚ ΡΙΌΡΟ - 

ΠΟΙ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Το οοίί6 ἃ πιο. ψιιῖα πιϊεῖς σιίηι, Θὲ Πιιηιὶ ἐς 

οοτάο.... ϑοῖο θτιῖπι ῥγοπιίτγι απ τετίηι 65 ΓΜ) : 

67. 

ἽΈς 

ΠΣ ὙΚΩΙΣ 

Οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυ- ὁ ργῸ 410 δ υοὐὶς αἰογίον αριιὰ Μαοοάοπεος : 3. 

χῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι ᾿Α,αΐα μὲν παρεσχεύασται 

ς Ἑάϊιῖο Ῥανίβ. κοινοῖ ἄνθρωπον. ΓΑΡΥῚ γοΐουοβ τὸν 
ἄνθρωπον. Νεο ἴΐὰ πιο μοί Ἀερ. (ογειι5 τότε προσ- 

ελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπον αὐτῷ, Ζίμιο αἰϊδοῖ- 
Ριεϊὶ 6715 «αἱ δεπὶ ἀοοοείοηίο5, αὐχέν ἱρ5!. 

φιιοτπιίαπι “4 οἹιαία μαγαΐα 65. αὖ ἅππιο ργιίογίίο, 

4 Βιυχβιι5 οἀϊῖο Ῥανὶβ, χαὶ πίνητε 

ἈΥῚ πίητε, 

ν βοσ, του θέλετε ὑπάγειν 

«Λα ἀπὸ 1ἰ- 

1, 



0ο 5. ΒΑΘΙΜΙ ΘΕΒΛΚΕΙΣ 

ι Τῆς: τ. οὲ υὐδείτα «πιιϊαίο ργονοσανὶξ ρμζιγίπιοϑ..... Ετ 
6. 7- σὸς ἱπιυϊίαίοτος τιοσίγιὶ Καοιὶ ἐ5ι15, οἱ Π)οηιϊηϊ, 6α-- 

οἱρίοπιος ογϑιίηι ἵπι ἰγἰ ϑυιζαιίοτιθ πεῖ, οἰιπι 

δαπιϊο διρίτιιιις 5 απιοίϊ : ἴα τι Γαοἰὶ οἱεἷς ΠοΤηια 

οηιπὶνι5 ογοαοηπιδιις πὶ Μαροάοπία εἰ ἷπ 

«Τοϊιαία. 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἀπὸ πέρυσι, χαὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς 

πλείονας. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. α΄. Καὶ 
ἕ 

ἐγεννήθητε χαὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν 

ὑμεῖς μιμηταὶ 
ἡμῶν 

λόγον 
Φ, , ἁγίου " 

ἐν θλίψει πολλῇ, μετὰ χαρᾶς Πνεύματος 

ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πι- 
, 5» -ὠ ᾿ ᾿ δεν ν᾿ Μ 

στεύουσιν ἐν τῇ Μαχεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ. 

ΒΕσΌΙΑ ΧΧΧΥ. 

Οὐοῖ 11 41 βᾶποῖ! Θριν 5. ἔρσ ἔπ δα Π] 61 

ἘΡΊΖιιΘ ρἰθίδεῖ5 ΓΤ] ΟΠ ΘῺῚ ΘΟΠ5Θ νὰ ὨΓΘηῚ ἴῃ 4 0- 
Ῥἱδ ΠῚ ἀπ᾽ ΠΠΔ ν θυ η, ΠΘῸ ἰδ πθη βαποῖο ΒΘ ρὶνῖ- 
ταὶ ΠΠππὶ ἀοοορίπμη γϑίθυιη!, 561 Δάν θυβα 0 
{Υ]θυαΠ .. ἸΡ51 ἴπ ἰρϑδιιπὶ Βρ γ ἐππὶ 58 ΠΟΙ ΠῚ 
Ῥ]ΑΘΡΙΙΘμΩὶ βιιπε. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ΔΙαιεῖ, 12. 
22.-ττ 35 οἱ 
28. 

Τιιπο οὕϊαίτις 6εὲ εἰ ἀςοπιυτιίττη, Ἰιαἴνοτις, σ(δοῖι 5 

δὲ πιμίιις, οἱ οὐὐγανὶξ διίπι ἰΐα τιὶ τηττι5 οἱ σιδοιις 

δὲ ἰοφιιογοίμτ' θὲ υἱάογοι. κὲ οἰμροθατιῖ Οπιτιθς 

ἕμρν, εἰ ἀϊοοναπ: Πιιιπιφιία ἰεο ὁει {5 1)6-- 

να ἢ Ῥμαγίδιθὶ ατιίοηι ατιΐογιῖος αἀϊχσογιιπε: ΠΣ 

γιοτι 6] οἷς ἀκδηιοπος γιϊδὶ ἐπὶ ΠΡ δοἴτονιν ρῥγὶποῖρο 

εἰ πιοτιΐοτιιηι. υὔδδιις ἀμίθην δοίης σα [αἰΐοηιος 

δογιίηα, αἰαὶ! οἰς : Οἰιοά οἱ δ6ὸ ἱπὶ δρίγίτιι 7) ἱ 

δἤϊοῖο ἀππνοηῖα, τῳ 16 ρϑτν θη ἐπὶ θ05 ΤΟ Θ, 

ρα. ν.31τ. 1)6ϊ. ΟὐΙθιι5 ἀθιποθρ5 5] πη σὴ! : ]16ο αἴσο σο- 

ΟΡΟΣ ΔΕ. 

σ ω “ 

ὁτι οἱ τὸν καρπὸν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἔν τινι 
τς ΠΡΕΞΝ ἜΡΌΟα ἢ 

δρῶντες πανταχοῦ τὸ ὁμαλὸν τῆς θεοσεδείας 
ὲ,.. ἦν δ οΨΓΤΣ ΤΡΝ ἢ τὴ 5» ͵ 

ΠῚ σώζοντα, καὶ μὴ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἀνατιθέν- 
9. ΕΝ 9 ΠῚ " 

τες, ἀλλὰ τῷ ἐναντίῳ ἐπιφημίζοντες, εἰς αὐτὰ 

τὸ ἅγιον Πνεῦμα βλασφημοῦσιν. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄: 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Τότε προσηνέχ, θη αὐτῷ π- 

νιζόμενος τυφλὸς χαὶ χωφὸς , χαὶ ἐθεράπευσεν αὖ- 

τὸν, ὥστε τὸν 

βλέπειν. Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἵ ὄχλοι, χαὶ ἔλεγον 

μήτι οὗ τὸς ἐστιν δυϊὸς Δαβίδ; Οἱ δὲ αρίον οι ἀχού- 

χωφὸν χαὶ τυφλὸν καὶ λαλεῖν χαὶ 

σαντες, εἶπον οὗτος οὐκ ἐχθάλλει τὰ δαιμόνια 

ε εἰ μὴ ἐν Βεελζ Ὁ) ἄργοντι τῶν δαιμονίων. Εἰδὼς 

δὲ ὃ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν “ αὐτοῖς " 

ἶ ματι Θεοῦ ἐχθάλλω ἐγὼ τὰ δαιμόνια; 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἣ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἷς ἑξῆς ὕ 
2. . . » -- 3 δὶς, οπιπθ ρϑοσαίιηι δὲ ὑἱαδρίιοπιῖα γοηιϊ οι ἐπιφέρει " Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία χαὶ 

μοιπιϊγδιι; δριγίτιι5 ατείοπι δἰ αςρ]οηιία τοι τὸς βλασφημία ἀφε θήσεται τοῖς ἀνθρώποις" ἣ δὲ τοῦ 

γυϊ( {οίπιτ᾽ ̓ οηιϊπῖδιι5. Ετ φιϊοιιηιᾳιιο ἀϊχοῦῖε δγ- Πνεύματος βλασφημία “οὐχ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώ- 

διιηι, σοπίτα ΕἾ τινι ἰιοτϊτιὶς, τοι τι οἱ - ψτι ποις. Καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ ΥἹοῦ τοῦ ἀν- 

αἰίοην αἰχογὶζ οοπίνα ϑρίγίζιινι σαηοίτισηα, γἱοῖὲ θρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ " ὃς δ᾽ ἂν εἴπη χατὰ τοῦ 

τη (οί μΓ οἷ, πιϑῴιι ἵπ ἰοὺ διδοιιῖο, πιϑητ ἴπ, ΤΙνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐχ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε 

Ζμιιτο. ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 
--Ξ Ξ ΞΞΞ- Ξῶπ ΞὭΞ- ΞΞ πῆ :τῆΞ-ΞΞΞ ΞΞΞ Ξ-πΙππο- “π--- πᾳ“ ππππππππππποἔοψ΄πππἔΕοΨὕπτπποπππττπατὲ 

ἮΣ ἩΠΊΤΩ 202 ΤῈ 
ΒΕΔ ΧΧΧΥ͂Ι. Α ΟΡΟΣ ΑΣΤ΄. 

. 5 - ἊΝ Ὁ Ὁ ΓΞ ,ὔ Ν 

Οὐοά βουναηΐθϑ [ὈΡΠΙΔ ΠῚ «ΟΕ π: ΤΟ ΠΪ Πΐν, ΟἸΙΠῚ Ὅτι τοὺς φυλάσσοντας τὸν τύπον τῆς τοῦ Κυρίου δι- 
᾿ Ν εῆῥὴτ ἢ δ ὙΕΤΕΝ α 

ὉΠ 510 δὲ ΠΟΠΟΡΘ. 5βοὶ ρθη ϊ διαὶ αὐ δασχαλίας μετὰ πάσης σπουδῆς χαὶ τιμῆς δέχε- 
πον ἀῃς ἘΩΤῊΝ . Β " - τ ν ἈΧ 
105115 οι πὶ Θ᾽ ον ἢ : σΖὰϊ νΘΓῸ ΠΟΘ 605 σῦαι δεῖ εἰς δόξαν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ὃ δὲ μὴ 

ς ες Ἐ ; 
δι 1ι, ΠΟ τι. 5 5 οΙ ρῖ τ, οο πα θ πη αίι, ἀκούσας, μηδὲ δεξάμενος, " χαταχρίνεται. 

ΟΑΡΤΤ 1. ΚΕΦΆΑΛ. ἊΣ 

ΔΙκ. το. θιῶὼ τοοὶρὶε ὑος5, πιῶ τϑοϊρὶϊ: δὲ ἡτιὶ τὴ τϑοὶ- ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Ὁ δε) 
ήυ. 

ο τινας δάϊεῖο θεοσεθείας σώζοντι. ΤΙ ΡΓῚ νοῖογο5 

σώζοντα. 

ἃ {ΠπἸνάχπιο δτε1ο οἱ 55. 
ἢ ς 

- τ ὀλίγα ει 

ΠΟΞΙΧῚ εἶπεν αὐτοῖς. Καὶ 

δὲ ἐν, Θοῖ οὰπὶ σοῦρα ἰπο, χαὶ μετ᾽ 

ὀλίγα, ᾿πορῖς. βουϊοπη οὐ ἸΟ 5. ΤΠ Υ τ απηραπῇ, 1υι- 

σαν ἴρδὰ ἃ} οἵτοβὶς αι] πάαπι ΠΡ ΥαΣῚΝ5. ἀ Ποῖα ἔαῖ5-- 

56, ΟὉ {πὸ δὰ 4ο] εν]. 

ὁ Ἄρρβ, ῥυίπιιϑ οὐκ ἀφεθήσεται. Καὶ ὅς. 

δ» 



ΜΟΒΑΙΙΑ. 9017 

καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ρϊΐ, γϑοὶρίϊ διιγι τι πιθ πιὶοὶ!. ΕῚῈ φιιλοτατιτιθ τιοτι "νά: ν. τή. 
Καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λός τοοθροτγῖξ 05, τιθητιο απιϊοτὶξ σογπιοτιθς ὑθσίγος Σ 15" 

γους ὑμῶν, ἐ ξερχόμενοι » τῆς οἰχίας ἐχείνης, ἢ τῆς δτοιιπίος δὰ {{|π ἄοπιο "εἶ οἰνίταίε, δα οεε{{6 ριιῖ- 

τ τος ξ ἐχτινάξατε τὸν χονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. Β νέγόπι εἶδ ρεάϊντιι5 υδπίγὶς. “1πιὸπὶ αἴσο σοῖς : 

Ἀμὴν λέγω ὕμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων, ἰ[οἰογανιϊίιι5. Θγὶε ἰογτ ϑοάοπιογίι εἰ αοπιοτ- 
καὶ Γομόῤῥων ἐν ἡμέρα χρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐχεί- τχλιδοτγίαν ἐπ εἰἷε ἡμαϊοῖϊ, χιαπι ἀ{1 οἰνίιαιὶ.... 

νῃ. ἸΏΑΝΝΗΣ. Ὁ λαμόάνων, ἐάν τινα πέμψω, Ομ αροϊρὶξ, οἱ ψιίεπι πιΐϑοτο, τιθ ἀοοὶρὶξ : ἡιιὶ 7οαπ. 13, 
ἐμὲ λαμδάνει" ὃ δὲ ἐμὲ λαμδάνων, λαμδάνει τὸν ἀμίοπι πι6 αοοὶρὶδ, αοοίρίξ διίηι αιιὶ τα παῖσῖϊ... 39. 
ἀποστείλαντά με. ΠΡῸΣ ΦΙΔΑ. Ἀναγκαῖον δὲ ἡγη- «Διεοεδεαγίμηι ἀπΐθηα δείσίπηανὶ Ἐραρ]ιτοαϊέιιηι ῬΙμίῖρρ .2. 

σάμην ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν, καὶ συνεργὸν, αίγοηι, Θὲ Θοορεγαίογεπι, δι Οοιπηι οτοπι “ἡ 
χαὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον, καὶ πιδιίηι., τδδίγιιπι αἰΐθην ἀροσίοίιηι, δὲ πιϊτῖ- 

λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς. δἔγι ποοθϑδιίαἰῖδ Τιθι5., πιΐϊίίοτ αὐ σος. ἘΠ 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " “ Προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ ῥΡᾶι|ο μοβὲ : βαοίρίίο ἰΐαψιιο ἐἰϊιτι ὑπ ΠΤ) οπιῖτιο Τὐϊά. ν.29. 
μετὰ πάσης χαρᾶς, χαὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους οἵη οπιπὶ σαμϊο, δἰ 605 ιιὶ 5ιετιξ δ] ιδπιοάϊ, ἐπι 
ἔχετε. ἤόποῖα παϑοῖο. 

ΟΡΟΣ ΛΖ΄. ἈΕΘΌΙΑ ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

Ὅτι ἣ χατὰ δύναμιν κἂν “ἢ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις, ὦ Οιοά ΟἸΞΘ αι ἢ ΤῸ ὙἸΡΊΡιι5 δια πὶ [ΠΡ Ριι5 πηϊ-- 
προθυμία εὐπρόσδεχτός ἐστι τῷ Θεῷ, χἂν παρὰ ΠἰΠηΪ5. ΡΥ ςθϑεϊειι πὶ, Π)60 68} Δοσθρίμ, Θιϊα πὶ δὶ 
γυναικῶν ἧ. Ῥυϑίθιαν ἃ πη] ΡΊθιι5. 

ΚΕΦΑΆΑΛ. Α΄. ΟΑΡΌΤ 1. 

ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Καὶ ὃς ἐὰν ποτίση ἕνα τῶν μι- Ἐὲε φιιϊοιιπεηιιθ ροΐμπι ἀθάογίε πἰπὶ δ ταϊμίπιῖὶς Ἀγαιι}. τὸ 

χρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μα- ἰξιὶς οαϊϊσοπι ἀηιρ Κγϊ σία ἐατείτιπι ἦτο ποπεῖπ 3 

θητοῦ., ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ “μὴ ἀπολέση τὸν μισθὺν εἰϊπεὶριιϊ, ἀπιθπ εἶοο “οῦῖς. ποτὶ ρογάθί πιθγοο-- 

αὐτοῦ. ΛΟΥΚΑΣ. ᾿Αναδλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλ- ἀδηι σμάπι.... Πδορίοίοπς ἀπίθπι υἱαϊξ δὸς ἡτὶ χως. 321τ.τὔ 
λονταςτὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὰ γαζοφυλάκιον πλου-ἠ τπιιυϊἰονατι ται γα δια ἐπὶ σαξορίιγἸαοίμηι αἰνί- --τά. 

σίους. Εἶδε δέ τινα χήραν ἵ πενιχρὰν βάλλουσαν ἰός. 71αϊε αἰιίοπι χιιατπάαπι υἱάπαπι ραιμρόγοιι- 
ἐχεῖ δύο λεπτὰ, χαὶ εἶπεν " ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἴάαπι πιϊἐτοπίθηι {πιο ἄπο πεϊπιιία, οἱ αϊαὶξ : ΤΣ 6ΓΟ 
ἣ χήρα αὕτη ἣ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔδαλεν. " ϊσο τηοὐϊς, σιιΐα υἱάμα ἴμο μαι ρμῖπις σιάηι 
Ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐχ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς Ὀπιτιος πιϊσὶῖ. δαπι οπιπος ᾿ιὶ δα ανιπαήατχϊ εἰδὶὲ 

ἔδαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ" αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὕστε- τηϊδογιιτί ἵτὶ πιίπότα [δὶ : [θὸ αἰίθτν δὰ δὸ 
ρήματος αὑτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔδαλεν. φιοά ἀδεδὶ {{11, οπιτίθηι υἱοίταπ, χπίοπι Πανϑιεὶξ, 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βεθα-ὀ πιϊοϊέ.... Οτάση ἀπείη ὕθσιι5 655θῖ ἐπ ΒοιΠαπῖα ἵτπὶ χα. 26. 
νίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ εἴοπιο διπιοτιῖς ἰϑργοσὶ, αοοθοοὶξ αὐ διιπὶ πιιϊίοτθ.---ιο. 
γυνὴ ἀλάδαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, χαὶ λανϑόπς αἰαναρίγιιπι τι οι θπιϊ ργοίϊοσὶ, δὲ οἤπι- 
χατέχεεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ ἀναχειμένου. ἐἰϊΐ σιροῖ οαριι ἵρδίπις γϑοιπινοηῖὶς. Τ᾽ ἀδτιίες 

δόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠγανάχτησαν, λέ-. «πίδπι αἰδοίριεἶϊ 6715, ἱπιϊσπαίὶ σιτιῖ, αϊσοπέος : 
γοντες " εἰς τί ἣ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου: ᾿Ηδύ- {7| χιιϊά ρμεγαϊιῖϊο πιδο τιπϑποιὶ ἢ Ῥοίπῖε Θπῖτη 
νᾶτο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ, καὶ δοθῆναι πτω- ἰδιπα τδπιιπιαάαγὶ πηιῖίο, οἱ ἀαγὶ ραιιρογίθτιι. 

χοῖς. Γνοὺς δὲ ὃ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς " τί κόπους ϑοίοιις απίοην «]165ι15, αἷξ {ἰ1Π|Δ6 : Ομ πιοϊοςιὶ 

παρέχετε τῇ γυναικί; Ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο δείϊς ἠκιο πιιεἰϊογὶ ὃ Ορῖι5 δτιῖπι ὑοτιίη οροταῖα 

» τ νασιαο βάτο ἐχ τῆς οἰκίας. Ὑ οου]α ἐκ ἴπ πιοβῖτισ. πγασιο ἴῃ ΘΠ ΠΟ π6. 
Μ35. ποῦ ἱπνεμίζιν. ϑιαεπι δα. [ον εῖπι5. ἀυνὴν ἀυνὴν ε Ἑαϊπο Ῥαγῖβ. ἀπολέσει. ΔΈ Ν55. ἔγοβ ἀπολέσῃ. 

λέγω. Γόσοπὶ πενιχράν εχ Βερ. ἔογίϊο 141. ΠΟΙ οτα 
“ Βερ. ἰετεϊι5 προσδέξασθς οὖν. ἰἄᾷεπι (οάοχ βαλοῦσαν. 
ὰ 816 Βερ. ἐονίϊα5. ΠΙᾺ ὦ ἄδοθὲ αἰγοίιο ἴπ Ιοοο 



908 8. ΒΛΑΒΙΠΠῚ ΟἸἸΒΛΒΕΙ ΘΟΛΡΡΆΘΡΟΟ. ΑἈΠΟΗΙΠΡ. 

“.ι6. 15. 658 ἐπ πιθ..., ἴῃ Αοιὶ5 46 1 γάϊα - ὅμπιὶ ἀπΐοπι Ἑ εἰς ἐμέ. ἩΡΑΞΕΙ͂Σ. Περὶ τῆς Λυδίας" Ὡς δὲ 

ὥοκη.θ.8. 

Ὁ [Ὁ 

Ζηδ. τὸ; 

38. --τἡ2. 

ῥαριεϊταία 6556:, εἴ εἰοηιι5 6715, ἀορτοοαία δὶ, 

αἴοθης : δὲ γιαϊοαςιῖς πιὸ {᾿ἀθἴθηι 7])οηλῖτιο 6556, 

ἱπίγοῖίθ ἐπ ἀοηλιτα, πιθάπι, δὲ πιαπείθ. ΕῈ 6ο- 

ἐδαπτίσθη, ὃ καὶ ὃ οἶχος αὐτῆς, παρεχάλεσε λέγου- 

σα᾿ εἰ χεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελ- 

θόντες εἷς τὸν οἶκόν μον,, μείνατε, Καὶ παρεδιάσα - 

δδῖξ πο5. το ἡμᾶς. 

ΒΕΟΘΙΑ ΧΧΧΥΗΙ. 205 ΟΡΟΣ ΔΠ΄. 

Οιιοά (ιν Ἰϑιϊαπιιβ δ ϊὰ πὶ οἷτρα {πη υ] {π|πῈ οἵ οἴ ΠῚ 

ἐραρα ταῖς ἀοθοαις [γαῖγο5. ΠΟϑρΙ [10 ΘΧοῖρονο. δεξίωσιν ἀθόρυδον καὶ λιτοτέραν ποιεῖσθαι. 

ΟΑΡΌΤ 1. ΚΕΦΑΆΛ. Α΄. 

7 
Τίοὶε οὶ τίσις δὰ αἰϊδοὶριιϊς οἾπι5, “Τπάνθας ΙΏΑΝΝΗΣ. Λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὖ- 

7) ̓αἰδν «διηιομὶς : Εξι ΡΙΟΙ τισι5 πο, οὲ Πανοῖ 

ψιίπσιιο ματος ἠιοτάθασθος οἱ ἄτιος ρί5ο65 : 5ο 

πὸ ψιιϊά κει ἐπέθν ἐαπι τειῖιο5 ἢ ΤΠ αῖ! απίοηι 

76διις: οί Πιοτυῖΐτιθς αϊδοισαθογο. Εσαΐ ατι- 
ἔθπν ἤωπιίηι ταιεἊιιιπι, ἐπὶ ἰοοο. 1)15οιιθιιογιιτι ΘΓΘῸ 
αἱτὶ πμπιθγο ιιαδὶ ἡτιϊη μι πιϊἰϊα. «1 οοορὶς ατι- 0 

ἔθη 7έ5ιι5 ρατιθ5, δὲ οἱιπὶ σγΓαίϊας Θβίδδοί,, αἰ τὶ- 

ῥεῖ αἰϊδοιιηδογνις : οἰπιὶ ο7 ατιΐοηι εἰ οὶ 

Ρίδοῖνιις. χιαπίιτη, οϊονατι.... ΛΠιεϊϊον ἀπίθηι 

ψιαάκσπι Παγι]α πιομιῖτιθ, ὀαοορὶς ἐϊΐιιπι ἐπὶ ἐο- 

πλάσι σιίατα. Εἰ Ἰεεὶς ογαΐ 5ΟΤῸΤ ποηεῖπι ἤαγϊα,, 

ια οἴϊανι 5 ϑθιιβ δθοιις ρϑεῖθς «ζόδι. «παϊεῦαξ 

φογϑιιαι ἱἰπμς. αγιπα ὑοτο βαίασεναὶ εἷγοα 

7) ηιιοτις τιϊτιϊοίογίισηι : ψπ εἰοιϊΐ., ἐἐ αἰ: 120- 
ταΐπιθ., τιοτὶ εδί ἐἰϊδὶ οἰ, φιιοιί 5ΟΓΟΤ πῖθα τος 

φιιῖξ πιὸ δοίαπι πιϊτιϊδίναγ " 110 δΥ5Ὸ {ἰϊ, μέ 
τις αὐ[ινεῖ. Πεσροπάθης ατιίθηι «ἷ65ιι5 αἰϊαὶξ οἱ: 

Μαγίπα, αωι]α, φοἰϊοίία ὁς., δὲ {ιν αγὶς οἰτοα 

Ρἰμσίπια ; ἑάηιθτηι ραιιοἷδ Οριις 65: ατιξ πιο. ΠΠώ- ς 

τα ἀίοπι δοτίαπι ραγίοπι οἰθβὶ!, ψιια ποτὰ αἰι- 

7ἐγείιω" α} δα. 

“3.5.2 σΝ, .Ν, τοῦ ἐν ᾿-“] 
τοῦ, ᾿Ανδρέας ὃ ἀδελφὸς Σίμωνος ᾿ ἐστι παιδάριον 

; Δ κι ν ν , λ , 
ἐν ὡὧοόξ, χαι εχει πεντε αρτοὺυς χριθίνους χαι δύο 

ὀψάρια " ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους: Εἶπε 

δὲ δ᾽ Τησοὺς ᾿ ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. 

Ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ, Ἀνέπεσον οὖν οἵ 

ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πενταχισχίλιοι. "Ελαός δὲ 

τοὺς ἄρτους ὃ Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωχε 

τοῖς ἀναχειμένοις. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων 
ὅσον ἤθελον. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Νάρ- 

θα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς. Καὶ τῇδε 

ἦν ἀδελφὴ χαλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα 

παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἤχουε " τὸν λόγον αὖ- 

τοῦ. Ἢ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διαχο- 
νίαν. Ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε " Κύριε, οὐ μέλει σοι, ὅτι ἢ 

ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διαχονεῖν ; Εἰπὲ οὖν 

αὐτῇ, ἵνα μοι συναντιλάδηται. Ἀποχριθεὶς δὲ εἶπεν 

αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς: Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς χαὶ 
τυρθάζη περὶ πολλά " ὀλίγων "δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός. 

Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐχ 

ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς." 

8 Τίνασιο οἀϊιϊο ἐδαπτίσθυ ὁ οἶκος, Οοἄοχ (Ομ οΐ, 

οἴ 411 ἄπο ἐδαπτίσθη καὶ ὁ, 

α΄ Απεχοὶ ἄπο ΠΥ] τῶν λύγων. 

» Τιτγαζαο οαϊο οἱ Ἄθρ. βθουπάιϊις ὀλίγων δέ ἐστι 

χρεία ἢ ἑνός, 1απηι8 πη Ραιιοὶς ΟΡιιδ 65, αἰ τιπὸ, ΒΡ ]ο, 

εἰν Οοάϊοὶ Ἀορῖο ρεῖπιο,, 14θπι φαοάιια ΘΟ ἰβσοΣῚ: οἱ 

τογεϊο : Θο4ὰ6 πηὰρῖς, {πιο ΠΡ ραν] πλι]ξα ὁχ βιῖ5 θῖ- 

Β]15. ποῖ τᾶτο οπιοη  αυϊηΐ, Ῥιΐο Ἰσιταν ΒΑΚ, 1 πὶ 1τὰ 
βου ρβῖβθο, ΠῚ ἴπ σοπίοχίι δ π ππὶ οαγανίπηιιβ, Α ἰκ 

οπῖπι ΠΙΡγ αν 115 ἴῃ πη οπίοπι γ ΙΓ Ροϊυϊδϑοῖ πος τηοο 

“ΖἜγοιιῖο. τὰ φιοάιο ᾿ναθαῖι Πορ,. Ῥυΐθπτιβ ὈΥπλὰ τηαπιι: 

πὰπς τοῖο οπιοπαίϊιβ μαθΡοὶ ἴα, τ βάσον τοχίτβ ψα- 

ΒουΊΡογο, Ὠἶσὶ ἴῃ γο ον τι5. φαΐ θιι5. πο θα παν ΠΠ]νγ15 κὶς 

Ἰορίδδους, Ῥγῳΐογοα. οπὶ ἴῃ ἰοὺ οαρῖίο ἀραίαν (ὁ ἔτιι- 

δαΐαβ. Ἀ6ρ. [ογ 5 πολλά, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία, Ῥο»»Ὸ 

τισετσι δδί τιθοοδοαγίιι. ϑοἃ γογοθον, πὸ «ποι οομίῖ- 
δαπίαϊο, σΟμβοΊθ8 6550 ὙἹ οι πὶ τα Ἰοραίαιν. 

ΟΒορ. ρῥυΐπηιβ καὶ τὰ λοιπά. 

“ΣΝ ψὖὐλῦσλ οὐ δΤωυμννδιασ 



ΜΌΒΑΙΜΙΔ. 909 

ΟΡΟΣ ΛΔΘ΄. 

σ͵ - " - ΩΣ 
Ὅτι οὐ δεῖ εὐμετάθετον εἶναι, ἀλλὰ ἑδραῖον ἐν τῇ 
πίστει, χαὶ ἀμετάθετον ἀπὸ τῶν ἐν Κυρίῳ χα- 
λῶν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Λ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρεὶς, 
οὗτός ἐστιν ὃ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ εὐθὺς μετὰ 
χαρᾶς λαμδάνων αὐτόν᾽ Οὐχ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυ- 

τῷ, ἀλλὰ πρόσχκαιρός ἐστι γενομένης “ δὲ θλίψεως ὃ 

ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σχανδαλίζεται. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Ὥστε, ἀδελφοί μου, ἑδραῖοι 
γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργω 
τοῦ Κυρίου πάντοτε. ΠΡῸΣ ΓΑΛΑΤ. Θαυμάζω, 
ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ “ καλέσαντος 

ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον. 

ΟΡΟΣ Μ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ ἑτεροδιδασχαλούντων ἀνέχεσθαι, χἂν 
ἐσχηματίζωνται πρὸς ἀπάτην ἢ ἔλεγχον τῶν Ε 

ἀδεδαίων. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση. 

Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγον - 

ΒΕΘΙΠΑ ΧΧΧΙΧ, 

Οὐοά ποπ ορογίοδὶ “ιιθι ]181 Ἡλι Ὀ]6 ΠῚ 6556 , 
56 ἴῃ 46 514}0}116 πὶ, «πο 4116 8}0 115 ΒΟΠἰ5 4185 
51η} 1η ΠΟΙΏΪΠΟ., αν 6}}} ποη ἀἄοθ)6ι. 

ΟΑΡΥΤ 1. 

Οὐεῖ ατεΐοτι δι ρ 61 ρϑίγοϑα δδπιϊτιαίτι5 Θ5ὲ, ἤϊο Μαιίῖι. 13. 
δ5ὶ ηιιὶ ὐϑγϑτιι απαϊξ, οἰ σοτιάίτιιιο οτιπὶ σατο 39. 2}: 
αοοὶρὶς ᾿Π4. Ποτι μαϑϑὲ ἀπίοπι πὶ 56 γαάϊοοπι, 
δε ὁ5ὲ ἰεπιρογαῖίς; αοία αμίθηι ἰγϊδιιαίϊοπο 

απ ρεγϑθητείίοτιθ ργΟρίει' ὑδγίτιτ., σοηίτιιο 
δοαπιααἰίταίιτ... Παηιθ, {γαΐγος πιοὶ, οἰανιϊες τ. σον. τῦ, 

ἐδίοίο,, ἱπιπιοῦϊος, αϑιιτιαγιθς ἵπι ΟρῸΓ 6 ]) οηλϊπῖ ΞιΣ 

5ΘΠΙΡ6Ι"..... ΜΠ ΓΟΥ πιιοά ἰαπι οἷΐο ἱγαπ [ογὶπιϊτιὶ ααϊ. τ. 6. 

αὖ 60 ψιιὶ νο5 υοσανῖϊ πὶ σταίϊα Οἰτι ιὶ, ἐπ αἰϊμὰ 
ὀναπροίζιπι. 

ΒΕΘΙΠΙΑ ΧΙ. 

Οὐοά ποπ 5ιπῖὲ ἔδυ Πα] 1ἰ {τι ΑΙ θ πα πὶ δὲ ἀϊΐνοι- 
581] ἀΟΟΙΓΙΠΑΠῚ ἰγαάιιπηΐ., ΘΕ] ΠΊϑὶ 5: ΠῚ] Π] 06 

ταϊδητα αἰ ᾿Π5[4 1165 ἀθοὶ ρίαπε νο] γθἀαγριιδηΐ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ΤΊ ρι6 πιὸ γιιὶς υος5 φϑποαί. ΜΓωΪεὶ οπῖπι Ὁ6- Μαιει. 2η. 
χεΐθτιὶ τι πιοπιτι8 τι 0., αϊοοπίες : Ε50 5ιιπὶ Ομεῖ- 5: 

τες, ὅτι ἐγώ εἶμι ὃ Χριστός “ καὶ πολλοὺς πλανή- ἦι δπι5.» Θὲ τπτιῖιος δθάμοεπι..... Δ {ιθτιϊ6 αὶ Ξογ δὶς Πμις. 50.145 
σουσιν. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμμα- 
τέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, χαὶ φι- 
λούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, χαὶ πρωτοχα- 
θεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοχλισίας ἐν 

τοῖς δείπνοις" οἱ χατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, 

χαὶ προφάσει " μαχρὰ προσεύχονται. Οὗτοι λήψον-- 

ται περισσότερον χρίμα. ΠΡῸΣ ΓΑΛ. ᾿Αλλὰ χαὶ 
ἐὰν ἡμεῖς, ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται 

ὑμῖν, παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 

Ὡς " προειρήχαμεν » χαὶ ἄρτι πάλιν λέγω “ εἴ τις 

ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάδετε, ἀνάθεμα Β 
ἔστω. 

ἃ γροιΐα δὲ αὐ ἄϊία ο5ὲ οχ Δπ᾿Ι(ἷ5 ἀποι5. ΠΡ Υῖ5. 

6 ΒΘΡῚ Ρυϊπηιβ εὐ τογίιι5 χαλέσαντος ἡμᾶς, σιιΐ πος 

νοοσανῖϊ. 

ΓΟὈτνάχιθ οάϊεῖο σχηματίζονται. ΑΥ Νί55, ἅτπιο σχη- 
ματίζωνται. 

ἃ ΤΟ γάζα οἀϊεἶο οἱ Ἀδρ, του τλ5 μαχρᾷ οἰπὶ οἷτ- 
ΤΟΝ. 11. 

φιιὶ “φοἰπιτι! ἀπιϑιιίαγθ ἐπ δἰοἰ τς, οὲ ἀπιαπὶ σαΐιι- 47: 
(αἰΐοτιο5 ἐπ [ογὶς., δὲ ργίπιας οσαἰἸιοάνας πὶ 4γπα- 
δορὶξ, οἱ μτγίπιος εἰϊδοιιδίζιι5 ἷπ σοπνὶνιϊς : ψιιὶ 
ἀονογατι ἀοπιος οἱάιανττη,, Θὲ εἰπε αἰίοτιθ εἶπ 

ογαπί. Πὶ αοοίρίοτιε απιταίϊοτιθπν τα ογ πα... 

ϑϑϑε ἐϊοθὲ πος. απ ἀπισοῖπις ἐδ οαῖο ἐναπροζιτοξ (αὶ τ.8.0. 
υοὐῖδ, ργιϑιογηπαμπιχιιοά οναπρεϊίπανίπιι5 υο- 
δὶς, απαϊ]ιοπια οἰ. δίομε ργααϊαίηιις,, οἱ παισὶ 

ἐΐογιίηι εἰἶοο : δὲ ψιῖς ϑοὐῖὶς ϑνατισοϊίταί ργιθίον ἰά 
φιο( ἀοοορίδιϊδ., απιαϊἠόπια οἷ. 

οὐπιῆθδχο δὲ οιηὶ τ Βα δου ρίο, ἐοπσα εἰἰδοιπειμίαιίοηε. 
ΑΙ ἄπο Μί85. μαχρά, εἰ μεν εἰϊδοϊπιμέαιἰοπιαπι εἰζιι 

οΥαπί. 

Ῥδρ. ἰογίλι8 ὡς προείρηχα, 5ίσι! ργαϊαὶ. ΑἸι- 

«παπίο Ροϑὲ πἴγασιιο θα το εἴ τις ὑμῖν. ἈοΡῚ Ῥυΐπιιι5 

οἵ του ῖτι5 ὑμᾶς. 

δ Φ 
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ΒΕΘΟΙΠΑ ΧΙ]. 

Οιιοά οχϑοιπάοπάήιιι θϑὲ αυϊυϊ σοαπάλ!ιπι. ας 
[ϑγὲ 9. δια τηϑὶ ΘΟ] ΠΟΙ Ιβϑί τη πὶ “αἰ ἀλη) ἃς 

ΤΠΔΧΙΠΊΘ ΠΟΟΘΘΒΑΥ ΠῚ 6556 νι θαίῃγ, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

7 Πιοηιϊιὶ ἐἰ]ὶ ρ6 7 φιίοπι βοαπήαζιηι υδγῖΐ, 

δὲ ἀπίθπι ρῶς ἔνι 5 οἷ πιάπιις ἔμπα ἐοαπήαϊιταί 
6. αὐϑοϊάθ εα. οἱ ργο]ϊοθ αὖς 16. Βοπιίηι {ἰδὶ οεὶ 

αὐ υἱΐαπι ἱπανϑάϊ οἰ απ οἱ ἀορίίοπι., ιανι 

αἰμιο5 μϑάος υδἱ ἄμας πιώπιις ἰαϑοαΐοπε πεἰ{{ἰ ἴτὰ 

ἔϑπδηι τδίθγτίπι. ἘΠῚ οἱ οοιἶμ5 {πιις σεαπααϊίταί 

6, ΘΥῚ(6. ΘΙΜ1ι., Θἱ ῥγο]οθ αὖς ἰδ. 

Θιιοά ορονῖθε Πλ}ἶπ1|5 ἄρον 6 οἴιηλ 115 ἀπ ἴῃ ἤὰο 
50 Ππ| [ΠΡΟ Ὸ5., ΘΟϑήτιο ΕΠ ΘηΠ οὐ δαὶ 

Ῥου[θοιοπθιη δ ἀπιοοιο : [τὰ ἔα πιο [ΘΠ ρογαῖο, 

τιξ Τ)6ὶ πιὰ πεζά! ΠῸΠ Ποσ]σαΐῃν. 

ΟΑΡΟΌΈ 1. 

“Ἵνιπιάϊποην ἡμαςϑδαΐαπι τοι; Θοπ[γίτισθὶ., οἱ 

ἰζιιιι ζμιϊϑατι5 ποτὶ ἐαϑεπιρσιιοῖ, οπιθο ὁ]ϊοϊαὶ 
αὐ υἱοιογίαπι ιαϊοίπενι : οἱ ἐπι πιοπεῖτιθ ἐπι βθπ- 
65 ϑρογαξιηῖ.... Πιβγπιιίι ατπεΐθην ὧν Πὰὰ6 ἀ5-- 

διηιῖῖο..... ΕΓ οἱ ρτγιϑοοσιραίις5 Κμογὶς πόηιο ἐπ 
αἰϊχιο ἀοίϊοιο,, ὑος5 ημῖ κριγιμαῖος εϑιϊς., Τὰ} ι5-- 

τοὶ ἐποίγιθ ἐμ ορίγίξιι ἰοπἰ ταἰὶς, σοτπ σι ἰογατὶς 

ἐοίρϑιίπι, 16 οἱ {πι ἰεποτὶς. ΑἹ ξεν" αἰϊονῖπις οπθλα 

Ρογίαϊς, οἱ οἷς αὐἀϊηιρίοιο ἰοσθπι (ἰιτϊςιὶ. 

ΟΡΟΣ ΜΑ΄. 

ἜΝ ; 
Ὅτι δεῖ πᾶν τὸ σκανδαλίζον ἐχχόπτειν, χἂν οἰχειό- 

, πὰ τ“ 

τατόν τι χαὶ ἀναγχαιότατον εἶναι “δοχῇ. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐχείνῳ, δι᾽ οὗ 

τὸ σχάνδαλον ἔρχεται. Εἰ δὲ ὃ ποῦς σου ἢ ἣ χείρ 

σου σχανδαλίζει σε, ἔχχοψον αὐτὰ, χαὶ βάλε ἀπὸ 

σοῦ. Καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, 
Ἄ “Δ Δ κ᾿ “Ὁ ΕΣ - " Ἅ 
ἢ χυλλὸν, ἢ δύο πόδας ἢ δύο χεῖρας ἔχοντα βλη- 

θῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Καὶ εἰ ὃ ὀφθαλμός σου 
ν» σχανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν, χαὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. 

σ͵ -Ὁ- Ὁ ΄ 3, τω , ΓΣ ἀπο 

Ὅτι τῶν ἀσθενεστέρων ἐν τὴ πίστει φείδεσθαι δεῖ, 

χαὶ ἀνάγειν αὐτοὺς δι᾿ ἐπιμελείας ἐπὶ τὴν τε- 
. , ,Ν Ὄ΄ι΄ιὶΞ Ὁ , ΑἿ -Ὁ 

λειότῆτα " φείδεσθαι ες δηλονότι 9 χωρίς του 

παριδεῖν ἐντολὴν Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΊΘΑΙΟΣ. Κάλαμον συντετριμμένον οὐ χα- 

τεάξει, χαὶ λίνον τυφόμενον οὐ σδέσει, ἕως ἂν ἐχ- 

δάλη εἰς νῖχος τὴν χρίσιν, χαὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 

ἔθνη ἐλπιοῦσιν. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα 

τῇ πίστει προσλαμθάνεσθε. ΠΡΟΣ ΓΑΔ. ᾽Εὰν καὶ 

προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς 

οἵ πνευματιχοὶ χαταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύμα- 

τι πραότητος, σχοπῶν σεαυτὸν, μὴ χαὶ σὺ πειρα- 

σθῆς.᾿Αλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἄνα- 

πληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

ΒΕΘΙΠΑ ΧΙ. ΟΡΟΣ Μβ΄. 

Οιυοά ποη μιϊαηά μη δϑὲ Ποιηϊπιι νθηἶθθθ, τὶ Ε Ὅτι οὐ δεῖ νομίζειν ἐπὶ χαταλύσε: τοῦ νόμου χαὶ 

ὶ Ἰοσθη οἱ ΡΙΟΡοία5 δνογίαι., δϑὶ τὰ αὐίηι- 

ὈΪδαι, δὲ δά Ἰϊοῖαὶ {πὰ διιπὲ ρογίβοιϊογα. 

ΟΑΡΟΌΤ 1. 

“Μοῖτίε μείαγε φιιοπίαηι θοπὶ δοΐνεγο ἰθβομι, 

ατιΐ ργορ]ιοίας : ποτὶ ὑδηὶ φοΐνογθ, σά αὐἀϊηιρῖ6-- 

ΓΘ... ΠοΒ6πι ἜΥΘῸ θδιγιεῖηιιις ΡΟΥ Πάθιι ἢ «15, 
ϑο ἴσρθηι δἰα(ιίηιις. 

« Βορ. γρυϊηνις εἶναι δοχῇ. ΠῚ δοκεῖ. 

τῶν προφητῶν τὸν Κύριον ἐληλυθέναι, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ 

πληρώσει χαὶ προσθήχῃ τῶν τελειοτέρων. 

ΚΕΦΑΛΔΛ. Α΄. 

: ὌΝ ἘΣ 
ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον χαταλῦὺ- 

σαι τὸν νόμον, ἢ τοὺς προφήτας " οὐκ ἦλθον χατα- 

λῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Νόμον οὖν 
τὸ ΝΙΝ Ὁ , Α ᾿ 4 τὰ } χαταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως ; ΜΙ γένοιτο, ἀλλὰ 

νόμον ἱστῶμεν. 

ἃ Βορ. τογῆτις δεῖ χαὶ ἐνάγειν. 



ΜΟΚΛΙΙΑ. Θ] 

ΟΡΟΣ ΜΙ". 

υ 1 δ, }] , 3 ’ ν Ὅτι ὡς ὃ νόμος τὰς πράξεις ἀπαγορεύει τὰς φαύ- 
λας, οὕτω τὸ εὐαγγέλιον αὐτὰ τὰ χεχρυμμένα 

Ἰὰς τὰ Ξ 
πάθη τῆς ψυχῆς. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἠκούσατε, ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρ- 

χαίοις, οὐ φονεύσεις " ὃς δ᾽ ἂν " φονεύσῃ, ἔνοχος 

ἔσται τῇ χκρί ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃ ὁ τῇ χρίσει. ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃ ὁρ- 
γιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ, ἔνοχος ἔσται τῇ 
χρίσει. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Οὐ γὰρ ὃ ἐν τῷ φανερῷ 
᾿Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἣ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρχὶ πε- Β 
ριτομή " ἀλλ᾽ ὃ ἐν τῷ χρυπτῷ ᾿Ιουδαῖος, χαὶ πε- 

, 3 , » ,ὕ γ ριτομὴ χαρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὃ 
ν " - τ 
ἔπαινος οὐχ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ Θεοῦ. 

υ͵ [2 , Ἁ ΕῚ ᾿ “ αἱ 5" » 

Ὅτι ὡς ὃ νόμος τὸ ἐκ μέρους, οὕτω τὸ εὐαγγέλιον 

τὸ δλόχληρον ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν κατορθουμένων 
ἐπιζητεῖ. 

ΚΙΦΑΛ. Μ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διά- 

ὃος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, χαὶ 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. ᾿ἕν ᾧ χαὶ πε- 

ριετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεχδύ- 

σει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρχὸς, ἐν τῇ 

περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ. 

Ὅτι ἀδύνατον χαταξιωθῆναι βασιλείας οὐρανῶν 
Ἃ. Ὁ “- ι 

τοὺς μὴ πλείονα τῆς ἐν τῷ νόμῳ τὴν χατὰ τὸ 

εὐαγγέλιον δικαιοσύνην ἐπιδειχνυμένους. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿δὰν μὴ περισσεύη ἣ δικαιοσύνη 
ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ 

μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠ. Εἴ τις δοχεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν 

σαρχὶ, ἐγὼ μᾶλλον," περιτομὴ ὀχταήμερος" ἐχ γένους 
Ἰσραήλ᾽ φυλῆς Βενιαμίν " Ἕόραῖος ἐξ Ἑδραίων" 

χατὰ νόμον Φαρισαῖος " κατὰ ζῆλον διώχων τὴν 

α αινάσαο οαΠἴο ὃς δ᾽ ἂν φονεύσει. ΒΟΡῚΪ ρυϊμηιι5 οἱ 
ΤΟΥ Ειι5. φονεύσῃ, 

» Ἄρα, τ ἴτ|5. πεοιτου ἢ οἰμὶ οἰγοιμηῆοχο : «πο 

260 ΒΕΟΌΙΑ ΧΙΠΠ. 

Οιιοι «αρηγδαμηοάιιη) ἰθχ ἀοιῖΟ Π65 τηαΐας. νοῖαὶ : 

ἴα Θνηβ ] τ π ρδὰ Δ ΠΙΠῚΪ νἱλϊα Ἰα πε ΡΓῸ - 
ΠΡ 6ι. 

ΟΑΡΟΤ Ι. 

«ἀιαϊςιὶς χα αἰϊοίτιπι δ5ὶ απ ϊητὶς : ἥοτι ὁ6- αι). 5. 

οἰθς : ψιιὶ αεΐθην οσοϊονὶξ, γϑιι5 ογὶὶ ἡιάϊοῖο. 

Ἐδο ακΐθηι εἶἶοο σοῖς, πιῖώ ομιτιῖς παι ἱραϑοὶ- 

ἔπι Πραἰτὶ σιιο ΤΘη ΘΙ... ΤΘιι5 οὶ, ἡμάϊοῖο.... ΠΌΤ, Πονν. 

ει ἔπι πιαπῖξοσίο, ἐτι σαν, 65: ΟἰΤοι ποῖ ςῖο : 5ο( 

χιὶ πὶ αὐδοοτιαϊίο., υιιάίριις δεῖ, οἱ οἰγοιιηιοῖ- 

510 ΘΟ ἰδ ἐπ δρίγιίιι., ποτὶ {ιίογα : οἱ τπι5 ἴατι5 
γιοπ θα Ποπιϊπίνιι 5. σε οα 7260 οϑὶ. 

Οιιοά 5ϊοιῖ ἰΘχ θανΊΘΩΙ 5. 515 Θν βοὴ ἴῃ τιπο-- 
ἀαοάτιο γθοῖο ἴδοίο ὀχροβίυ]αὶ ᾿π θαυ ῖθηι. 

ΟΑΡΌΤ ΤΠ. 

Οπιτῖα φιιοιιιιθ ᾿ναθθς δηεῖθ, οἱ εἰ ραϊι- Καὸ ν8.55. 

Ρεγίθιι5.. δὲ πμαϑονὶς {ἰιοδαιίσιιηι ἦτι ο(οἴο : οἱ υδ- 

δταποίδίοτια τιοτ πιά ἤαοία πὶ ὀαδρο αἰοτιο 

ΘΟΡΡοΥὶς ρμϑοθαϊογμην ΟαΥ̓Τῖ5... ἐπι Οἰστομπποϊδίοτιο 

Οἰμγισιὶ, 

Οιιοά 11 γϑσηυ πὴ ΟΡ] ΟΥ τ πὶ ΘΟηΒΘ αἱ ΠΟῚ ΡΟϑβϑίηΐ, 
4{| να ΠΡ 611 7π|5ΠΠ| 810 ΠῸΠ οί πα θυϊηΐ π18]0-- 
γΘ ΠῚ 6556 5» (81 {π|66 1π Ιθσθ ῬΥΘϑον Ἶταν". 

ΟΑΡΌΤ ΤΙ. 

Διδὶ αὐιανάανορὶι γι ἰώ σοδίγα ρὶμ5. ιαπι λ]αε ι. 5. 
ξ 20. φογὶϑαγιτι οἱ ῬΠαγιδιροτιίην, τιοτὶ ἐπίταὐιἰ5 τπ 

τοδητιπι ο(δίοτιηι.... δὲ εις αἰζιι5 υἱάθίι" οοτι-- Ἐει ρ. 3. 
ὃ Ν Ξ ἜῬρο λα .π- ο. 

Ὁ Μάδτδ ὧν σαν, 680 Ἰπαβὶ5.,. ΟἰΠΟτιηι 515 οοίανοΐ 

ἴδ, δι. βΈμογ ἰογαοί, ἐδ {γῖθιι Βοπ)απιῖτι, 116- 

ὄγιθιις ὁχ Ποντιὶς,, δθοιιπ μι ἰορόπι αν βίθιι5, 

φοοιιτιάπιπι «οππιϊαιἱοτιόηι μεν 5οηιιοτι5 Ποοἰθοίαηι, 

[ουίαϑδο πο ἴα ἱπορέιπ) οϑῖ, [5αποὸ; α!ναση οπὶπι 

ΘΧ Ποὺ τοχίτι5 βάσον, οἱ ἴα Ἰορα5.1 

91. 22. 

- 

Θπῖτν αιιὶ ἐπι πιατιὶ (οοίο, «Ζιιάζοιι5 ἐσὲ : πόηιι 38. 59. 

ἃ ηἷ, 5ϑητογ 116.... πὶ {πι0 οἱ οἰγοιηιοῖςὶ 6515 Οτ- οἱ. σ.1{τ| 



αι}. τι. 
38.---30. 

λίαει)ι, τ8. 
3: 
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δϑοτισάμη ἡι5{ἰππι7γ “τι ἱπ ἰθ66 ἐπί, οοτινοῦδα- 
ἐπι5 δἷπθ γιιογοῖα. 64 σι τεϊλιὶ ογαπί ἱπογα 7, [δ ὸ 

αγ ιίγαίιις. διίην ρτΌρίον (τί σίτιην αἰγὶ πποτιία. 
7 ὁγιιη ἑατπθηι δαϊςίϊηιο οπιΐα «ἰοίτίτηδτιξιτηι 6556 

ΡΤΟΡίοΥ δπιϊγιθτιίθηι δοϊθπίϊαπι ὕό5ιι Οἰιτιοιὶ 1)0- 

τιϊτιὶ τιοδίσὶ : ΡΓΟΡΙΘΡ πιίθην οτιπῖα αἰδίτὶπιθπ- 

{πὶ (δεῖ. οἱ αγτίγΟΥ' 5[ΘΤΟΟΤα 6556, τι ΟΠ τι ἔτειτι, 

ἱμοτγὶ[αοίαπι, οἱ ἱπιρθτιίατ' ἐπὶ ἀϊ10 τιοτὶ ᾿αὔ θη 

πιθαπι 7ι5{{{ἰαπὶν {τι δα ἰθ56 65ΐ., 56 ἱϊΐαηι “πα 

ΡΘΤ Πδπι εει (Ἰιρὶςιϊ, χείρ δα ἴ)60 δε ιι5{{π᾿άτι. 

5. ΒΑΘ ΟΈΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΛΑΠΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

3 Α , Ξ Ν ,ὔ Α ΕῚ , ’ 

Ἐχχλησίαν " χατὰ διχαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενό- 
“᾿ 3. »᾽» « Ψ ζ΄ Ἂν, - 

μενος ἄμεμπτος. Ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι χέρδη, ταῦ- 

τὰ ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ᾿Αλλὰ μὲν οὖν 
“Ὁ “ ΦΡ, ᾿ 

καὶ ἡγοῦμαι ζημίαν πάντα εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον 
-Ὁ ,ὔ 3 Ὁ Τ᾿ Ὁ “Ὁ ᾽ὔ “ ΕΣ 

τῆς γνώσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, δὲ 

ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σχύῤαλα εἰ- 
ΠῚ Τ᾽ ᾿ ΡΥ ς ΝΥ ε “Ὁ 5 ΠΕΙῸ δ 

ναι, ἵνα Χριστὸν χερδήσω, χαὶ εὑρεθῷ ἐν αὐτῷ μὴ 
Ε τς κυ τος , ΓΕ ΤΣ ἘΕῚ ͵ 5 ΩΝ " 
ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην “ τὴν ἐχ νόμου, ἀλλὰ τὴν 

Τ᾿ -Ὁ "ὉἪ , 

Ε διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην. 

ΒΕΟΛΊΤΑ ΧΙΗΥ, 

Οιιοὰ 7ισιπὶ ΟΠ Ἰ511 ϑᾶνθ θϑὲ, δὲ ὉΠῈ5. 6715 
ἴον δ υδογθαποβ θὺ5. 4ὶ {ΠΠπ|| σα ροιηῖ : 

ΟἸΠΠἶὰ ΨΘΙῸ (1180 ἃ Θν ΠΕ} ἀοοίνῖπα 5ιιπὶ 
Δ]Π1Θ Πα, σρανία βιηΐ δὲ ΟΠ Οβᾶ. 

ΟΑΡΟΤ ΊΙ. 

"πὶ αὐ πιδ οπιτθς πὶ ἰανογαιὶς δὲ οπο- 

γαϊϊ οείϊς., οἱ 660 τοἠοίαπι υο5. Τοῖ {6 γι στιπι 
Πιδῖιηι δι Ρ6Ι ὍΟ5., δἰ εἰϊδοϊίο « πιὸ ιῖα τηϊιὶς 

“μην δἰ ἢιιηιϊὶς οογάθ., οἱ ἱπνοπίειὶς τϑηιίθπι 
απιὶηναῦιι5 υδοιτὶς. Τιισιση Θπῖπι πιθιιηι 5ίανο 65, 

δἰ οπιί5 ταῖν ἰθνο. 

266 ". 
ΤΩ “ 

ΟΡΟΣ ΜΔ΄. 

“Ὅτι ὃ ζυγὸς τοῦ 
ἊΡκ ας 

αὐτου 

᾿ ᾿Ά . νι 
Χριστοῦ χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον 

ἐλαφρόν ἐστιν εἰς ἀνάπαυσιν τῶν χαταδε- 
ὲ Ξ ἐν ς 

χομένων " πάντα δὲ τὰ ἀλλότρια τῆς κατὰ τὸ 

εὐαγγέλιον διδασχαλίας, βαρέα χαὶ φορτιχά. 

ΚΙΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Δεῦτε πάντες πρός με οἵ χοπιῶν- 

τες χαὶ πεφορτισμένοι, χἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
σ΄“ “-᾿ 5» ὶ Ἂ, τ Ὁὔ ὶ « ὔ 

ὅτι πρᾶός εἶμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδία, καὶ εὑρή-- 

σετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὃ γὰρ ζυγός 

μου χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. 

ΒΕΟΌΙΑ ΧΙ. 

Οἰοά ποη ροβϑιιπὶ γοσπο σφ ουιπὶ αἀἰσηὶ Πα ουὶ 

17. 41 πίον 58 ΠΟΠ ᾿πη 114 Π ||} Θὰ ΠῚ ΘΟΠΑ το - 
Πἰ5. 6 {4}1}{[6Π| 5. {118 ΠῚ ῬΙΙΘΥῚ ᾿πίθυ 56. ἰηνὶ- 
61 βθ γα ηΐ. 

ΟΑΡΟΤ Ι. 

«Ἵπιοη αἴσο τοὐὶς, τιϊδὶ σοτιρεγοὶ {μοὶ ἰς., οἱ 

εἰβοϊαπιϊπὶ οἴοιὶ ρμαγντιϊ,, ποτὶ ἐπίνανὶς ἷπὶ 
τϑβπῖίσ ο(δἰοτιιηι. 

Οτοά αι} Π] Δ) ΓΘ ΠῚ Θ]ΟΥ Δ} ἀ55θ τ] ΟΡ. ἴῃ ν- 

500. ΟΙΟΥ ἢ), ἰ5 ἀοθρθαΐ πο Πιιη}}ΠΠατθ πὶ οἱ 
αἰ] ΕΠ λτ1 1 ἸΟΟι" ΠῚ} ΔΠΊΡΙΘΟΙΙ. 

ΘΟΑΡΟΤ Π. 

ΟΡῸΣ ΜΕ΄. 

Ὅτι ἀδύνατον χαταξιωθῆναι βασιλείας οὐρανῶν 
δ ,ὔ τοὺς μὴ παιδίων πρὸς ἄλληλα ἰσοτιμίαν ἐν ἀλ- 

΄' ’ 

λήλοις μιμουμένους. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

Β ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στρα- 
-Ὁ Α » 

φῆτε, χαὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

Η -: ΠΣ 
Ὅτι δεῖ τὸν ἐπιθυμοῦντα μείζονος δόξης χαταξιω- 

θῆναι ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν τὸ ἐνταῦθα 

ταπεινὸν καὶ ἔσχατον ἀγαπᾶν. 

ΚΕΦΑΛΔ, Ρ΄. 

. 
Δαιι, χ8, μιοιηιητιθ ΟΥ̓ 50 Πιηυϊ Παῖς 56 σοι ρατνιῖις α ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Ὅστις οὖν ᾿ ταπεινώσει ἑαυτὸν, ὡς 
ή. 

« Βὶς ἀπε] {γὸ5. ΠΡνῚ μυρίον ΜΙ οβαποπβομ. Τὸ- 

ὕαπὰ 1Ππ|4, τὴν ἐκ νόμου..... ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην, ἀδο5ὲ 
ἴῃ οὐϊίοπε Ῥαγιβιοηβι. 

4 ΝΟΞΥΙ ἔγὸ5. Νῖβ5. εἴ αἴγασιι Θ 10 ταπεινώσει ἑαὺυ- 

τόν. ΑἹ βᾶσεν ἴοχίι5. να] σαῖις. ταπεινώσῃ, φιιϊοιιπιζιια 

Πιιπιϊανενῖς 56. 



ΜΟΚΑΠΙΑ. 

τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὃ μείζων ἐν τῇ βασι- 
λείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλη γενέσθαι μέ-- 
γας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος ̓  καὶ ὃς ἐὰν θέλη 
γενέσθαι πρῶτος ὑμῶν, ἔσται πάντων δοῦλος. ΠΡῸΣ 
ΦΙΛΙΠ. Μηδὲν χατ᾽ ἐρίθειαν ἢ χενοδοξίαν, ἀλλὰ 

τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι "ἢ ὑπερέχον- 
τας ἑαυτῶν. 
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ἐδίθ., ἐΐο δϑΐ πια οτ' ἐτε Τόρτιο οκεϊογιίηι. ϑϑα ἡ τῖ- δαιε,.ο. 
οιπιιια υοϊμογὶξ πιαρτιις Πογὶ ὑπο ὑὸς, ἐγὶς 36: 
ΨΘΣίΘΤ' τυϊηἰδίο 1: οἱ ψιῖ υοἰπονῖξ ἵπὶ οὐδ ῥΓίηιι 5. λΠανο. τον 

6556, ΘΥ1{ ΟΠ Τιΐτι17ι 5ΘΡΡ τ 5.... ΠΥ 1 ρὲ. οοπίθη- πὴ ἄα 

{ἰοτέθπι απ ἱπαάποηι οἰογίαπι, σϑὰ ἐπὶ Πιιπιϊἰαῖ6 Π᾽ ᾿ 

5. ΘΓ ΟΤΟ5 οἱδὶ ἱπινίοοιπ, αὐ ϊιΓαπῖθ5. 

ΟΡΟΣ Ν-. 

Ὅτι ἐξ ἀντιπαραθέσεως τῆς ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσι φυ- 

λαττομένης ἀχολουθίας τὴν ἐπὶ τοῖς μείζοσι 

σπουδὴν ἀπαιτούμεθα. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. “Ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαδδάτῳ οὐ λύει 

τὸν βοῦν αὑτοῦ, ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τὴς φάτνης, καὶ 

ἀπαγαγὼν ποτίζει : 'Γαύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αδραὰμ. 
οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὃ σατανᾶς ἰδοὺ δέχα χαὶ ὀχτὼ 

ἔτη, οὐχ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσυοῦ τούτου τῇ 

ἡμέρᾳ τοῦ σαδδάτου ; ΓἜλεγε δὲ παραδολὴν αὐτοῖς, 
πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι χαὶ μὴ ἐχχαχεῖν. 
Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν Θεὸν μὴ φοθούμε- 
νος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. Χήρα δὲ ἣν 
ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγου- 
σα᾿ ἐχδίχησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. Καὶ οὐκ 
ἤθελεν ἐπὶ χρόνον. Μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ" 

εἶ χαὶ τὸν Θεὸν οὐ φοδοῦμαι, χαὶ ἄνθρωπον οὐχ 
ἐντρέπομαι, διά γε τὸ παρέχειν μοι χόπον τὴν χή- 
ρᾶν ταύτην, ἐχδιχήσω αὐτὴν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρ- 

χομένη ὑπωπιάζη με. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος - ἀχούσα- 
τε, τί ὃ χριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει" ὃ δὲ Θεὸς οὐ μὴ 

“ ποιήσῃ τὴν ἐχδίχησιν τῶν ἐχλεχτῶν αὐτοῦ, τῶν 

βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυχτός; ΠΡῸΣ 

ΤΙΜ. β΄. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς 

τοὺ βίου πραγματείαις» ἵνα τῷ στρατολογήσαντι 

ἀρέσῃ. ᾿Εὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν 
μὴ νομίμως ἀθλήση. 

»ΆΈΟΡ. Ῥυΐπιιι5 ὑπερέχοντας αὐτῶν. 

Ὦ 

ἙΕ 

ΒΕσΌΙΑ ΧΗ. 

Ουοα 6Χχ ΘΟ ρΑΡΔΓΟΠ6 γΔΙΙΟΠ 5 6118, {τ|86 ἴῃ γ6- 
Ῥὰι5 ΤΩ ΠΟΥ 115. ΘΟ να Γν.7). δ[π Ππππὶ ἱπ ΠηΔ]0- 
ΥἼΡιι5 ἃ ΠΟΡΪ5 γα γ ταν. 

ΟΑΡΥΤ 1. 

{πιτιοητΐεψιιθ υϑϑοίτιιπι κα ϑαίο ποτὶ δοῖνις θο- γμε.13.15, 

γθηὶ διιίπι αἰ απίπιιπι ὦ ρΓαϑθρῖο, δὲ ἀἰκιοὶξ 18. 

αἀαγιιανο ἢ Πατιο αἰιέοην μίΐαπι “Ζὑταϊι χμάπν 

αἰϊρανῖὶξ ξαίαπας δ066 ἄδοθπι οἱ οΟΐο ατιτιῖδ, ΠΟΤὶ 

οροτγίμε σοἶνὶ α υἱποιεῖο ἰδίο αϊε σαὐϑαιὶ ὃ... 

Ὠίοοναὶ ἀπίοπι ραγαθοίαπι αὐ 1105, ψιιοα τιθη}}6 {μιὸ. 18. 

Οροτγίεοί 5ΘΠΊΡΟΡ ΟΥ̓ΩΤΘ, δἰ ποτὶ ἠδἤοογθ. μάθοι "1: 
φιίάαπι ὁγαΐ ἴῃ ιαάαπι οἱνίίαϊθ, φιιὶ 12θιιηι 

ποτὶ {ϊπιεῦαΐ,, εἰ ποπιΐποηι τιοτὶ τον ογοναίι". 7 1- 

ἄμα ατιίοπι ογαξ ἐπὶ οἰνίίαίς ἐἰΐα,, δὲ σνοπιίοῦαι αὐ 

διιηι., αἴοοπς : Γπάϊοα πὶ 6 αὐνογδαγὶο πιθο. 

Ετ ποῖεναι αἰἴϊφιιαπάϊι. Ρορὲ ἢκθὸ ἀμίθπι αἰαὶ 

ἐπίτα 56: Εἰ οἱ Τοϑιίπι τιοτὶ {ὔηιθο., τιθὸ Ποηιῖ-- 

χιθπιὶ ΤΈΡΟΓΘΟΙ ; ἰαπιοπ τα πιοϊοοία ὁεΐ πὲ 

μώὸ υἱάμα, οἱπαίοαῦο {{ἰαπι., τι ἐπι πον ἰδϑίηιο 

φϑηΐθηι5 δι σἰ ἴθι πιθ. «41 ατιίοπι 1) οπιΐπιι5 : “«1ι:- 

αἴ φιιά γμάθχ ἐπιϊφιίταιις. εἰϊοῖξ : 1) 6ιι5 ἀπιίθπι 
ποτὶ βαοίοί υἱιάιοίαην οἰθοίοτγιιτα, σποτπι οἷα- 

γιατί αὐ 56 εἶδ αὸ πιοοίο ἢ.... Πῆόπιο πιῖϊ- 5. 

ἰαπις ἱπιρίϊραὶ 56 υἷα ποροιϊῖς., τιὶ οἱ ψιῖ 56" 

ἐπὶ πυϊϊιίαπι ἐἰοϊορὶέ, ρίαοεαί. Ομοά οἱ οογίοι 
δἰΐαιν αἰϊφιιῖς γ, τιοσν ΘΟΤΌΤΙΐΜΙ ,), τιϊδὶ ἰθδ ἴηι 

οογίανοτὶιξ. 

Τί. ἃ 

ὁ Ἀρρ. ῬΥΪπλτι5. γΘοο ΠΕ πηᾶπιι ποιήσε:, 
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Θιιοά 6χ δοπιραναι]ο π6 ΘΟΡιμμ} αι] ρει ἤθη ἴῃ 57 Ὅτι ἐξ 
ΡΕ]ΡῈ15 ΠῊΪ ΠΟΥ] 115 ΓΕ ΠΟΥ ΘΟΡΡΟΡΕΪ 5πηΐ, 0 ἀ6- 

51 46.010 Ἰδιι 4 }}}}1 ΒΕ ἀἸτιπλ δὲ ἀΠΠσοπεαπὶ Δ 6}]-- 

Ῥαθυιηΐ., 4}Π1 4αϊ ΠηΔ]ΟΡα ΘΟΠ ΘΠΊΠΟΓ ἃιιΐ Π6- 
δΙροΡο ἀθρυθῆθηβὶ [πθυϊπε., σρανἴτ5. ϑαπΐ σ0Π- 
ἀθιηπαπηά!. 

ΟΑΡΌΤΊΙ. 

ὅν. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΚ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἀντιπαραθέσεως τῶν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐχ 
, ΄ Ἢ ἐ 5 ΄ 2 , 

πίστεως φόδον, χαὶ ἐξ ἐπιθυμίας ἀξιολόγου σπου- 

δὴν ἐπιδειξαμένων, οἱ ἐπὶ τοῖς μείζοσι χαταφρο- 
, ἋἍ 2 -  αΔ,ιτῦλ » ΄, ᾿. 

γηταὶ ἢ ἀμελεῖς “ἁλόντες, σφοδροτέραν ἔχουσι 

τὴν χατάχρισιν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Ρ΄. 

ἀπιοιαινϑι.. βρρίηα «Ατπιείτὶ φιισσοῖ ἴπι ἡμαϊοῖο ομηὶ υἱτὶς ΛΟΥΚΆΣ: Βασίλισσα Νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 
Θοπθγαἰ οτεὶς ἰμπιγπι5., δὲ οοπιοτηγιαῦϊε {1105 ψιία ρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, χαὶ 
νοπὶξ ἃ Πιιίφιις τότ ἀτιάϊτο σαρϊοπίϊαπι ϑαῖο- 1 χατακρινεῖ αὐτοὺς, ὅτι ἦλθεν ἐχ τῶν περάτων τῆς 

τηειος "Ζ. ῃιοηῖς, οἵ δ ρμἷπ5 φτίαπι ϑαϊοπιοπ μῖε..... ΚΓ γὶ γῆς, ἀχοῦσαι τὴν σοφίαν " Σολομῶντος, χαὶ ἰδοὺ 
τς Υπιϊνίι οιισθτε ἐπ ἢ ϊοῖο σπίτι δεπογαίϊογι πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἄνδρες 

ἰδία, θὲ σοπαθηιπαντιτιί θαι : ιῖα ρωπὶεπίϊαηι Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γε- 
Φϑογετιξ γι ργιρεἰϊσαίϊοτι ὕόπι, εἰ θοο ρίπις φαπι νεᾶς ταύτης, χαὶ χαταχρινοῦσιν αὐτὴν, ὅτι μετε- 
“οπας λΜῖο. νόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, χαὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἴω- 

νὰ ὧδε. 

Ουοά ἰ5 οἱ αἰ] δ π ται ἴπ πμ] ΠΟΥ 115 οϑίθπαϊέ, Ὅτι οὐ δεῖ χαταφρονεῖν τῶν μειζόνων, ἐπὶ τοῖς 
πο ἄθθοὲ σΟὨΓΘΠΠ ΠΟΘ ΤΠΔ]Ογὰ : 5641 [6 ποίιι: ἐλάττοσι σπουδὴν ἐνδειχνύμενον. Προηγουμένως 
ῬΥΘΘΘΘυ ἘΠῚ πη ]Ογὰ Ργδροθρία Θχβθααΐ, δὲ δἰ πα] δὲ τὰ μείζονα. τῶν προσταγμάτων ποιοῦντα, 
ΤΉ ΠΟΙ ἃ ΘΠ σΘΡΘ. συγχατορθοῦν χαὶ τὰ ἐλάττονα. 

ΘΟΑΡΠΤ {Π. ΚΕΦΆΑΟΛΟ 

ΔΙ 1)... 38. 75 νονῖς, φογίϑι, δὲ Ῥηαγιςαὶ, μγροοῦίίς, α ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα- 
55: 57: ιῖα εἰδοϊπιαίὶς πιθτ απ, οἱ ἀποί ιίηι, οἱ ογηι- ρισαῖοι, ὑποχριταὶ, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον, 

γ.1ι1}., Θὲ Τοἰἰ τεϊδιϊς “τι ΘΓανίογα ςτιπιὶ Ἰορὶς, 7μ- καὶ τὸ ἄνηθον, χαὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήχατε τὰ βα- 
εἰϊοίπιηι, οἱ ταϊδουϊοογάϊατι, οἱ ̓ άοφπι. ἤθο ΟΡοΥ με ρύτερα τοῦ νόμου, τὴν χρίσιν, καὶ τὸν ἔλεον, χαὶ 
ἼἝασονο, οἱ ἱ{α τιον οπυϊίονο. Πιίσος οἰδοὶ, ὁσοο- τὴν πίστιν. Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀχεῖνα μὴ ἀφιέ- 
ἰαπιῖος οἰεἰΐοθηι, σατιθίμηι απίθτη οἤεογιῖος. ναι. Οδηγοὶ τυφλοὶ, οἵ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, 

τὴν δὲ χάμηλον χαταπίνοντες. 

ἈΕΟΌΙΑ ΧΙΥΙΠΙ. ΘΟΌΟΣΣ ΝΣ 

Θυοὰ ΠῸῚ ὉροΥίθας (τι Π {πιὰ} 510] ᾿ρϑὶ 60}}1- Ὅτι οὐ δεῖ θησαυρίζειν ἑαυτῷ “ ἐπὶ τῆς γῆς. ἀλλ᾽ 
5606 {{||8Δ 011} ἴπ [θυ Ρὰ, 564] ἴῃ οϑΐο : οἱ 415 ἐν οὐρανῷ - χαὶ τίς ὃ τρόπος τοῦ ἐν οὐρανῷ θη- 
511 πηοάτι5 ΘΟ] Προ παϊ {πϑϑαιτὶ ἴῃ σφ ]ο. σαυρίζειν. 

ΟΑΡῚΤ 1. " ΚΕΦ.ΑΛ. Α΄. 

ΔΙ. 6. οί 6 {]ιοςαιιγί ταῦθ ϑονῖς {Πδ5αιιτο5 ἵτι ἔογγα, ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς 
τος 20. να Φον ν τ τινὲ εἴτιθα Θὲ (ΡΥ (60 εἰθηιο τιν, δ τινὶ βιιτος 6[{ὁ- 

εἰπεπῖ, εἰ {πγαπίιγ. Τἰδεαιιγίξαίε αμίθηι υονὶς 

3. Βὶς Μ95. ποι εἱ οἀϊεῖο Ὑ επεία. Ἅὸχ 
Ροβναρῖς Ρ αν δ ηβίθιι5 ὁχοϊογαῦ. 

"͵Ω Ἀδρ. ρυΐπιο Ῥῖ5 βου ρίαν ἵπν θη ἑν 

ἁλόντες τγ- 

2 ᾿ Ν τῷ 3 ͵" 

ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς χαὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 

ὅπου χλέπται διορύσσουσι χαὶ χλέπτουσι. Θησαυρί- 

ὁ Τίγασας οἀϊίῖο 

γῆς. 
γῆς. Αἱ Μβ5, {γὲβ. ἐπὲ 3ι 



ΜΟΙΝΑΆΤΙΑ, 

ζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ," ὅπου οὔτε σὴς, 

οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσ- 
σουσιν, οὐδὲ χλέπτουσιν. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Πωλήσατε τὰ 

ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε 
ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούμενα " θησαυρὸν ἀνέχ- 

λειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ΛΟΥΚΑΣ. Πάντα ὅσα 
ἔχεις πώλησον, χαὶ διάδος Ἡπα τῆς, χαὶ ἕξεις θη- 

σαυρὸν ἐν ρεῖς, ΠΡΟΣ ΤΙΜ. «α΄. Εὐμεταδότους 
εἶναι, κοινωνικοὺς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θε- ΚΕ 

μέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάδωνται τῆς 

ὄντως ζωῆς. 

ΒΥΘῚ 

{μόδα Ὸ5 ἐμ οὐοἶο, μὐϊ πϑηιίο {ἰτιδι, τιθῇ τι6 (ΟΡ ΘῸ 
ἰδηιο τειν, οἱ τιϑὶ {πὸ 5 πο οἰ οαϊιπι, πιο {ι- 
ΤΑΙ 17..... ΤΠ οπαϊί6 ψιι ροσοίοἰϊς, οἱ ἀαίδ δἶθθ- ἔιιο. 1.33, 

πιοϑγταηι. Τ αοἶΐο υοῦϊς σΞασοιεῖος χιὶ τοὶ υδί6- 

ταϑδοιπῖ, {65 ατισιίτη ποτὶ εἰ οΠ] οἰ τεῖθτι ἐπὶ οὐεἶϊ5..... 
Οπιπία σιιροιησιιο ἤαῦος ϑοτάε, οἱ ἄα ρμαϊρε- δπς.18.59. 

γίδιι5, δὲ πανονὶς ἐπ οδαισιίπι ἐπὶ οἶδ... ὅτε {α- τ. ΤΌΝ, θ., 
οἶἶθ τι ϑιίατιῖ, σοπιτπμπίσοπί,, {Πιοςατισίξοπὶ εἰδὶ δ. 

Μιιααπιοπίμπι ϑόπιιπι ἐπὶ {μξτιίπι; φμο ἀρρτγε- 

μοπήαπξ υόγαάπι υἱΐαπι. 

ΟΡΟΣ Μη΄. 

ῳ δ. 5 ΄ Ἀ 05:5 »Ν μ 
τι δεῖ ἐλεήμονα καὶ εὐμετάδοτον εἶναι" χατηγο- 

τε }] Δ Ὁ ροῦνται γὰρ οἵ μὴ τοιοῦτοι. 

ΚΕΦΑΛ. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μαχάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὖ- 
τοὶ ἐλεηθήσονται. Παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου. 

ἈΒΟΌΠΙΑ ΧΥΠ1Πι. 

Οιὐοά ορονῦίθι {πιθην 15 Π} 156 σον 6} 6556 δὲ Π06- 
ῬΆΪΘΙ : 411 ΘΠΪΠῚ ΠΟΠ 511η1 [θη], οοὰν- 
συπιηζαν, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Βϑαιϊὶ πυϊϑθυϊοοτἶ65, φιιοτιΐαμι ἱρδὶ τι 5 Θ᾽ 10 01᾽- ΔΠΓαι]ι.5.7. 
εἴϊάπι σοπιδοηιιοπέμτ..... Οπιπὶ μοίοηίϊ 16, ἰγῖ τ ς ις. 6. 36. 

ΠΡῸΣ ΡΩΝ. ᾿Ἀστόργους, ἀνελεήμονας, οἵτινες ἮΝ διι6..... ϑὲπθ αὐγεοιίοτι, 5ἴγι6 ΕΣ ΣΟ Ὰ γιὲ προπι.τ.31. 

τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ 

τὰ πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν. ΠΡΟΣ ΤΙΜ. 

α΄. Εὐμεταδότους εἶναι, χοινωνικούς. 

πυῖος ὅτι οἵ τὰ τοιαῦ- 

Ὅτι πᾶν ὅπερ "ἂν ἔχη τις πλέον τοῦ ἐπιδεομένου 
“-“ ᾿ Ἂν των - ΄ 2 ΄ τι κ᾿ 

τῶν πρὸς τὸ ζὴν ἀναγχαίων, ὀφειλέτης ἐστὶν 

ἐχεῖνον εὐεργετῆσαι, κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου τοῦ 
καὶ δεδωκότος ἃ ἔχομεν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Β΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ, ὋὉ ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ 

οτεπε γι5ι{ἰὰπὶ 1)6ὶ οοσπονίοδοπῖ, τιοπιρθ φιιοί 33. 
ιιὶ ταἰΐα ἀρεῖ, αἰ βτιὶ σισεξ πιοτίθ..... 7 {αοῖϊα τ Τίνι. 6. 
ἐγ ὑτεαπί, σοπιτητετιϊ οοτεῖ." 

Οιιοί φυϊάφυϊ ροβϑίάοι τ Ἰδρίδι αΠ τὰ θὰ {τις 
81 νἱδηὶ Πϑοθϑϑασία ϑιηΐ, ἄθθοὲ τἀ Ροποίιο 

Ἰοὺ ᾿πηρο νυ 6, Οχ τπαπέαίο ΠΟΠΉΪΗΙ, {1 δὰ 

Θῇαηι 41|88 Πα ΘΠ1115, ἰἀΥ  ἴτ15 6ϑ. 

ΟΑΡΌΤ Π 

Ομὶὲ μαῦοὶ ἄπιας {πτιίσαα, εἶδι ποτὶ Παϑϑταὶ : οἱ ἔπο. 8. τὰς 

μὴ ἔχοντι καὶ ὃ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω, Β σφιιὶ παν οί ἐ5οας, 5ἰηι 6 {αοῖαῖ..... Ομ Θτεῖπι τ. ον. ἡ. 
ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Τί γὰρ ἔχεις, ὃ οὐχ ἔλαόδες ; 

ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Τὸ ὑμῶν περίσσευμα, εἰς τὸ 

ἐχείνων ὑστέρημα " ἵνα χαὶ τὸ ἐχείνων περίσσευμα 
γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσό- 

τῆς; χαθὼς γέγραπται" “ Ὃ τὸ πολὺ, οὐχ ἐπλεόνασε᾽ 

χαὶ δ᾽ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησεν. 

ἃ Απεχαὶ {γὲβ ΠῚ ἐπιγνόντες, {ὲ{ταχιια οαΠ1ο ἐπι- 

ηνῶντες. Ὶ 

» υινάχιιο οἀτἴο ἂν ἔχει τις πλέον τοῦ δεομένου. Αἱ 
55, τὰ ἴῃ οοπίοχίιι, 

μαῦε5, φιιοῖ ποτὶ ποοσορι κι ὃ.... ἐσίγα ἀδιατι- ΚΈΡΩΣ 8. 
εαπίία ἱϊοτιι ἱπορίαπι σιρρίθαΐ ; πὶ οἱ ἱϊοσιιην τή. 15. 

αὐιινατία τϑείσιθ ἱπιορὶτ οἱξ σιρρἑοηιθηίιηι, τε 

αι ὠηπαϊϊιας, 5ἰοτι σογίρίπιηι 65: : Οἰεὶ πετεζάιιτι, 
ποι αὐιμιίανς : οἱ φιὶ πιοάίοιιην., ποτὶ πιῖπο- 

τάν. 

Ἑαχοά. ιθ. 
18. 

ς Ἄερ. ῥυΐπιιβ ᾧ τὸ πολύ. Μοχ εατῖο Ῥαγῖβ, χαὶ ὁ τὸ 
ὀλίγον. 5.4 ἀντοι!ι5 ποιὸ ἴῃ ποδί γῖθ Μ55. πθέμιο ἴῃ 

οὐπίοπο Ν ἐποία ᾿ορῖξιν, 



Ζμιε.6.2ο. 

7υ11.ν.5ή 

». Οον. 8. ἰαιίοτιοπι ϑεδδίγαπι..... «41 {ἰδοίπια ραιιρογίας 60- 
2. 

ι. Τίσι. 6. ατι ψαὶ υοἶπιπε αϊνίϊος Πογὶ, ἱποϊάπιτις ἵτι ἰθπ- 
ἐαϊονιδηι., δὲ ἐμ [αιίοιεηι, οἱ πο ἀοϊἀογία τπτία 

δίμία εἰ ποοῖνα, τ πιογϑιιπε ἰιοπιῖπθ5 ἔτι ἱπ- 

9. 10, 

Δμο. 2.15. 

τὸ 5. ΒΑΒΙ1Π)Ὶ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΌΟΟ. 

Οιοά ποη Θρογίθε αἰνίεθπι 6556, 564 βΈ ΡΟΓΘΙΠ, 

7υχία Πομηϊπὶ βαπιθη απ}. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

βεαϊὶ ραϊρεγος : 
ἡ, 71)οῖ..... ΓΘ υονὶς αἰνίϑιι5, φιῖα μανεὶς οοπ5ο- 

τπι αὐιπήανῖε πὶ αἰντεας εἰπιρ οι αἰὶς δοτπσμη..... 

ἐεγί ἐπὶ δὲ ρεγαϊίϊοτιεπι. ααϊϊα δπῖπε οπιτεῖτιτη 

πιαϊοτγιιτη 65 ἀνατί τα, φάη ιίάαπι ἀρρθίοπίος, 

ἐγ ανογιτὶ α ἤάδ, οἱ ἱπϑογιιθνιτι 56. ἀοίοτγίθιι 

πιἰιὶς. 

Οιὐοά πίοι ΟρΟΥ ἐδ 50] ]Π] οὐ τπππὶ 6556 (6 ΘΟρΙὰ ΓΘΡηῚ ἢ Ἵ 

Δ ν]ΐατη ΠΘΟΘΘΘΑΥ Δ. : ΠΟΙ 16 βαζαν τα], π6- 

416 πη σ ΠΙ ΠΟΘ Π 185 5ι  Ππ|πὶ δϑὲ ἐπ ρου 6 πάτα), 

564 Θρουΐθι ῬΕΜΠῚ 6558. 80 ΟΠ]ΠΪ 5ρθοῖθ ἅνὰ- 

65 δὲ σα 15. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

ἢϊάοῖο, δὲ σανεία αὖ οπιτιὶ αναγίἰα : χιεῖα τιοπι 

ἐπι αὐτιά ατιῖα οι δφιίαπι οἱΐα 6715 δϑδὲ δὰ ἢιῖς 

ι. Τί. 2. ἥ 8 ροϑβοιάοί..... Οτγπαγα 56 πιοῖὲὶ ἱπίογἐἰς οΓτεῖ-- 
Ω. 

1υϊά. Ε.. 

ΔΙαικ. 8. 

2ή.---ϑή. 

ἄπι5, απὸ απιγο, πὶ τπαγϑαΓι(ὶς, υδἱ σϑεῖθ ργε- 

τἴο54..... Παδεπίος αἰϊπιοπία,, δὲ φιιῖδιις ἰ65α-- 

πιτι, Πιὶς σοπιοτϊ ογίπιις. 

ψιιΐα τδείγιπι δὲ τϑϑπῖιπι 

1 ὑπ 

ΔΈΘΗΙΕΡ. 

Ὅτι οὐ δεῖ πλουτεῖν, ἀλλὰ πτωχεύειν, κατὰ τὸν 

τοῦ Κυρίου λόγον. 

ΚΕΦΑΛ. Τ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ, ὅτι ὑμετέρα 
ἐστὶν ἣ βασιλεία ἃ τοῦ Θεοῦ. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλου-- 

σίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράχλησιν ὑμῶν. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. β΄. Ἢ χατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσ-- 

σευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς “ ἁπλότητος αὐτῶν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΝ. α΄. Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν, ἐμ- 
πίπτουσιν εἰς πειρασμὸν χαὶ παγίδα, καὶ ἐπιθυ- 

ἀνοήτους χαὶ βλαδερὰς, αἵτινες βυ- 
, 

θίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 

μίας ' πολλὰς 

ἧς τινες ὀρεγόμενοι , 
Ν ξ 

στεως, χαὶ ἑαυτοὺς περιέπ' 

φροντίζειν τοῦ τ περισσεύεσθαι ἐν τοῖς 

ω ὶ ὴ ἣν " οὔτε περὶ τὴν πλησμονὴν, οὔτε 
ἕ 
ὃ 
ὶ τὴν πολυτέλειαν σπουδὴν ἔχειν " μαθάρ ξύειν ρ 

χαὶ χαλλωπισμοῦ. 
τ. 

δὲ παντὸς εἴδους πλεονεξίας 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. 
Ῥ σ΄ -Ὁ- ΄ Α 

πλεονεξίας, ὅτι οὖχ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἣ ζωὴ 

ιν - Ὰ ΤΥ ΓΑ. , 

Ὁρᾶτε, καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης 

αὐτοῦ ἐστιν ἐχ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. ΠΡῸΣ 

ΤΙΜ. α΄. Κοσμεῖν ἑαυτὰς μὴ ἐν πλέγμασιν, Ὦ 

χρυσῷ, ἢ μαργαρίταις, ἢ ἱματισυῷ πολυτελεῖ. 

Ἔχοντες διατροφὰς χαὶ σχεπάσματα, τούτοις ἀρ - 

χεσθησόμεθα. 

Οὐοά ποηλΐπθηι ορογίθε ϑΟ]]Π]οἰ ἔπι 6556. ἐἰθ 1Ϊ5 ἮΝ Ὅτι οὐ δεῖ μεριμνᾶν τῆς ἰδίας ἕνεχεν χρείας, οὐδὲ 
485 51} 1051 ϑι1πῈ ΠΘΟΘϑβαρα : ΠΘΙΠ6 ἴῃ ΤῸ ]15 
48 δά ργβθηΐθπι νἱΐαπὶ ἀδοθηήαιη σου!ρὰ- 

ΓᾺΠ ΕΠ}, ΓΘΡΟΠΘΠἃ 5ρ65 6ϑῖ, 564 ϑι σιγὰ 60 

σοιη πη 6 η4ἃ 6ϑῖ. 

ΟΑΡΌΤ ν. 

οπὶ ροϊοεἰὶς [560 5ογνῖγ δὲ πιαπιτποσθ. 160 

εἴοο οὐ ῖς, τι 5οἰϊίοϊεὶ δἰ εἰς ἀπιΐπιιθ υδείγερ χιϊα 

πιατιαιιοοιὶς, οἱ μά υἱναιῖς, πιόψιιθ δογρογὶ υδ- 

τοῖς ἥτοιμασμένοις πρὸς τὴν παροῦσαν ζωὴν 
ΝΣ ες ν 

ἐπελπίζειν, ἀλλὰ τῷ Θεῷ ἀποδιδόναι τὰ χαθ᾽ 

ἑαυτόν. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν χαὶ 
-» ἈΠ τον ΄ ε, - ᾿ -- 

μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ 
πε πὰ οδ τολ δ . ΓΤ ἊΝ ἢ 
ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, χαὶ τὶ πίητε, μηδε τῷ σὼ- 

ϑνν δίΓῸ γιά ἱπαμαπιϊτιὶ. ΛοτιτιΘ ἀπῖπια ρῖμ5 Θεὲ Β ματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἢ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι 

χιιάπι 656α, δὲ σογρτι5 ρἷπις φιίάπι Ὁ δ ἰπιθτιζττη ἢ 

ἃ τῦύίγάχας εαἀϊεῖο βασιλεία τοῦ θεοῦ. ΑἙ ποκίτὶ ἔγχος 
Μ35. βασιλεία τῶν οὐρανῶν, "δ 5 ιιπι στδίογιιπι. 

ὁ Ἑδιο εη. δὲ ποβεσνὶ ἔγοβ Νῖσα, ἁπλότητος αὐτῶν. 
ὸχ υἱεῖπια ἄεδογαῖ ἴπ οαἀϊτῖοπο Ῥαγὶπιθηβὶ. 

ΓΑ ιγαχις οαἸτἴο πολλὰς ἀνονήτους, ἐπιεζζϊα πιιιῖία 

- »ἃ - Ἁ «δ -Ὁ- Ὁ 3 Νμ ἐ- τὸς νι τὴ τῇ 6λέ 

τῆς τροφῆς; χαὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνούματος: μόλε- 

ἀεειάενῖα. Ατιϊῖχαϊ γος ΠΡυὶ ρου πη θ πὰξ Ξᾶσ ΟΣ ἔδχέιβ 

συ] σαῖις ἀνούπους, δαῖτα τπιῖτα ἀεςϊἰεγία. 

5. ΕἘαϊῦο ἵει. χαθασρεύειν, πηα]ε- 

Ἑάιηο Ῥατῖς. 

Εἶπι5 πιὸ ἴπ σοῃίοχία, ορεϊπε. 

πολυτέλειαν ἔχειν " 

αν χαθαρεύειν, ΡΕ]υ5. Ἀεξ. ἴεγ- πολυτέ 



ΜΟΒΑΠΙΑ, 

ψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, 

οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήχας " καὶ 

ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος τρέφει αὐτά. Οὐχ ὑμεῖς 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν ; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν, 
δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 

ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε ; Καταμά- 
θετε τὰ χρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει " οὐ χοπιδ', οὖ- 

δὲ νήθει, Λέγω δὲ ὑμῖν " οὐδὲ Σολομῶν ἐν πάσῃ τῇ 
δόξη αὐτοῦ περιεδάλετο ὡς ἕν τούτων. Εἰ δὲ τὸν 

χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, χαὶ αὔριον εἰς 
χλίδανον βαλλόμενον, ὃ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν με- 
ἧς ᾿ ΄ ἕ, -» ριμνήσητε λέγοντες τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν; ἢ 

τί " περιδαλώμεθα : 'Γαῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπι- 
ζητεῖ. Οἶδε γὰρ ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὅ οὐράνιος, ὅτι χρή- 

ζετε τούτων πάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασι- 

λείαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, χαὶ 

ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Μὴ οὖν μερι- 
μνήσητε εἰς τὴν αὔριον " ἥ γὰρ αὔριον μεριμνήσει 
τὰ ἑαυτῆς ἀρχετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἣ κακία αὐτῆς. ΛΟΥ- 

ΚΑΣ. ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἣ χώρα, 

χαὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων " τί ποιήσω; ὅτι 

οὖχ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου. Καὶ εἶπε: 

τοῦτο ποιήσω" καθελῶ μου τὰς ἀποθήχας, χαὶ μεί- 

ζονας οἰχοδομήσω, καὶ συνάξω ἐχεῖ πάντα τὰ "γε- 

νήματά μου, καὶ τὰ ἀγαθά μου " χαὶ ἐρῶ τῇ ψυχὴ 
μου" ψυχὴ, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ χείμενα εἰς ἔτη πολ- 
λά’ ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου, “ χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜ. α΄. Τ᾿ οἷς πλουσίοις τοῦ νῦν αἰῶνος πα- 

ράγγελλε, μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ 

πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ παρέχοντι 

ἡμῖν τὰ πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν. 

Ὅτι δεῖ φροντίζειν χαὶ μεριμνᾶν περὶ τῆς τῶν 
ἀδελφῶν χρείας χατὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 

ΚΕΦΑΛ. ς΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός 

μου, χληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασι- 

λείαν ἀπὸ χαταδολῆῇς χόσμου - ἐπείνασα γὰρ, καὶ 

ἐδώχατέ μοι φαγεῖν " ἐδίψησα, χαὶ ἐποτίσατέ με" 
ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με΄ γυμνὸς, καὶ περιε- 

ἃ Τναάιιο οἴ περιθαλλώμεθα. Πδρ᾿. τογττι5 περι- 
Θαλώμεθα. ϑιαιπι ἰάοπι Οοάοχ τούτων ἁπάντων. 

»ΈΛΜΙΕ Ρουῖπθ πὶ Ν558. ποβίυὶ γενήματά μου. ΑἹ 
βάσου [ογετ5 γα]ράτιι5 ἄρα] ΤΓλιοα πὶ γεννήματα. 

“ Ῥοβὲ νοοοπὶ εὐφραίνου ἴτὰ Ἰορίταν ἴῃ Πδρ. τογιῖο 

ΟἿ 

οοριοῖίο υοἱαιϊία οἰοἰϊ, χιιονιίατα γιοτι σου, 
τιϑ 6 πιθίμγιΐ, πδ 6 ΘΟ ΘΥ Θσατιΐ ἔτι ΠΟΤΤΟα : δὲ 
Ῥαίοῦ' Ὁθϑίοι' οἰἰοδιὶς ρακοὶξ {{|ππ.ι Ποτπθ νος 
πιαρὶς μ[ιιγὶ5 δειἰς {ἰ1ἰ5.Ὁ Οἰιὶς αμΐοπι υδείτιίπι 
δοἰϊοῖίο οορίϊατι5, ροίο5ὲ ααγίσογο αὐ σἰαίταπι 
δ1ατηι. οπεδίζτιηγη. τἰπειιπι ὃ ΕΔ ὧδ υδειἰηιοτιίο φιιϊά 
50  Πἰοῖτὶ δπιῖς ὃ Οοπιοάοταίο {{πἰὦ ἀρτὶ, γιιοπιοάο 
ΟΥ̓ Θϑοιιτιξ : τιοτὶ ἰαϑοτατιῖ, τιθήτιθ τιετιί. [ῖσο ατι- 
ἰέπι υοὐῖδ : πόψπ6 ϑαίοπιοτι ἵτπὶ οπιτιὶ οἴογία σία 
ΦΟΟρΟΤίμ 5 θ5ί δἱοιεί τιγαετι θα ἰδίϊ5. Ομοά οἱ (ω- 
παι αΒΤὶ , φιιοιί Ποάϊο 65ϊ, οἴ ὁγας ἰπ οἰ ατιίτη 
τιιζε{{{ἰτ΄, ΤΠ εῖι5 οἷο υϑδιϊξ, ατὶ τιοτὶ πιιἶίο πιαρῖς 

τος, πιοάϊοω Πα εἰ} ΛοΙϊἐ6 ἐγρο ςοἰϊἰοἰτὶ 6556, αἰ-- 

οθπῖος : Ομ πιαπάιιοαζίπειι5, ἀπὸ φιϊά νὲδ6- 

Τηι1ι5.). απ {τι ΟρΕΓ πιιιτ" Πἤδο θπῖπι οπιτιΐα φοτι- 

165 ἱπηιιίχιτι!. δοῖξ οπῖπι Ῥαΐοι ὑθϑίον' οὐἴοειὶς, 
ιιία [εὶς οπιτιῖδιις ἐπι ροίϊς. Οἰιονῖιθ ἀπείθτη ρτὶ- 
τπτίτὰ τ Βτπι 126, οἰ Ἵιδι απ 67πι5 : ὁὲ μα 

οπιτῖα αεἰγϊοϊοπίι" υοὐϊς. ΠοΪ (6. ὀσο ςοἰ οι 
6556 ἔπι ΟΥ̓αδἔϊτιετη, : οΥαδἰϊτιιις Θτιΐηη, εἶδ 5 οἴ Πἰοίξιις 
ΕΥῚἐ οἰδιϊροὶ : οι Ποῖξ αἰεὶ τι αἰία σα... Ποπιῖ-- 

τυ Ουιγιιδάίαπι εἰϊνιεἰς τῦόγος Ζηιοίτις ἀροτ' αἰ{ε{ι, 
δὲ οοβίίαναί ἱπίγα 56, αἴϊοοπς: Οἰά ἐαοίαπι, 
σιιΐα ποῦ μαῦθο {10 ΘΟ ΤΥ ΘΡόπι ἤγιοἴτι5 ῖδος ὃ 

Εἰ αἰαῖ! : Πίος [αοίαπι : ἐἰδοίσιιαπι ἤοττθα πιθα, 
δξ Ἰπαΐογα θα δίτιαπι, οἰ ἐϊΐπιο σοτιστόσαῦο οπιπὶά 

ψη παΐα ϑιιγιὶ πιΐδιὶ, οἱ ϑοπα πιϑα. Ετ ἀϊσατα 

ἀπΐπιαθ πιθίθ : α[πίπια, μαῦος πιιῖία ὕοότια γορο- 

δὲζα ἔπι ἀτιτιο5 μἐπιτίτιος : τοηιΐθ50 6, οοπιθάο, ὑίνε, 

ἰαίατο, οἱ οεθῖθνἃ... Ζὶνίἰϑιι5 Πτιγτι5 σφοιεϊ ρτα- 
οἷρθ ποτὶ διυιὺ ἰϊππι6 5αρ 6, τιδι6 ΦρΈγαγθ ἐπ ἔπι-- 
ΘΕΥίΟ αἰϊντιίαττιπι, 566 ἵτι 1260 ψιιὶ μγιΘοίαί ποῦὶς 
οπιτιῖα αὐτί αὐ 7γθτιάϊεπι. 

Οτιοά ΔΒ] μα οἱ. σαγὰ οἱ 50] οἰταο οἶγοα [γὰ- 
{ππ|Π0Ὲ ΠΘΟΘϑ51 [46 ΠῚ Θθοι Π ππὶ ΠΟΙ Ϊμὶ νοἱαπ- 

τα [6 Π|. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

7 επῖζο δοπιεάϊοι Ῥαίτὶς τποὶ, ροσο οί ραγα- 
{μην σοῖς ΤΟ Θτιιη, αὶ Θοτιϑί {τ{]οτι6 τατειγιεἰϊ. Ε 5τι-- 

τὶνὶ δπῖπι, οἱ ἀθζειϊ5 ταϊ]ιὶ πιατιμοαγθ: οἱ νὶ, 

δὲ ἀφαϊε ἰδ παϊλιὶ δίθογο : ἤοςρες Ἔγάπι, οἱ οοἶϊ6- 

διδιὶς πιθ : τιτιάτι5, Θἱ ΘΟΟροτ δ 5 πιὸ : ἐπι γι, 

εὐ ἴῃ Μ΄58. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς.... τί ἐνδύσησθε : (χ 
σογρα νἱἄογο οαΐχιο ᾿ϊοοῖ ἀρ Τιισατῃ 12, 30. Ηος 
ρδο ἴῃ Ιοοο Βθρ. ῥυΐπηιιβ τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν 

φῶ 
σαιων!:, 

Γμο.τ 4.10 
--ιρ. 

1. Τὺ. 6. 
17. 

αι). 25. 
34.---36. 



Τνϊὰ ον. ἦο. 

“οαη. ὃ. 5. ρὲ ζεοϊπεῖς... Οτεπε σειν ἰθνασδεῖ Θγσὸ Οοιεῖος 76- 210 

1. (ὁ γ. 1θ- 

1.2. 

λαιιν. τὸ. 
10. 

Ζ6ὲ:..30.35- 

Ερ Πὲς. ἀ. 

ας 

4 7Π)ιε55. 3. 

ιὸ. 

ληδ.16.20. 
30. 

τ. (ον. 8. 
Ὶς 

918 

οἱ υἱοί ξαειϊς πιθ: ἵπι ΟΑΥΌΘΓΘ ογάπι. οἰ ϑεπϊςιϊς 

αὐ πιθ. Ἐὺ Ῥαυῦϊο ροβὲ : «ἤπεθη ἴσο νονὶς, φιιαπι- 
ει ἐδοϊπιῖς τιτιὶ δὰ Πὶς ταίτγίϑιι5 πεῖς πιϊπϊπιεῖς, 

δι, οἱ υἱάϊοσοί φιοά {τα πιμίία σϑπὶξ αὐ 56, 

ἐἰϊεὶξ αὐ Ρμϊίρριιπι : ἔπι ἐπιθπιιις ράτιθβ, τιὶ 

πιαπαμοθηιὶ μι δὲ γϑ]αιἃ... 126 οοἰϊαιίοτιθ ατι- 
θην 4 ἢὲ ἐπ δαποίος, κἰομέ οτἀπιανὶ δοοϊοςιϊς 

Οαϊαιϊία, ἴα οἰ νος ζαοῖίο. [π|ἅπια σα) αζοτιπι 

τἰγιιι5 τσ δείγιιπι ἀρ 56 Ξεροπαῖ, τϑοοη- 
εἴθτις σιιοά μδὺ ἐασιιίταῖος ἰϊοιιεγὶξ τ τιξ ποτὶ οτετη 
φϑέπογο, ἔμπο οοἰϊαίίζοπος βαπ:. 

Οιιοὰ ἰ5. φιὶ νἱνῖθι5. ρα αἴ πι5 οϑὲ ἀθθθαὶ ὁρογανΐ, 
δὲ ἰΠαυϊ ἱπιρογενὶ ἱπά ἸσοπΈ 5. Οὐ ΘΠΪΠῚ 
ΠΟῚ ψαΪ ΟροΓανῖ, ΠΟΘ ἀἴσηϊι5 Θϑὲ 41 τηδη- 
ἄπιοει. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠ]. 

Ῥίβπιις 65 ορογασίιις οἶδο 5... Οπιτια οςἰδπ- 
αὶ νοὐὶς, φιιοπίατη σἷο ἰαϑογατιίος, οροτίοι ςιιδοῖ- 

ΡΕΓῈ ἱπῇγιπος, ἂὸ πιδπιϊπῖδδο ὑδγῦα Π)οπιϊπὶ, 

ἡιιοτιίατ ἰρδο αΐαϊε : Βεαίίις ἐπέ ἄαγθ, ψιαπι 

ἀοοίρογα... Ὁμὶ {αγαναῖι, Ἴαμὶ ποτὶ [μρϑίμ ἃ 
τπαϑῖς ἀπίθπι ἰανογοῖ οροναπάο πιαπῖνιις χιοί 

δοτιπι δος, πὶ μαρϑαϊ τάδ ἰγιϑιιαὶ τιδοος οι αίοθπι 

Ραικϊεπίϊ... (πὶ δσδθπιῖς ἀρι τος, ἤος ἐἰοπειτ- 

ἐαναπιιις ϑοῦὶς : αιιοτεῖαπι δὶ ψιεῖς τοτὲ ὑπ ορε- 

ΤαΤὶ», πθὸ πιαπαιιοοῖ. 

5, ΡΆΒΙΠΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΣ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ., 

θδάλετέ με- ἠσθένησα, καὶ ἐπεσχέψασθέ με" ἐν ου- 
λαχῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - 
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

ΙΏΑΝΝΗΣ. Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὃ Ἴη- : ἔ 
- ᾿- αὐ 58. Ξ δ. 

σοῦς, χαὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς 

αὐτὸν, λέγεν πρὸς τὸν Φίλιππον πόθεν ἀγοράσο-- 
μεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι; χαὶ τὰ ἑξῇ Ξῆς- ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. α΄. Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους» 
ε Ὦῃ] ᾽ Ξ - 5 ΄ ων , ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐχχλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω 
καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. Κατὰ μίαν σαδδάτων ἕχαστος 
[ὡ ς- “᾿Φ -Ὁ- ,ὔ , .“ μ᾿ .Σ ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὖο- 

δῶται " ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω, τότε λογία: γίνωνται. 

Ὅτι δεῖ τὸν δυνατῶς ἔχοντα ἐργαζόμενον μεταδι- 
Ξ 

δόναι τοῖς χρείαν ἔχουσιν. Ὃ γὰρ μὴ θέλων ἐρ- 

ἀξεας οὐδὲ τοῦ φαγεῖν ἄξιος ἐχρίθη. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἄξιος ὃ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὖ- 

τοῦ. ΠΡΆΞΕΙΣ. Πάντα ὑπέδειξα ὅμῖν, ὅτι οὕτω 

χοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμδάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων; 

μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου; ὅτι αὐτὸς 
εἶπε" μαχάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον, ἢ ἀρλοῦο τς 

ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ 
μᾶλλον δὲ 

. Ὁ χλέπτων, μηκέτι χλεπτέτω 

χοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς 
χερσὶν, ἵνα ἔχη μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι: 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. β΄. Ὅτε " ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο 

᾿" - Ψ 

παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζε- 
σθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 

ΒΕσΌΙΑ ΧΙ ΙΧ. 

Οιυιοά πὸ ἐδ [15 Ζαϊάθηι {85 σοΡΡουΐ οἰγοιπηρο- 

παιπίπν, Ππσατο ὁρουίθε, δια μηδὲ ἃ 1Δ οοπίο- 
ϑοηπη) ΠΟΟΘβ5α]ὰ 51Π|. 

ΟΑΡΙΠΈ 1. 

Ῥογοτιϊϊογεῖὶ 16 ἐπι ἀδσίναπι πιαχίϊ πὶ, ργονὸ 

δἰ αἰίοταπι : εἰ αὖ 60 φιιὶ ἀπζδγὲ εἰδὶ υδεϊίπιοη-- 
{{ιπηι, δἴϊατπα ἐπίσαπι τιοϊϊ ρῥτο]ιϊϑετε. Οπιπὶ ατΐδτνι 

Ρειοπῖὶ 6, ἰτὶδτιθ : δἰ αὖ 60 ψιιὶ απ[τὲ {τι (πα 

διε, πὸ Τεροίας... ““πάθὲ αἰϊπιῖς, παῦϑετις πιο- 

5 Μοΐογος ἄπο ΠΥ] χαὶ γὰρ ὅτε, πᾶπὶ εἰ οἴιπὶ 6556- 

γητι5. 

» Βορ. ἰονίϊας. τίς ὑμῶν, διὰ νὸχ ὑμῶν π σείοιὶς 

ΟΡΟΣ νϑ9Θ'΄. 

περὶ αὐτῶν τῶν πρὸς Ὅτι οὐ χρὴ δικάζεσθαι οὐδὲ π' χρὴ μ πο, 
τὴν ἀναγχαίαν σχέπην τῷ σώματι περιχειμένων. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν δεξιὰν σια- 

γόνα, πάρεχε ε χαὶ τὴν ἄλλην" χαὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός 
ις σου τὸ ἱμάτιον, χαὶ τὸν χιτῶνα μὴ χωλύσης. Παντὶ δὲ 

δῷ 1Σ ον ἔρον κε Ψ ἈΝ ΤΡ ΑΝ ΠΣ εθριν ὰ σὰ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου " χαὶ ἁπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ, Ἷ 

αὴ ἀπαίτει. ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Τολμᾷ τις, πρᾶ- 

γοίονιριις Πἰθυῖβ εἰ ἴῃ αἴνααιο οἀϊείοπο ραγῖϊον ἄδοσί. 
ΔΜΌπ ΟΡ ἀιιαβὶ ῥγθτογίομβ, πο Ταγο, ἔπυ 5 ἃς τορὰν 

ΒΠΔΒΕΙθι5 αΠἴ5 θεῖς, Ἰορὶ τὰ Ἀδρ. τευτῖο ροσῖπάε τιῖ 



ΜΟΒΑΙΠΙΑ. 

Ὑμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, χρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδί- 
χῶν. καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων ; Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " 
Ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν, ὅτι “χρίματα 
ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν. Διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε: 

διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε ; ̓Αλλὰ ὑμεῖς ἀδι- 

χεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, χαὶ ταῦτα ἀδελφούς. 

Ὅτι οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἢ ἑαυτὸν ἐχδιχεῖν " πρὸς πάν- 
μ.} ». ἣν δῚ 3 ΄ δι ΕΤ ἘΕΘ λ) τας δὲ, εἰ δυνατὸν, εἰρηνεύειν, κατὰ τὴν ἐντολὴν 

"- ζ τοῦ Κυρίου. 

ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἠχούσατε, ὅτι ἐῤῥέθη, ὀφθαλμὸν 
ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. ᾿Εγὼ δὲ 
λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ̓  ἀλλ᾽ ὅστις 

σε “ιῥαπίσῃ εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα. στρέψον αὐτῷ 

χαὶ τὴν ἄλλην » χαὶ τὰ ἑξῆς. ΜΑΡΚΟΣ. οἈγά- 

πὴν ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλή- 

λοις. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Μηδενὶ καχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀπο- ἃ 

διδόντες, προνοούμενοι ἃ χαλὰ ἐνώπιον πάντων ἀν- 
θρώπων. Εἰ δυνατὸν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀν- 
θρώπων εἰρηνεύοντες: μὴ ἑαυτοὺς ἐχδιχοῦντες, 

ἀγαπητοί" ἀλλ᾽ δότε τόπον τῇ ὀργῇ. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. 
β΄. Δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἥπιον 
εἶναι πρὸς πάντας. 

Ὅτι οὐ δεῖ οὔτε εἷς ἐχδίκησιν ἀδικουμένου ἑτέρου 
ἀμύνασθαι τὸν ἀδικοῦντα. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Τότε προσελθόντες, ἐπέβαλον τὰς 
χεῖρας ἐπὶ τὸν ἸΠΠΡΟΙ: χαὶ ἘἘρξησαν αὐτόν. Καὶ 

ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐχτείνας τὴν τε. ἀπέ- 
σπᾶσε τὴν μάχαιραν αὑτοῦ; καὶ πατάξας τὸν δοῦ- 
λον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. Λέγει 
δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σοι Ὁ ὃ Ἰη τρεψον τὴν μάχαιράν σου ΣΑ͂Σ Ξ ; 
εἰς τὸν τόπον αὐτῆς ; ὅτι πάντες οἵ λαθόντες μάχαι- 

ραν, ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται. ΛΟΥΚΑΣ. Καὶ 
» , 5» " , ΕἿΣ ἔχ ι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὑτοῦ" καὶ 

ἴῃ 5ᾶοτο ἰθχέπ σπἰσαΐο ; ΟΡ άπ βιιβρίοον Πθγαυίαπι, 
φυϊοιπηάαε 116 ἔπ, σθοιιπη ΒΑ511} ἘΣΘΉΡ] αΥ πα] εἰς 

Ἰοοῖβ ἐχ ΒΙΒΠ1ς σογγοχῖβθο. Μοχ οἀϊτεο Ῥατῖβ. χρίνε- 

σθαι ἐπὶ τῶν ἁγίων. ΑἹ ΜίΞς5. ποκίγι αὐ πὶ σοπίοκίιι, 

«σιγά οαϊῖο εὲ Ἀσς. βοσιηάιι5 χρίμα, ἔχετε. 
ΑἹΙ ἄπο Μ55. χρίμιατα, 

ἃ Ψοίονος ἄπο ΠΡν] δαπίσει, Τρ᾿άοια Ἀορ. ρυΐπιιις 

δοίζιτη αάνοῦδιις αἴΐοτιιπι, για σατὶ αἀρτια ἱπιὶ- 
ιιος, εἴ ποτὶ αρπα Ξςατιοῖος " ἘΠ᾿ Ῥάθ]οΟ ροβὲ : ὕ]απὶ 
ημῖάοπι οπιτιῖτιο ἐεἰϊοίτιπι 6οὶ ἱπ σοῖς, σιιοά 

ἡιάϊοῖα παν οιῖς πίον θο5. Ομαγθ ποτὶ τπαρὶς ἐπ- 

Ε γισίαπι αοοὶριεἰς ὃ ψιιαγθ πιοτὶ τπαρὶς [λαιιάοπι 
ῬΡαιἱηιϊτιῖ ὃ θεῖ σο5 ἱπ]ιγίαπι Καοϊ(ῖ5, οἱ Πρατιάα-- 
ἐἰς : οἱ ποὺ ['αιγίθτις. 

Οιιοά πο ορουίοὶ βισπαΓο, δι 5  ρϑ.1 ΠῚ τ] οἰβοὶ : 
564 δῦσα ΟΠΊΠ68, 51 ἤθυὶ ροϊθϑί, βᾷσΘΠῚ ΘΟΥΥ ΓΘ, 

Ἰαχῖα Του Ϊηὶ πιὰ παξιπ).. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

υ«Ἵιαϊςιὶς φιιῖα ἀϊοίππι 65: : Οὐπἶπι ρτὸ οοτεῖο, 

εἰ ἀδπίεπι ργῸ ἀδπίθ. ἔσο ἀπίοπι ἄϊσο νονῖς, τιοτι 

τοδί σίου πιαῖο. δε φιιϊδηιιῖς 16 μϑγοιι 5 5 Υὶ ἔτι 

ἀοαίοταπι πιααϊϊίαπι, οὔνογίε {{1ὶ οἱ αἰίογαπι, οἵ 

1υϊὰ. ν. 
8. 

Μαιι)ι. 
38. [ξὺν 

γδ] αι... Οπμαγιίαίενι Ππαῦθια ἐπα ὐοῦὶς, σε οἱ λαγο. 9. 
ἩΡάγεπι μαΡοίθ ἱμίοι ὐος5... δμΙ τααϊιτν Ρτὸ ἦ9. 

πιαίο το οτος : ρτονϊἀθτιίθς5 ϑοτια σΟΓ απ ΟἸ)τεῖ- 
διι5 ποπιϊπίνιι5 : οἱ Πογὶ ροΐϊοςί, ψιοα δα σνονῖς 
65ΐ, οεεπι οπιγῖδιι5 Ποπιϊπίδιις5 ράσθπι πμανοπίος : 

γιοτε Ὁοσπιοίἶρ5ο5 οἱπαϊςσαπίες, οἰατιὶ δ οπιῖ, 5ο 

αἰαίο ἴοσιιπι ἔγίθ... ϑόγντίπι αμΐοπι 1) οπεϊτιὶ τιοτι 

οροτίει {ἰτίσατε : 564 πιαπϑδιιθίτει 6556 αἰ ΟΠΙΤι65. 

Οιιοά ποπ ορογίθε δἴϊαπι δα Δ] Γθγτιπι, 411 Ἰπ}αγίὰ 

αἰοῖταιν, νἹ πα Ἰσαπάτιπι, α]οῖδοὶ θα ἢ} 4αὶ [Π}ὰ - 
τα πὶ ἴδοϊξ. 

ΟΑΡΌΤ Π|. 

Τιιπο αοοοίογιεδ5 πιάτιῖ5 ἐπι} ΘΟΟΤιιτι ἔτι 7] 6 οτιηι, 

οἱ δπιιδγιετιξ θιετη. ἘΠΕ 6006 τιτιι5 δὰ ἤιὶς σιιὶ ΘΓ τι 

οτιτη 65, Θατοπθπς πιαπίπι, θα θη οἰαάζιηι 

σαιηι, δὲ ρμεγοιἔίοτι5. δου υτίην ρῥτΤὶτιοί)»ἷ5 5αοοτεο- 

{ππιὶ, απιρτίαντξ αἰιγϊ σιεΐαπι 6715. «11 ατιίοπι ἐ{{1 

εις : Οοπνεγίο οἰ αὐϊίιει ἔπίτετη, ἐπι ἰοοτίην 5τεῖετι : 

ιία ομπτιθς ιΐ ποοερογὶπέ οἸαάϊινι, αἰααίο 
ῬΕΙ͂ ἐδιιπῖ... Ἐπ ταϊοῖε πιιιτιῖῖος ἀπίδ ΘΟΠ ρΘΟίτΠ1 

σταιπὶ : δὲ δππῖος ϑδποτγιιτι ἱπὶ οἰνἐαΐοπι ϑαπιατὶ-- 

ἰτάαο εατεῖο εἴ ποϑευ ἱγεβ Μῖ55, ἀγάπην ἔχετε. 

Αὐ ἴπ βᾶογο ἰοχία συϊσαΐο Ἰοριταν ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς 
ἅλας, παδϑεῖς ἴγε υονῖς καἰ, 

ἃ Βορ. τογίλιι5 καλὰ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ χαὶ πάντων, οο- 

ταηι ἴ)εο εἰ οπιπίδιις ποπιϊπίδιις, 

οι. 12. 

17.190. 

2. Τίπι. 
ἧ 24. 

ὅΠα11]»- 

2. 

οὔ, 

50.---ὖ2. 

Ζπς. 9. 53. 

--ὐὸ. 



Δαίιλ.5.0.. 

οαππ. 
37. 

τή. 

λ]αιει.η.3. 

Ποηι. ἃ. τ. 
-Ξ3. 

ὁ80 

ἐαποτι, τ ραΓαγοηξ ἐϊ. Ετ᾿ ποτὶ τϑοθρογιπξ 

δἰιπι, ηιιῖα βαοῖος 675 ἐγαΐ διεὶς ἴτὶ σογδαίοηι. 

ὅπηι υἱαϊςεοπὶ αμίθηι αἰἰδοίριιὶ 67τι5 ]ασοῦιις εἰ 
Ἰοατιπθς, αἰϊχογιιπιξ : ])οπιῖτια οἷς αἰϊσαπιιις τι 

ἰβπὶς ἀδϑοοπάαι ἐδ οὐἰο εἰ οοπϑιιππαΐ {ἰϊο5, σἱοιεῖ 
εἰ Μεῖϊας ζεοῖι8 (οπνεγοιις ατιΐοπα ἱπογθρανῖξ 

ἐϊ105, εἰ αὐϊογιτι τὶ αἰϊια οαςιεἰζμωπι. 

5. ΒΆΒΙΠΠΙ ΟΕΒΆΠΕ,Τ, ΟΑΡΡΑΡΌΟΟς 

σ 

ἈΒΟΗΙΕΡ. 

ὩΣ , “-"᾿ 
ἦλθον εἰς χώμην Σαμαρειτῶν, ὥστε 

Καὶ οὐχ 

5 
πορευθέντες 

ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 
2.75 ΘῈ Γ ν 
ἐοξεζαντο αὐτον,οτι το 

πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ. 
δόντες δὲ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ ᾿Ιάχωδος χαὶ ᾿Ιωάννης, 

Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταδῆναι ἐχ 

τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ἀναλῶσαι αὐτοὺς, ὡς χαὶ Ἠλίας 

τίμησεν αὐτοῖς, χαὶ ἐποίησε; Στραφεὶς δὲ ἐπε 
3 , ἌΣ  τν , 
ἐπορεύθησαν εις ἑτερᾶν χωμν. 

- τ σ------------------------------------
--- -Ο-ἷῖΟ----“----ςς-ς---ς-ςς----ςςς--ς-ς---- 

ἈΒΟΤΌΤΠΑ 1. 

Οἰιοὰ 4111 φιοαιθ ἃ ρασοπῃ (ΠΥ βιϊ διπὶ 
δά ποοπάϊ. 

ΟΑΡΥῸΤ 1. 

Βεαιὶ ρμαοὶ οὶ, φιιοπίῖαπι ἱροὶ Πἰϊὶ 1)οὶ σοσα- 

διιίιτ..... Ῥάασοπι Γοἰτιψιιο υοὔὶς : μασθηιὶ πιθαπι 

Ὧο νοὐὶς. 

ἈΕΟΘΟΌΤΑ 11. 

Οὐοά ορονίοε ῬΥΪτι5. βοίρϑιη ΡΌΓΘαΓΘ ἃ ὅπο- 
Θαπηπθ. τἀπάθπὶ ἀδ]ϊοῖο. , δὲ ἴαπο ΔΙ θυιμηὶ 

ΘΟΔΥΘΊΙΘΙ. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

Ομ ατιΐοπι οἱάος [δείιιοαπι ἐπι οοτιῖο [ραίτὶς 
ἐμὶ : οἱ ἱγταϑϑην ἐπ οομίο ἰπο ποτὶ υἷες “μὶ| 

ιιοπιοίο αἄϊοος [ταιτὶ (πο: δι 6]ϊοίαπι ἐδείιοαπι 

δ οοιιῖο ἔμο : οἱ δοοθ ἱγαὺς δϑδὲ ἵπὶ οοιῖο {πο 

Πγροοτγῖία, 6]ϊοθ ργίπειαη τσραθηι ἐ6 Θοιιῖο πιο, 

εἰ ἑμτιο οἱπονὶς οἼΐσογὸ ἔδδίμισαπι 6 οοιῖο [τα- 

ἐγὶς ἐιῖ... Ῥτορίοι χιιοά ἱπεχοιϑαν 5 65. ὁ πο-- 

πιο, οπιπῖς ηειὶ ἡμάϊοας. πὶ φιιο ὀπῖτη γάϊοας αἰ- 
ἐθγιίσ,, ἰδίγϑιιπι σοτιοπιτιας : ὁαάθην θπῖπι αϑὶς 

{τι φιιὶ γιιάϊοας. δοῖπετιι5. Θπΐηι ιιοτῖαηι ἡιαϊοίιιηι 

Τεὶ εεὲ ςϑοιπάτον υδγίἑαί θην τὶ 605 φιὶ ἰαϊϊα 

ἀϑιτιῖ. ΕπΙϑιϊηνας ατιίθπι ἰθ6, ὁ μόπιο φεὶ μα - 57 

εας 605 γιιὶ ἰαἴΐα ἀριπξ, εἰ γαοὶς θαάοπι, φιιῖα {τε 

ἐ[πιβῖος μάϊοϊιι 1) οὶ ὃ 

5 ΤΠ γάζαο οἀϊεῖο εὐ Β6ρ. βεοιμάιι καὶ τότε ἑτέρους 

ἐγκαλεῖν. ΑΠῚ ἄπο Μ55. ἑτέρῳ ἐγκαλεῖν. 
α ΒορῚ ρυΐπειις. δὲ τονεϊι5 μουῖπαο αὖ 5ᾷσουν τοχίτι5 

νυϊραῖις ποιῶν αὐτά. ἘΔιπο Ῥανῖβ. ποιῶν τὰ αὐτά : 
4αααιν κουϊρίαγαπι (μα ΟΠ 5ιι5 ῬΥΌΡαΓ ; ἀἰτψααο πλο]ῖτις 
1τὰ Ἰοδὶ ψιαᾶπι ἴπ σᾶοτο ἴοχίι να]ϊραῖο. Ἑάιῖο δ οη. 

" 

Ε 

Α 

ΟΡΟΣ Ν΄. 

Ὅτι δεῖ συμδιδάζειν χαὶ ἑτέρους εἰς εἰρήνην τὴν 

ἐν Χριστῷ. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Μαχάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ, ὅτι αὐτοὶ 

υἱοὶ Θεοῦ χληθήσονται. ΙΩΑΝΝΗΣ. Εἰρήνην 
» 
ἀφίημι ὑμῖν - εἰρήν ὴν ἐμὴν δίδ᾽ δμῦ φίημι ὑμῖν " εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. 

ΟΡΟΣ ΝΑ΄. 

Ὅτι δεῖ πρότερον ἑαυτὸν διορθοῦσθαι ἐφ᾽ ᾧτινιοῦν ἢ 
ΕΣ , Στ » “..2 5» “- 
ἐλαττώματι, καὶ τότε " ἑτέρῳ ἐγχαλεῖν, 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ 
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ τ 

οὐ χατανοεῖς ; ; 

δὲ βλέπεις τὸ χάρφος τὸ ἐν 
ἰφου σου, τὴν δὲ δοχὸν τὴν ἐν 7 ὥ »} ἘΞ 

τῷ σῷ ὀφθαλμῷ 

ἀδελφῷ σου᾽ ἄφες ἐκδάλω τὸ χάρφος ἐχ τοῦ ὀφθαλ- 

ἣ δοχὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου ; 

Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ 
ΤῊΣ 

ν 3 
μοῦ σου" χαι ἰδοὺ 

Ὑποχριτὰ, ἔχόαλε πρῶτον τὴν δοχὸν ἐχ τοῦ ὀφθαλ- 
μοῦ σου, χαὶ τότε διαδλέψεις ἐχδαλεῖν τὸ κάρφος 

ἐχ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. 

Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ἄνθρωπε, πᾶς ὃ χρίνων. Ἔν 

ᾧ γὰρ χρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν αρ ες 

τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὃ χρίνων. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τ 

2χρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν, ἐπὶ τοὺς τὰ 

τοιαῦτα πράσσοντας. Λογίζη δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, 

ὃ χρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας, χαὶ ποιῶν 

Ἀτὰ αὐτὰ, ὅτι σὺ ἐχφεύξῃ τὸ χρίμα τοῦ Θεοῦ: 

ἀπὸ γουρὸ ποιῶντας αὐτά, τα]6. Ἀδρ. βθοιηάας ἀπα- 

Βὰς τοοῖθιυις ποιῶν τὰς αὐτά, ποῦ ππε]ῖι5 : Ξοα 5ὶς ἴα- 

πλθπ, τι ἐσ αἴγταχιθ Πὰς βουρεαγα ΟΡΒΟΙΓΙΠῚ ΠῸῊ 51} 

Ἰερὶ οροτγίεγε ποιῶν τὰ αὐτά. ἈΡΡᾶγεὶ δηῖϊπὶ ψοὶ οὔθοο, 
ἴπ δο ροοοαίιπι ἔσθ, φαοα ΠΡΥΑΡῚΪ ἐχ ποιῶν τά ἴπεὸ- 

Ρίς [ἀσουϊμΐ ποιῶντας, οἵ ποιῶν τάς. Ῥυῖο φυϊάοῃηι ἐν- 
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ΟΡΟΣ ΝβΒ΄. 

Ὅτι οὐ χρὴ ἀδιαφορεῖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι, λυ- 
πεῖσθαι δὲ χαὶ πενθεῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥΚΑΣ. Καὶ ὡς ἤγγισεν, 

ἔχλαυσεν ἐπ᾽ αὐτὴν, λέγων “ ὅτι 

καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη τὰ πρὸς εἰρήνην σου" 
νῦν δὲ ἐκρύδη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. 

“Ὅλως ἀχούετάᾶι ἐν ὑμῖν πορνεία, χαὶ τοιαύτη πορ- 
’ 2Χ 3. .- “Μ;" ΕῚ , [ 

γνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται" ὥστε 

΄ 

ἰδὼν τὴν πόλιν, 
3. 3Ὁ “Ν Χ εἰ ἔγνως καὶ σὺ, 

γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. Καὶ ὑμεῖς πεφυ- 
΄ 3 ἣν ᾿ -, πω ΕῚ ,ὔ [4 σιωμένοι ἐστὲ, χαὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα 

ἐξαρθῇ ἐχ μέσου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β΄. ". πάλιν ἐλθόντα με πρὸς 

ὑμᾶς ταπεινώση μὲ ὃ Θεός μου, καὶ πενθήσω 

πολλοὺς τῶν προημαρτηχότων, χαὶ μὴ μεταγοη- 
σάντων. 

Ὅτι οὐ δεῖ ἐφησυχάζειν τοῖς ἁμαρτάνουσιν. 6 

ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ΛΟΥΚΑΣ. Ἐὰν δὲ ἁμάρτη “δ ἀδελφός σου, 

ἐπιτίμησον αὐτῷ " καὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Καὶ 

μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 
, τ Α  Ὰ 4 

σχότους, μᾶλλον δὲ χαὶ ἐλέγχετε. 

Ὅτι δεῖ τὴν πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας συντυχίαν 
Ἕ 9. ΕΔ ΝΥ [} Ὁ 

χαταδέχεσθαι, οὖχ ἄλλου τινὸς ἕνεχεν, ἢ τοῦ 

εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς ἀναχαλέσασθαι, ᾧπερ ἂν 
κὴ 

τρόπῳ δυνατὸν ἡ χωρὶς ἁμαρτίας. 

ΚΕΦΆΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι χαὶ 

ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες, συνανέχειντο τῷ Ἰησοῦ, χαὶ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, εἰ- 

ῬΟΡΤΆΡΙΙο5 ῬΑυ βθηβ65 ἰΐα ἦ6 5ιιὸ 61 1556 ποιῶν τὰ αὖ- 
τά : «αοπίατη απο πῶ 5ουϊρίπγα ΠΡΟΤῚ Π γ ἔθ ΠΤ 
τεβεϊ πηοτῖο 5α[15 ἀροτέε σον πιαίτιν, π1 1} πιτιϊαπ τιπὰ 
ἡπάίοανι, 

»Ήμιπο Ἰοοιπι,, μὴ πάλιν ἐλθόντα, 1ίὰ ἴπ Νυϊραία 

ΘΧΡΓΟβϑιιπ [οϑἽπλι5, 776 ἐξεγιιπι σπῖτι Ὁ ΠΘ ΡΟ, {πιπτεῖ-- 

ἔϊει {15 εις αρια σο5: 564 δου πη 6 πὶ ψΘ ΒΟΥ ΠῚ 

ἈΕΘΌΤΙΑ 1.11. 

Ουοά ποη ὁρουῦίοι ἱπα θυ πίοι 56. ΘΘΥΘΙῸ οὐρα 
Ῥϑοοδηίθϑ, 5686] δου ἢ] οι ἐγ]5Π11ὰ ἀ[ἤο] δὲ 

Ἰθο ΓΘ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Εττιὶ ἀρρτοριπφιιανῖῖ, υἱάδης οἰνιἐαΐοπι, ἤονὶξ 

οἱ φιιΐάσηι ἐπὶ παο εἶθ, σι αὐ μασθπι {ἰδὲ : ταις 

αιΐοτα αὐοοοτιϊία σεπὶ αὖ οοιεἰδ {ειῖ5.... Οπιτιῖ-- 

τι0 αι {ι᾽ ἱπίοτ' 05 Γοττιϊοαίϊο, εἰ αἰὶς βοττιῖσα- 
{ἴὸ ψιιαϊὶς πιθο πίον σοπΐθς ποπιϊτιαΐμ, ἐξα τιξ 

τιαφοτθπι ραϊτὶς αἰϊφιιὶς παῦθαι. ἘΠ τος ἱπβαιὶ 

ἐειϊς : δ τιοπ πιασὶς ἱπεοίπεηι Πανὶ ςιὶς, πὶ τοῖ-- 

ἰαίπιτ δ πιοάϊο τδϑίτγιπι ιιὶ ἰοο ορτις {δοϊ!.... 
16 {ΐογιίηι, οτέτηι Ὁ ΦΠΘΤῸ αὐ το5, ἰπιϊ θὲ πιὸ 1) 6ιι5 

τπδιι5 : οἵ ἰμβϑαπι πιο 5 δα ἰἷς ψιιὶ απίθ ρϑοοώ- 
νογιτ, οἱ ποτὶ ὀρ Γιατ ροω τι οπίϊαηι. 

Οὐοά ποπ ορουῖοθὲ 5||6γ6., πᾶ π4ο ἃἰ] αὶ 

Ρθοοδηΐ, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

δὲ ατείοτπ ρεσοανογιί {παἴ6)" {μιπ|5, ἡποτορα δτίηι, 
οἴο.... .Ε1 ποῖϊι6 σοπιπιιτιίοαγθ ορογῖνιις ἐπγσιι-- 

εοἰμοοὶς ἰθτιοῦτ γι, πιαρὶς ἀμίθιηι οἱ τοάαγριῖίο, 

Οὐοά οροῦίθε ᾿π σΟΠρΎ 5511) δἰ ΘΟ]]Ουἶπ|π| Ρ6ο- 
ΘαἴοΥ ΠῚ ψΘΠΪΓΘ, ΠΟΙ ΟἿ Ἀ}18Π| Οαιι58 1, ΠΠ1Ὰ ΠῚ 
τι ᾿Ρ505 δἰ μα π [6 ΠΕ 8 Πὶ ΓΘΥΟΘΘΙΠΙΙ5 ; 4π0 ἴδῃ - 

ἄδπι ππ040 ἤθνὶ ροίθυῖς ον ρϑοσαίιη). 

ΘΑΡΌΤ 1Π. 

Εἰ δοοθ πειιῖξὶ μι ίϊοανιὶ δὲ ρμϑοσαίογος τυϑ- 

γιϊοτιΐο5, εἰἰδοιπι ὑοῦ ατιΐ οἰιπὶ «7}651ι, οἱ εἰϊδοίρις 

675. Εξ υἱάδθπίος Ῥ]ατίσεὶ, αἀϊχογισιε εἰἰδοίριεζις 

γαγία οοἸ]οσαῖίο ἔδοϊς, τιῦ Ῥάι]ο ΑΠ ον Ἰπτογργοίαξιις 

511. 

ς Ἑδιτῖο Ῥατῖβ, ἁμάρτῃ εἰς σέ. δεα 1Π04, εἰς σέ, πο- 

486 ἴπ οἀϊοπο δ οπ. ποίτιθ ἴπ ποβίτ!β Νί55, Ἰθβειιν, 
ΤρΙἄθπι παἴγασιιο θά τ1ο οἱ Ἀθρ.. βθοιπά τι5 μὴ συγκοινω- 
νῆτε. Βες. του ἴτι5 συγκοινωνεῖτε. 

Ζιιο.το. ἦτ. 

Β ΦΙρΟΥ ἰἰΐαπι, ἄϊοθης : Οτῖα οἱ σορπονῖ5565 δὲ ἔτι, 12: 

1. Οον. 5. 
Ὶ. 2. 

4. ον. 12. 
21. 

Με. 17. 3 

Ἐρ]ες. ΠΣ 
ΕΙ. 

Δαιι). 0. 
10.--οὶ. 



Σπουῖ 

2. ΠΠδξϑι 3. 
τὴς τὴς 

2. ὍὉοΥ. Ἅ 

5.--7. 

ἡ]αι)ς τ. 

15 --οὶ7. 
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ὅς: Ομαγο οππι μι ἰϊοαπιὶς οἱ μθοσαίοτίνιις 
πιατπιποαϊ πιαρβίδίον ὐδϑίον" {11 76σιις5 αἰ άϊοπ5, 

αἷς ἐς - Πον δεῖ ορτι5 υαϊοπιίνιις τπθάϊοτιις, 5ε« 

παῖ μαϊονῖνιι5. Εἰπιΐος ατιίθην εἰϊδοῖ 6 αι 

ἐεί : Μιερογιοονάϊαην οἷο, οὲ ποῖ σαοτὶ [οπιηι. 

οι ἐπὶην υδπὶ υοοαΐὸ ιι5ῖος, 56(ἰ ρϑοσαίογ 5 

5... ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ 

ταὦ ρμωπιιοπίίαηι..... Ἐταάπξ ἀκπιίέπν ἀρρτορῖνι-- 

ιιατιίος οἱ οπιπθς μι] οατιὶ δὲ ρεοοαίογο5, τιί 

ατιαϊοπὶ {ἰπηι. ΕΔ παπιρηιγαθατ δον εξ 

Ῥμανίςιϊ, ἐἰϊοοτιίος : Οὐΐα [εἶα ρϑοσαίογος τϑοί- 
Ρὶϊ!, ὁἐ πιαπιάιοαιϊ οἰιηι {ἰἰς. ΕἸ αἰ αὐ ἐϊ105 ραγα- 

δοίωπι ἰδίαπι, εἰϊσοτις : ΟΣ οα ϑοὐὶς θεῖ. ιιὶ 

μανοῖ σθηίταμ, ον 655) Θὲ οἱ ρονϊάονιε τώηι δα 

ἐΠ115, πιοτὸ εἰπεῖ ποπαρίτιξα πον θην ὅπ εἰ 5 61"- 

ἰο, οἱ αὐ αὐ ἡϊΐαπι ψιίώ ρότίογαιϊ, ἄοτιθο ἵπινθ- 

παι δαπιἢ οἵα... Ομοε οἱ σις ποτὶ οὐ θεϊε ϑρῦο 
7105 .}0. ΡῈ ἐρϊστοίαηι Διο ποίαίθ, δὲ τι6 σοτῖ-- 

πυϊφοθαπιϊηὶ οὐ {{10. τὶ σον [τι αίτι, ΕῚ πιοῖ {6 

ιιαδὶ ἐπιϊηνίοιιηι θαϊσεηι αν, σοι ἐοΥρὶλ6 τι [Γα- 

υΓΘΗΝ.. ον δὲ 4ιῖδ απέεμι σοπ γι δι ανὶξ, τὰοηι τ}6 ΘΟ 1ι- 

ἐγισίανιε : 5θ δὰ ραγίθ, τιῦ τιοτὰ ΟἸΘΓΘΙ ΟἸ}1716 5 

νος. δι 710 11, χα ἐἰιδηιοαϊ 65ι, οὐ ιγϑαῖο 
ἔς για {1 ὦ ρ[ὐῖϑιις τ ἴα πὶ 6 οομηίΓατο πιαϑὶδ 
αἰοτιοιὶς, οἱ σοπϑοϊοηιίπῖ. πὸ ΠῚ 6 αὐιπιαπίϊοτὶ 

ἐνὶ δια αὖ δον οαίι χει ὁ) 5ηιοὶ 65. 

Οτιοά ΘροΥΙοὶ 605 4 ρου ϑον ΟΠ 1 5118 ᾿50}Ὲ1ΠῚ 
ποαιυ ἴα, ἀν ΘΥβα Ὁ, θοβίθα τὰ 1 ΘΟΥ 1 ΟἸΡΆΠΟ 
ΟἸηἰ ποθ 610 το πίαῖα [πθυὶι, 

ΟΛΡΌΤ ᾿ν. 

δὲ ροοσανονὶέ ἔπι 16 [Γαΐ ον ἐππι5., σακίδ, σοΥτὶρὸ 

δι ἐπί ἰ6 εἰ ἰρδιιηι σοίπιηι. δὲ 6 αἰιἰϊονῖ!, {πι- 

ογαΐμ5. 5. ἤαίτθηι {πηι 1 δὲ ὉΘΤῸ τιον αἰιαϊονῖξ, 

«αι τΘοτεην τεητι)1, οδὶ πος, τι ἐπ οΤὸ ἡπο- 

γάιν ὐδἷ ἐγ μη), {ο5 τιι1η. δἰοΐ οἸιτι6 ὐογϑτηι. Ομοά 

δὲ πὸπὶ αἰἰϊονῖζ 605, εἰς δοοϊοεὶς : οἱ απίοηι 6ο- 

οἰδοίαηι σιιο,ι ποτὶ αἰϊοτὶζ, οἱὰ {ἰδὲ οἴομε οἰ]ι-- 
τοι Θὲ μι ἰοατιῖις5. 

ἃ ΠΙυά, εἰς μετάνοιαν, ἁ 4141] εχ ἤδρ. τον εο, 

ἃ Ῥοβὲ νόοοβ εὕρῃ αὐτό; τἴὰ βουρίιηι ᾿πνθηϊίαν ἴῃ 

Ἐς. ἴογτῖο οἵ ἴῃ Μί95. καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ... οὐ 

χρείαν ἔχουσι μετανοίας. 656 Πμσαπὶ 15, 5. Βαχθιι 

ἐχ δοάομι [μιὰ ἀἀ]οοία, διιπΐ ᾿ς ἴῃ αἰγόχινο ΠΠΡνῸ 

275 , 

ΘΟΛΡΡΑθΌΟ. ΑΠΚΟΗΙΕΡ. 

ἐ Ξ ἐδ ρὲ ΡΥ Ε ΔΕΥ τὼ 
πον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿ διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν 

καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὃ διδάσχαλος ὑμῶν; Ὁ δὲ 
-" τ » πτ - 
Τησοὺς ἀκούσας, εἶπεν αὐτοῖς οὐ χρείαν ἔχουσιν 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. Πορευ- 

θέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, ἔλεον θέλω χαὶ οὐ θυ- 
͵ ἘΧ σίαν. Οὐ γὰρ ἦλθον χαλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἅμαρ- 

τωλοὺς εἰς “μετάνοιαν. ΛΟΥΚΑΣ. Ἦσαν δὲ αὐτῷ 

ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἀκού- 
Ἐξ ανΣ τς ἂ 

ειν αὐτοῦ. Καὶ διεγόγγυζον οἱ γραμματεῖς χαὶ οἵ 

Φαρισαῖοι, λέ γόντες. “Ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσ- 
» σ- ν ͵ Ε - τ, ὯΝ Ν 3: “ 

δέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς 
᾿ “δον ΄ 5. Η δυν Ἄ' δὶς συ Ὅν τὴν παραδολὴν ταύτην, λέγων “ τίς ἐξ ὑμῶν ἔχων 

ἑχατὸν πρόδατα, χαὶ ἀπολέσας ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐ 
᾿ ς - 

χαταλείπει τὰ ἐννενηχονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ 
Ὁ ἢ " » ΕῚ τ ττν “ 

Δ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς, ἕως οὗ εὕρῃ αὐτό; 
τ 
ἑξῆς. ΠΡῸΣ ΘΙΣΣ. β΄. Εἰ 

ὑπαχούει τῷ λόγῳ ἡμῶν, διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον 

ἃ χαὶ τὰ δέ τις οὐχ 

Ξ Ὁ ῃ ΑΥ Ἂ ΄ ῃ 9 Ἐξέσω, [2 3 σημειοῦσθε, χαὶ μ«ἡ συναναμίγνυσθε αὐτῷ , ἵνα ἐν- 

τραπῇ. Καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖ- 
Ὰ Ἄγετν δ  ΞΞΣ 

τε ὡς ἀδελφόν. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Εἰ δέ τις λελύ- 
5 ἘΣ ἣ 4 συν ΟΣ δὴ ΄, [. 

πηχεν, οὖκ ἐμὲ λελύπηχεν , ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα 

μὴ ἐπιβθαρῶ πάντας ὑμᾶς. Ἱχανὸν τῷ τοιούτῳ ἣ 
Ἦ Ἐ ΑΕ Κ ἐς τνν ς υλ " Ξ 

ἐπιτιμία αὕτη, ἢ ὑπὸ τῶν πλειόνων “ ὥστε τοὐναν- 

τίον ὑμᾶς μᾶλλον γαρίσασθαι, χαὶ παραχαλέσαι, 

μή πὼς τῇ περισσοτέρα λύπη χαταποθῇ ὃ τοιοῦτος. 

Ὅτι δεῖ τοὺς, μετὰ τὸ πληρωθῆναι πάντα τρόπον 

ἧς "ἢ εἰς αὐτοὺς ἐπιμελείας, ἐπιμένοντας τῇ 
ἰδία χαχίᾳ ἀποστρέφεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἐὰν ἁμάρτη εἰς σὲ ὃ ἀδελφός 
- Ν Ὁ» -Ὁ 

σου, ὕπαγε: ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ χαὶ αὐτοῦ 
Ἔν ΡΣ ΠΤ ΞΟ ῚΝ ὙΜΕ  ἘΕ τὰν 

μόνου. Ἴάν σου ἀχούσῃ, ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν 
Ξ ἘΣ ΣΤ: 

σου᾽ ἐὰν δὲ μὴ ἀχούση, παράλαδε μετὰ σοῦ ἕνα ἢ 

δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο ἢ τριῶν μαρτύρων στα- 
- “- Ὁ , - Α - 

πᾶν ῥῆμα. ᾿πὰν δὲ παραχούση αὐτῶν, εἰπὲ τῇ πὶ βρη! ᾽ Ἀ ἾΣΟΣ ; ; 
ἐχχλησίᾳ " ἐὰν δὲ χαὶ τῆς ἐχχλησίας παραχούσῃ, 

3 ΠΑΠΕΕΝ 
ἔστω σοι ὥσπερ ὃ ἐθνιχὸς χαὶ ὃ τελώνης. 

νοϊονῖ, εὐφρανθῆναι δὲ χαὶ ἔδει ὅτι ὁ ἀδελφός σοὺ οὗτος 
δες ὙΡ ἘΕΕῚ ΤΑ εν Ἐπ τε 

γεχρὸς ἦν χαὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Τιορὶ 

Ροϊοσί νθυβίοαμας 82 ὁ] 5 φιιο το 10 οἰτανὶ σα εἶδ. 

» Ἐάτο Ῥαν5. αὐτῶν ἐπιμελείας. ΑΒΕ αΪ ἔτος 

ἸΡυὶ τῆς εἰς αὐτοὺς ἐπιμελείας. 

ἢ9 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 

ΟΡΟΣ ΝΓ΄. 

ε "δὲ τς Σερυλνος 
Ὅτι οὐ δεῖ τὸν Χριστιανὸν μνησικαχεῖν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

; ᾿ 
χαρδίας ἀφιέναι τοῖς εἰς αὐτὸν ἡμαρτηχόσιν. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Βὰν “μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 

τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὃ 
οὐράνιος ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν " ἐὰν 

ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος. 

᾿Ὶ « με ς 

Πατὴρ ὑμῶν ὃ 
ΝᾺ 

οε 

ΒΕΟΌΙΑ ΠΠ1Π1. 

Ουοά ποη ἄδθρθεὶ Ομ υἰβείαπιιβ ἱπ]ανίανιιπι δοσορία-- 

ΤἾΙΠῚ ΠΊΘΠΊΟΙ᾽ 6556, 56εἰ {Π|45 115 41 ἴῃ 56. ἀε]1- 

4αΘΥηΣ 6χ σογδ σοπέήοπαγο. 

ΟΑΡΙΤ 1. 

δὲ ποπὶ αἰϊπηιϊσογι[ἰς Πιοπιϊτείιις ἐἰεἴϊοία δογιίπι, 

Ὁ πέφμε Ῥαίετ ὑοσίου οὐἰοειῖς πηι ἀοἰϊοία 

φεδιΓ : δἱ απίθηι εἰϊπιϊδογὶἰς Ἰιοπιϊπίψιι5 ρμθο- 

οαίαᾳ φοτιπι, εἰϊπεί(1θὲ οὲ νονὶς Ῥαίογ υδδίον ο- 

ἰεειὶς. 

Δ] απ 

ιή. τ5. 

ΟΡΟΣ ΝΔ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ χρίνειν ἀλλήλους ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τῆς Γρα- 

φῆς συγχεχωρημένοις. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μὴ χρίνετε, ἵνα μὴ χριθῆτε. 
Ἔν ᾧ γὰρ χρίματι κρίνετε, χριθήσεσθε. ΛΟΥ- 

ΚΑΣ. Μὴ χρίνετε, χαὶ οὐ μὴ χριθῆτε " μὴ κατα- 

δικάζετε, καὶ οὐ μὴ χαταδικασθῆτε. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. 

Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὃ δὲ ἀσθενῶν λά- 

χανα ἐσθίει. Ὃ ἐσθίων, τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξου- 
ζ , ἢ ὦ , " 5» , ᾿ ΄, 

θενείτω, καὶ ὅ μὴ ἐσθίων, τὸν ἐσθίοντα μὴ χρινέ- 

τω. Ὃ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάδετο. Σὺ τίς εἰ ὃ 

χρίνων ἀλλότριον οἰκέτην: Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήχει, 
Ἄς ΄ ἔβας τε 75 ε 
ἢ πίπτει " σταθήσεται δέ " δυνατὸς “γάρ ἐστιν ὃ Θε- 

ὃς στῆσαι αὐτόν. Ὃς μὲν γὰρ χρίνει ἡμέραν παρ᾽ 
- ᾽ ο ΕῚ “- 

ἡμέραν, ὃς δὲ χρίνει πᾶσαν ἡμέραν, ἕχαστος ἐν τῷ 
- ἦ, ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσθω. Ὃ φρονῶν τὴν ἡμέραν, 

“- -- , , 

Κυρίῳ φρονεῖ" χαὶ ὃ μιὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν, Κυρίῳ 
οὗ φρονεῖ. Καὶ ὃ ἐσθίων, Κυρίῳ ἐσϑίει - εὐχαριστεῖ 
γὰρ τῷ “Θεῷ. Καὶ ὃ μὴ ἐσθίων, Κυρίῳ οὐχ ἐσθίει, 

» -“»-Ὁ - ι γ, “7 . - 
χαὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Ἄρα οὖν 

ἕχαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ. 

Μηχέτι οὖν ἀλλήλους "χρίνωμεν. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. 

ς Βορ. ἔεγιϊυ5 ἐὰν γὰρ μή, 
ἃ Τῦχασας οἀϊεῖο δυνατὸς γὰρ ὁ. Ἀδξρ. ῥυΐπιιβ δυνα- 

τὸς γάρ ἐστιν ὁ. Οοάοχ (οπιροῖ, οἱ Βοος. ἰογει5 δυνα- 

τὸς γὰρ ὁ χύριος, μοίεη5 δδί επίπε Π)λοπεῖπες. ΤΡ ἐπὶ 

πἴνασας 6110 ὃς μὲν κρίνει. “ΓΑΡΥΪ νοΐογοβ ὃς υὲν γὰρ 
κρίνει. 

4 519. Οοάεχ (ομηθοῖ, οἱ ἤοσ. τουεῖτις ριον Μο5- 

ΒΕΟΌΙΑ 110. 

Θυσα Ποπ ΟροΥΘι 56 ἰπνίσθμη [1 ΠΠ0ᾶγῸ ἰπ [15 “τις 

ἃ ϑογιρίπγα 51π| σΟποθϑϑᾶ. 

ΟΑΡΟΌΤ 1. 

Μοίϊι6 γιάϊσατο, μὲ ποτ ἡμαϊοοπεϊτιϊ. [πὰ {πιο λγαιεῖι. 7. 
δπίπι ἡμάϊοῖο γμαϊοαίῖς, γμαϊσανὶπιϊπὶ... Πο ἴ(6 7μ- ΤΩ ἘΠ 

Ἑ ἀἴξαγο, δἴ ποτὶ Ἱπιαϊοαἰϊπεϊτιϊ : τιοϊἱ6 δοπδθηιτιασο, τ 
δἰ οοπεοπιπανιπεϊπὶ.... ΑΑ{πι5 φιΐάοην ογθαϊε 56 πον. τή. 
πιαπαϊμισαγε οπιπία : ει αιιΐθτ ἵτι {τ πειις ὁδί, οἴεγα 5 δ᾽ 
πιατπιάποαϊ. 5 φιιὶ πιαπάπμοαί, ποτὶ τπιαπάμποατ- 
ἴδηι πεοτὶ δρογτιαΐ : οἰ {τὶ ποι πιαπάποαϊξ, πιατι-- 
ἀμοαπίεπε ποτὶ [ιάϊοος. }) ει ὀπιῖπι ἐἰ{ππὶ ἀππιιπι- 
οἰξ, Τιι ἡιιὶς 65. ψιιὶ ἡμάϊοας αἰϊοταάπα φογνιί ὃ 
Τοπιῖπο 51:0 σίαϊ, αι οααῖξ : σανὶς απίδηι : Ρο- 
6715 δ5ὲ Θηπῖπι [)θιι5 σίαίμονο {{{π|ππ. Α΄ {πι5 οπίππ 

᾿ι)μάϊοαι ἴδηι ἱτπιΐοτ εἰΐοτ : αἰΐιις θθΓῸ πιάϊοαι 
οπῖτεθτπι «ἰζοτπ, τετατι5 ἡ εἰ 5 16 ἔτι σι σοιισῖι ἀεί. 
Ομ σαρῖξ ἄϊεπι, [) οπιῖτιο σαρίξ τ δὲ φιιὶ ποτὶ δαρῖξ 
αἴσπι, Τλοπεῖπιο τιοτὶ σαρὶξ. ἘῈ φιὶ πιαπάποαϊ, 
Τοπεῖπο πιατιάιοαϊ : σταίϊας Θπὶπι αρὶὶ Π)6ο. Εἰ 
ει ποτὲ πιιατιμοαί, 1)οπεῖτιο τιοπὶ πιαπάμοαί, εἴ 
Βγαϊίας αὶ: 1260. ἘΠ Ῥάι]ο μοϑβὲ :- Ζαιιθ τιταῖίς- 
ιιίδημθ ποϑίγιιπι ὑΓῸ 56 ταϊϊοποπι τϑάμοὶ [θο. 

τ. 12. ι3. 

βάποηδοπι, ἔὐέγαχιιο θα Ἰεῖο εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ. Και 
μετ᾽ ὀλίγα - ἄρα : 4ιοῖ παι!!! πὶ ογαΐ δὲ {γιποιπις 
Μοχ πίγδαιια βἀϊο περὶ αὐτοῦ. Ἀδρ. [ογέϊι. περὶ ἑαυ- 
τοῦ. 

Ρ̓Ροβὲ νευθιιπι χρίνωμεν 11 Ξογρίπμ ἱπυθηϊταν ἦτ 
οὐϊοπε εη. εἰ πὶ Μοββαη. εἰ ἴῃ 4115. {ὙἸ] 5 Μ55. 
δῆλον δὲ ὅτι ἐν τοῖς τοῖς τοιούτοις ὡς ἐκ τούτων χαὶ τὰ τοῦ 
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οπ ΘΡΡῸ απιρῖλιι5 τιος ἱπινίοοπι ἡμαϊοδητιι5..... 

θηιο οΡθῸ τος Ἱπιαϊοοί τι οἶδο, αι ἵτι μοί, ατιὲ 

ἐπ ρατίε αἰοὶ {65{ϊ, ατι πϑοηιοπῖιθ, απ δαϑϑαίο- 

ΤῊ Π17. “τ διιιξ πεπιῦτα {μ{π|ΠΌΓιίηι. 

5... ΒΆΒΙΠῚΙΙ ΟΜΒΆΚΕΙΝ 

Οιιοά ποη ΟροΥ οι Πμδ51 [1 ἴπ [115 (1188 ἃ Βου ρίαν Β 
ῬΘΥΠηΪ588 διιηΐ, 

ΟΑΡΌΤ ΤΙ. 

Βεοαίιις ηιὶ τπιοπ γμαϊοαΐ φοηιθιΐρϑιιπι ἐπι 60 
φιοά ργοναῖ. Οἰιὶ ἀμΐοπι εἰϊδοονζ, οἱ πιατιποα-- 

νογῖῖ, σογιεἰθηγιαίι5 5 : φπῖα τιοπ θα Π 6. Οπιπθ 
ακίθηι, σι ποτὶ δὲ θὰ Πὰ6., μϑοσαίμηη 651.... 

δὲ πιογίμϊ ὁπ ϊς οὐιην Οἰιτίδίο αὖ οἰθηιθη ἰδ γγισυ- 

αἰ, φιι ταπιχιίαμι αἱνότιίος ἐπ πιστὸ ἐἰθοοτ- 

γι" Λα ἰοἰἰρογὶς, τιθιι6 οιιδίανογὶ5., τιθῆιθ αὶ 

οοπγδοίανοηὶς : σι διιπὶ οπιπία ἔπι ἐπι  δΓ  τεῖηὶ 

ἔρ50 τιϑιι, δθοισιάπηι ρτιϑοορία δὲ ἀοοίτίπας ἢο- 
τυϊγτεῖγι. 

Οιυιοά ἐδ γϑριι5 ᾿π θυ εἶθ. ΠΟΙ δὲ Πα Ἰοαπάμιπη. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

Τιάιθ ποῖ ἀπίθ ἐθπιριι5 ἡμάϊοανο, ιοαά- 

τἰδτι6 υδπὶαὶ 7)οτηεῖτι5, παῖ οἰ ἐἰἰιιπιϊπανιι αν-- 

δοοπάτα 1ογιοὑταγιιη, οἱ τη ατιϊ [οςίανίε οοτιοί Πα 
σογάζιιτη, : οἱ ἔπιπο ἰατι5 ἐγὶΐ ττιϊομίψιιὁ α Πεο. 

Οὐοά ποη Οροτίοε πιά! οανο ΠΆ ἰτὰ ῬΘΥ ΘΟ ΠΑ ΠῚ Ὁ 
ΤαΙΟΠΟ. 

ΘΟΑΡΌΤ ἸΥ. 

δὲ οἰτοιιπιοὶςἴοπιοηι ασοὶρι! ἤοηιο ἔχ ϑαϑϑαίο, 

τ ποτὶ δοὶναίι ἰθὰ 170 ὶ : χιιὶα πιὶ ]ιὶ ἐπεϊσπα- 

τα ϊγιὶ ψιια ἰοίτιηι Πποπιΐνποια, σαπιίηι 7εεὶ ἔπι ςαὖ-- 

δαίοϑ Ποῖϊ6 ἡιάϊσαγο «δοτιπιάχιηη ἐαοίοηι, 566 71ι- 

δέμηι για ϊοίτν, για ϊοαίε. 

εὐαγγελίου σαφῇ γενέσθαι : {18 γουθα οπηπῖα ἴπ οα]- 

τοπὸ Ῥαχῖβ. ἀοδιπῖ; πος ἀπο, ἀυῖπι πο ]τιι5 ἀρ ηΐ, 

οὐ. ἀρονῦίο ΠΡγασϊογαπι διαὶ αἰιΐ ΔἸ αμηοηΐα, αὶ 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

Μὴ οὖν τις ὑμᾶς χρινέτω ἐν βρώσει, ἢ ἐν πόσει, 
ἊΣ ΄ τ ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς, ἢ νουμηνίας, ἢ σαδθάτων, ἅ 
ἐστι σχιὰ τῶν μελλόντων. 

Ὅτι οὐ δεῖ διακρίνεσθαι ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τῆς Γραφῆς 
συγχεχωρημένοις. 

ΚΕΦΑΛ. Μ΄. 

ΠΡῸΣ ῬΡΩΜ. Μαχάριος ὃ μὴ χρίνων ἑαυτὸν ἐν 
τς ὃ , Ὅ ΔΝ , 2. ,ὔ 
ᾧ δοχιμάζει. Ὃ δὲ διαχρινόμενος, ἐὰν φάγη; κα- 

΄ “ -2 ᾽ ,ὔ ᾶ--, ῦ 3 ΕῚ ταχέχριται, ὅτι οὖκ ἐχ πίστεως. Πᾶν δὲ ὃ οὐχ ἐκ 

πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. Εἰ ἀπε- 

θάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, 

τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε; Μὴ ἅψη, 
ἈᾺ , ε ΝΑ οἱ 5 ῸΩ , Η ἢ 

μηδὲ γεύσῃ ,) “μηδὲ θίγης ᾿ ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν 

τῇ ἀποχρήσει, χατὰ τὰ ἐντάλματα χαὶ διδασχαλίας 
τῶν ἀνθρώπων. 

Ὅτι οὗ δεῖ κρίνειν περὶ τῶν ἀδήλων. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι χρί- 
νετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὃ Κύριος, ὃς χαὶ φωτίσει τὰ χρυ- 

πτὰ τοῦ σχότους, χαὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 

καρδιῶν " χαὶ τότε ὃ ἔπαινος γενήσεται ἑχάστῳ ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ. 

9 
Ὅτι οὐ δεῖ ἐν προσωποληψία χρίνειν 

ΚΕΦΛΑΛ. Δ΄. 

ΤΩΑΝΝΗΣ. Εἰ περιτομὴν λαμόάνει ἄνθρωπος 

ἐν σαδθάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὃ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ “ τί 
χολᾶτε,, ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαδ- 
βάτῳ; Μὴ χρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 

χρίσιν χρίνατε. 

δ] οββοιημαΐα, θα {16 πια]ο σοπϑαγοϊηαία. . 

ς Ττγαψαο δατεο μὴ θέγῃς. ΠΊΡΓῚ ἀπεφαὶ μηδὲ θίγῃς. 

ἃ γοοιία τί ἴῃ ἀποθιι5 Δῖ55, ἀθοβῖ, 



ΜΟΒΑΙΙΑ. δῦ 

Ὅτι οὐ δεῖ χαταχρίνειν τινὰ, μὴ πρότερον ἐπὶ Βὶ Οτιοά ποη (6) »Θηητι5 τι πη τα πὶ ΘΟ ἰΘ πη μ Δ 08, Ὠἰϑὶ 

“παρουσίᾳ αὐτοῦ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀχριδώσαντες, 

χἂν πολλοὶ ὦσιν οἱ χατηγοροῦντες. 

ΚΕΦΑΛ,. Ε΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Λέγει Νικόδημος, δ᾽ ἐλθὼν πρὸς 
ΣΡ ΟῚ " τὰ πο." 551." τῷ, ΄ “ 

αὐτὸν νυχτὸς, εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν " μὴ ὃ νόμος ἡμῶν 
ΓΥΣ. ἌΡΑΣ ΠῚ 5. τος ἢ 3, ἐππ μώ 
χρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούση παρ᾽ αὐτοῦ 

πρότερον, χαὶ γνῷ τί ποιεῖ; ΠΡΑΞΕῚΣ. Ὡς δὲ 

πλείους ἡμέρας διέτριδον ἐκεῖ, ὃ Φῆστος τῷ βασι- 
λεῖ ἀνέθετο τὰ χατὰ τὸν Παῦλον, λέγων- ἀνὴρ τίς 

ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, περὶ 
οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἵ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσδύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων αἰτού-- 
μένοι χατ᾽ αὐτοῦ χαταδίκην᾽ πρὸς οὺς ἀπεχρίθην, 

ὅτι οὐχ ἔστιν ἔθος Ρωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄν- 

θρωπον, “πρὶν ἢ ὃ χατηγορούμενος κατὰ πρόσω- 
πον ἔχη τοὺς χατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας λάθῃ 

περὶ τοῦ ἐγχλήματος. 

ῬΥΪ5 ᾿ρ50. Ργεϑθηΐθ αἰ Πρ πίθου ΘΧ ΡΟ Πα ΘΓ Πη115 

ἩΠΔπι5. ἀρθπαϊ γϑ ΟΠ ΘΠ), ΘΕ] πηδὶ δἀϑὶ πη πλ1]}1ὶ 

ΔΟΟΙΙΒΑ[ΟΥΌΒ, 

ΟΑΡΠΤΥ. 

Τιοὶε Μιοοίίοπιις, ἐ{16 φιιὶ τυ δγῖ αὐ οιίηι τιοοί 6, ]οαπη. 7. 

φιιὶ τιπτι5 ΘΛαΐ θὰ ἱρδὶς : ἸΝ πιηιιιά ἴτε ποοίγα {π|- 

αϊοαξ ποπευΐτιθπι, τιϊδὶ ργῖτι5 ατιαϊονὶξ αὖ ἱρ5ο, οἱ 
275 ἔΟ, - - . Ἔ 

Ὁ Θοσπονογίξ χιῖά αοῖαι ».... ΕἸ στιπι εἶθ 5 σοπιρῖμ 
τϑ5 {δὲ ἵπιτι ΟΥ̓ αΤ τί, β΄ ὁδίτι5 τορὶ τοίτεἴϊ οατι5απι 

Ῥακεῖϊ, ἀϊσοτις : ΤΣ φαίάαπι 65 γοϊϊοξιις α οἴϊοο 

ἱτιοίτι5, εἴθ “τι0 οτέπι 65 561, Τ᾽ Οβοἰγπηιὶς, οἰσηϊ- 
σαχιιχιῖ τη ιὶ ρτὶπ ρος βασογάοίιπι οἵ 5 πῖον 5 

Ψιωμάιογιίηι, ροπίματιίος αὐνογοιις ἐϊμιι ἐα- 

τηπιαϊζοπιθτα : αὐ χιιος τοϑροπαάϊ, Οτῖα ποτὶ οεὶ ἤο- 

πιατιῖς σοτιδιοίτιο ἰγαίεγο αἰϊφιίοηιν ᾿οπιΐπθηι, 

ΡΓἰιδηιαπι ἰ5 σι ἀοοιιδαξιτ, ργιθϑοπίθς μανθαϊὶ 
αὐοιιδαίοτο5, Ἰοσιιπιητε «ο[οτιοπαϊ αἀροϊριαξ εἶδ 
οτγὶπιΐτιο. 

ΟΡΟΣ ΝΕ". 

Ὅτι δεῖ εἰδέναι χαὶ ὁμολογεῖν παντὸς ἀγαθοῦ τὴν 
χάριν, καὶ αὐτῶν τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ παθημάτων 

τὴν ὑπομονὴν παρὰ Θεοῦ ὑπάρχειν. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμδάνειν 

οὐδὲν, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Τί δὲ ἔχεις, ὃ οὖκ ἔλαδες: 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι 
διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦτο οὐχ ἐξ ὑμῶν " Θεοῦ τὸ 

δῶρον" οὐχ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠ. Καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ, ὅτι ὑμῖν 

ἐχαρίσθη " τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν 

πιστεύειν, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, τὸν 

αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες " χαὶ τὰ ἑξῆς 

6 Ψοίοσοβ ἄπο θυ] ὑπὸ παρουσίᾳ, ΤρΊάοπι αἰτάσιο 

εὐϊῆο εὐ Ἀερ. βεοαπάιι5 ἀχριθδώσαντες. ΑἸ ἄπο Μ55. 

ἀκριδώσαντα. αι Ἰοπρο εἀϊεῖο Ῥατίϑ. Νικόδημος πρὸς 

αὐτούς, 564 118 γοςο5, πρὸς αὐτούς, ὁχ ΒΙΡ]115 ἃΡ 11- 

400 οἴἴοξβο 6185 ἔιιϊδδο Ῥιιτο, οἴὰπὶ ποία ἴῃ οαἸἴοπὸ 
θη. ποάᾷαο ἴπ 1115 ψοίουῖθιι5 ΠΡ γῖ5 ρου πξι, 

ΤΟΜΕ 11. 

Β ΒΕΟΌΠΑ ΤΥ. 

Οιιοά 5οθπάιιη) δϑὲ δἰ αι6 σοπβίθπάιιμ οἰ) τι5ν}5 
Ῥοπὶ Ἰαυρὶ Ποπθμ., δὲ ἰρϑᾶυτπὶ ΔΙ ΠΙΟΠ ΟΠ ΠῚ 

4π|ὸ ΟἸΠΥΊ5. σαιϊιθα δοοϊάπιηξ., τΟ]ΘΡ ἈΠ ΠΔ ΠῚ ἃ 

1)60 ῥγοῇοϊβεὶ. 

ΟΑΡΟΌΤ 1. 

οπ ροίοδε ἤόπιο αὐοοίρεγθ φιϊάσιιαπι, τιϊεὶ 

“ιογὶι οἰ ἀαίμπι ἐδ οἰοἴο.... Ομ ἀπίοηι Παῦος 
φιιοά ποτὶ ασοορίπίϊ Ῥ.... Οταίϊα ογΐπι 6515 ὁαἶνα- 

Ο τὶ μϑν βάοσπι, δὲ ἴιοσ ποτὶ δα υοὖϊς,, 1) οἱ «ογιηι α᾽ 
658 : τιογι 6: ΟροΥ τις, τι τι6 σις σἱογίθίμ... Εε 
λοὺ ἃ 1260: ψιιία σοὔὶς ἀοπαίιπι 65 ργὸ ΟΠτὶ- 

βίο, τιοτι δοἴμτη τι γι Θιίηι οὐδ αἰϊς, σοι τὶ οἰϊαηι 
ΡΤῸ {110 μαϊἱαπαεῖπι, ἑάοπι ἐογίαπιθτι ἰκα  ηίε6ς5, οἷο. 

ἐαθέσαζιιο δάϊεο ἡμῶν χρίνῃ. Αὖ Μ85. πο χρίνει. 
4. ΜΕΪππι5 58 ον ἰοχίμ5 στ] σαΐτβ, ἴῃ {πιὸ Ῥοϑὲ γΟΟ ΠῚ 

ἄνθρωπον ἁἀήϊειιπι οβὲ εἰς ἀπώλειαν, αεἰ ἐχυϊογζζαπε {)"α- 

ἐεγε. διαίπι Ἀδρ. ἰογίιπ5 πρόσωπον ἔχοι.... λάθοι, 

»Απεχαὶ ἀπὸ ΠΡΥῚ τὸ ὑπέρ. Ὑοσα]ὰ τὸ ἴῃ αἰγάζιιο 
δαἀϊείοπο ἀοβι ἀθυαῦαν, 

δο.δι1τ. 

Αει. 55.τή- 
πο 1Ὸς 

οαη. 3.27. 

7. Οδι. ἡ. 

7. 

765. 2. 

Ῥηεὶρρ. τ, 

58. 29- 



δῦ ΠΣ 

Ουοιά Ποῖ Ἰνοποίϊοϊα πο. 5 51] 6 π10 ργϑ θυ πη] - 

τοπἃ, 56 ρρατο5 ῬΓῸ ᾿μ515 51η1 ρϑυβοϊνθηία. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ετ τοσαναὶ ἐἰϊπιηι οἷν, αὶ Ζιὸ ἀφηιοπῖα δαῖ6- 

και. αὐ οἰιπὶ 60 δ556ί. {) γιϊοῖε ατείοηπ θπῆὶ .}6- 

“ἐς. ἀἰοοπδ: Ποάϊ ἐπι ἀοπιίπι ἔπαηὶ., ΘΓ πανΤα 

φιαπία εἰδὶ βδοῖι Ποῖ. Ἐπὶ αν ρον τε νου δάπι 

εἰνϊἐαίοηι., ρῥγιδϊοαπς φμαπίαᾳ εἰ ἤοοϊς 56 ,76- 

Ζαιοναγοταν φιίδνννν 1 οπαι ἱπογοάθγείι ηοάάσηιν οαϑίεῖ-- 

{μππὶ, σοι Τιιπὶ οἱ ἄδοθπι υἱγὶ ἰθρτοσὶ, πεῖ 

σἰοίογι α ἰοπρο. Ἐὲ ἰονανογισιὶ υοοόηι, αἰϊοθη- 

ἐθ5: ““ διε ρΓοθρίου,, τι γ ΓΘ τιοσίσὶ. ἘῈ ἀϑρῖ- 

εἴης, αἰαὶι εἰς : ιιυῖος οκἰοπάϊ6 θοὸς δαρογεο- 

ἐἰνιις. Ετ [αὐ ἐπι ἄμ ἰγθτῖ, πυπιτι αι διιτιῖ. 

ἔγηιις αἰίοηι ἐα ἐἰϊὶς, πὸ υἱάϊι ψμοα ςατιαίι5 ἐ5ξ, 

τ ϑ 555 65: οπὶτπάβπα 068 βἰογί Ποαιι 1) την. 

τὶ εοοϊαϊι ἐπι αοίοπι ἀπίθ ροάθς 675, βΓαίίας 
αϑέπς εἶ ᾿ οἰ [εο ὁγαΐ δαπιαγιαπῖι5. Ποσροπάθη5 

αἰίοηι “655 ἀϊασῖι : Δίοτιπο ἀδοθπι παμπι αἰὶ διεπῖ 

Ἐπ πόνοι πὶ σπι 9 οπ, διιπὶ ἱπνοπιὶ πὶ τὸ- 

ἀϊονγὶτι, μὶ ἀαγοηὶ οἱογίανι 1260. τϊδὶ πο αἰϊοηῖ- 

ϑόπα. Ετ αἰξ { : διισρο, σαάθ: {65 {πα 16 «αἰ- 

να, ζδοῖι.... αναϊα ἀπίθπν 1) οὶ δπὶ τὰ ἡμοά 

δίαπ.... Οπιπῖὶς ογοαίιγα 1)6ὶ ῥοπα δε, δὲ πιϊ με 

αν Τίμα, ἢ. γργϊοϊοπάπιηι, φορά ομπν συ αἰΐαγιεην αοιίοτιθ ροτ-- 

οἰρίκιιν. 

ΒΑΘΒΙΜΙΙ ΟΠΒΑΒΕΑ ΘΟΑΡΡΑΌΟΘΟ. ΔΒΘΗΙΕΡ. 

«“ Ὁ δτανς σα “ οἷὋ “ο ΕΝ 
Ὅτι οὐ δεῖ σιωπᾶν τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλ 

εὐχαριστεῖν ἐπ᾿ αὐταῖς. 

ΚΕΦΑΛΔ. Β΄. 

ΛΟΥ̓ΚΑΣ. ᾿Εδέετο δὲ αὐτοῦ ὃ ἀνὴρ, ἀφ᾽ οὗ 
Ὁ 7) νιν - , τΣ “- 

Ρ “ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ. ᾿Αιἰπέλυσε 

δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων" ὑπόστρεφε εἰς τὸν εἶχόν 

σου, χαὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὃ Θεός. Καὶ ἀπὴλ- 

θεν εἰς ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐ- 

ΛΟΥ̓ΚΑΣ. Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ 

εἴς τινα κώμην, ὑπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄν- 

τῷ ὃ Ἰησοῦς. 

ὃρες, οἱ ἔστησαν πόῤῥωθεν. Καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν, 

λέγοντες: Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡυᾶς. Καὶ 

ἰδὼν, εἶπεν αὐτοῖς" πορευθέντες, ἐπιδείξατε ἕαυ-- 

τοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὖ- 

τοὺς, ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι 

ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν 
ἃ Θ. , Υ 5.ἡ ͵ ἘΕῚ ν “Ὁ 

ξον. Καὶ ἐπεέσεν ἐπι πρόοσώπον επιὶ τοὺς ποῦᾶς 

αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ χαὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρεί- 

᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν " οὐχὶ οἱ δέκα 
ἐκαθαρίσθησαν ; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ἄ 
ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὃ ἀλ- ρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ 

λογενὴς οὗτος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ " ἀναστὰς πο εὐου " ρ 
ἡ πίστις σου σέσωχέ σε. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Χάριτι 

δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ “ εἶμι. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. α΄. Πᾶν χτί- 

σμα Θεοῦ καλὸν, καὶ οὐδὲν ἀπόδλητον,, υετ᾽ εὐχα- 

ὩΖ 

ριστίας λαμδανόμενον. 

ΒΕΟΤΠΑ 101. 

Οιιοά μυθολ ΠΟ ΠΙ|ρῖι5 οὐ ν]β 1115 ἀβϑ] 4 τι6 ᾿ποι] 6 Π- 
ἀπ 511. 

ΟΑΡΟΤΊῚ. 

Ῥοιῖϊο., δὲ εαιίξιιτ υονῖς : φικορῖίθ,, δὲ ἱπνο- 

χιϊοιϊς τ μείξαί, εἰ ἀρογὶοίι" σοῖς. Οπενῖς ετιῖπι 

φιὶ μοι! αοοὶρὶϊ : οὲ φιιῖ φιιονὶξ, ὑπ νθηὶξ : δὲ 

Ριεϊξαπεὶ αρογίθιπ", οἷο... Πῖοοναι «ΐοηι θὲ μα- 

ταθοίαπι αὐὦ {ἰϊος : χιιοά ορογίοι 5ΘηΙρΕΓ ΟΥ̓ΑΓῈ, 

ὁ 510 ΒορὶΪ ρυίμνιθ οἱ τουεῖα5. {Πγάχιιο οαἀϊιῖο ἐξε- 

λήλυθε. 

ἃ στᾺ΄τάχτο εὐϊιῖο εἰ Οοάοχ (οπιθοῖ. ἐπὶ τοὺς πόδας. 

ΑἸΙ ἄπο Νί55. ὑπὸ τούς. ΡΊασοι πιὰρὶδ φαοα Ἰορίξαν ἴῃ 

5δονὸ ἰοχίι νυ]ραῖο παρὰ τούς, Νἧο ἴΐὰ πλιὸ ροϑὶ 

δα οὐχὶ δέκα. Αὐ Μ55. πιο οὐχὶ οἱ δέκα. 

ὁ Ῥοβί, νϑυρασα εἰμὶ βοψαπηΐαν προ σοπ πο ητον ἴῃ 

Μοθϑαπ. οἵ ἴῃ ο5 τῷ δὲ θεῷ τῷ δόντι Τοῦτο, χάρις 

316 ΟΡΟΣ Ν-΄. 

Ὅτι δεῖ προσχαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς χαὶ ταῖς 

ἀγρυπνίαις. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Αἰτεῖτε, χαὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζη- 

τεῖτε, χαὶ εὑρήσετε " χρούετε, χαὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

Πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμθάνει " χαὶ ὃ ζητῶν, εὑρίσχει: 

καὶ τῷ χρούοντι ἀνοιγήσεται" χαὶ τὰ ἑξῆς. ΛΟΥ͂ - 

ΚΑΣ. Ἔλεγε δὲ καὶ παραδολὴν αὐτοῖς, πρὸς τὸ 

ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ ἰησοῦ Χριστοῦ...... εὐχαριστοῦντες παν- 

τοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χρι- 
τοῦ τῷ θεῷ χαὶ πατρί, 1260 «μίοπε 5 "αἰΐα, φιὶ ἀδαϊὲ 

ποδὶς υἱοίογίαπι ρὲ} «7όδιπι (εν ίδίιε..... ΘΓαϊίας 

αϑόπίες 5θηῖρ 6)" ρΡῸ οπιπίδνιις ἐπ ποπιῖπθ Τθοπιϊπὶ πὸ- 

οἐγὶ Ζ6ειι Οἰινϊσιὶ θεὸ εἰ Ῥαινὶ : 

ἢ Ρανγεῖπι ΕΡ]ιο5. ὁ, 30 1.5. 5» 

48 νοῦρα ἴηγο- 

πϊπη ταν ραγεπι 1 (ον. 



ΜΟΆΛΙΜΙΑ. 

δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι, χαὶ μὴ ἐχχαχεῖν, λέγων" 
5 Κριτὴς ἦν ἔν τινι πόλει" χαὶ τὰ λοιπά. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Β 

Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρυνθῶσιν ὑμῶν 

αἵ καρδίαι ἐν χραιπάλη, καὶ μέθη, καὶ μερίμναις 
β » δ ΕῚ Ὁ ΤᾺ »ς -“ Ν 3 --" ἣ ἣ ΄ βιωτιχαῖς, χαὶ αἰφνιδίως ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἣ ἡμέρα 
τὰ ,ὔ ε 4, Ψ ᾿ ΕΨΕῚ , ι ἐχείνη. Ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς 

ξ αὐῤιίτα 
χαθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Ἄγρυ- 
πνεῖτε οὖν, ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα χαταξιω- 

θῆτε ἐχφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα " γενέσθαι, χαὶ 

σταθῆναι ἔμπροσθεν τοὺ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛ. Τῇ προσευχῇ προσχαρτερεῖτε, γρη- 
γοροῦντες ἐν αὐτῇ,, ἐν εὐχαριστίᾳ. ΠΡῸΣ ΘΕΣ. 

, ΄ , 5 , , α΄. Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε. 

΄͵ - - - ᾿ 

Ὅτι δεῖ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν τῶν πρὸς τὴν χαθημερι- 

νὴν χρείαν τοῦ σώματος εὐχαριστεῖν πρότερον τῷ 
Θεῷ, χαὶ οὕτως μεταλαμθάνειν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Καὶ λαδὼν τοὺς πέντε ἄρτους, 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, εὐχαριστήσας, ἔχλασε χαὶ 

ἔδωχε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ " οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ. 

ΠΡΆΞΕΙΣ. Εἰπὼν δὲ ταῦτα, χαὶ λαθὼν ἄρτον, 

ηὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, χαὶ χλάσας, 

ἤρξατο ἐσθίειν. ΠΡῸΣ ΓΜ. α΄. Πᾶν χτίσμα Θε- 

οὗ καλὸν, καὶ οὐδὲν ἀπόδλητον, μετὰ εὐχαριστίας 

λαμδανόμενον. 

Ὅτι οὐ δεῖ βαττολογεῖν προσευχόμενον ἐν τῷ φθαρ- 
τὰ καὶ ἀνάξια τοῦ Κυρίου αἰτεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Προσευχόμενοι δὲ, μὴ βαττολο- 

γήσητε, ὥσπερ οἵ ἐθνικοί. Δοχοῦσι γὰρ, ὅτι ἐν τῇ 

πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. Μὴ οὖν ὁμοιω- 
θῆτε αὐτοῖς  οἰδε γὰρ ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος, 
- Υ ν ν “«ε:»ἉὉ» τ ἘΠ . 
ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. ΛΟΥ̓- 

ΚΑΣ. Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, καὶ τί 

πίητε᾽ χαὶ μὴ μετεωρίζεσθε. Πά ὰρ ταῦτα τὰ τε" χαὶ μὴ μετεωρίζεσθε. Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ 

ἔθνη τοῦ χόσμου ἐπιζητεῖ. “Ὑμῶν δὲ ὃ Πατὴρ οἷ- κὶ 

δεν, ὅτι χρήζετε τούτων. 

ἃ Ἄδερ. τονει5. εἰ Μοββαπ. χριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει 

τὸν θεὸν μιὴ φοξούμενος εἴο., ἃ 1185 πιδάτι5 νοοο5, ἐχδί - 
ΠΩΣ πο ν ἅ : ; 

χησιν αὐτῶν ἐν τάχει. 5[αιπι ἤοσ. τΟΥΠπ15. υνήποτε βα- 

ὁδὲ 

εἰ ποπὶ ἀδβοονο, ἀΐσοπς : ὕμάδα χιιίαπι ογταΐ ἴπ 
φιαάαπι οἰνίξαί 6, οἵ γϑ] 1 4ιἃ.... «Ζ116πιαϊ6 ατείθην χε.» Ἴ 

νονὶς, ποφιαπάσ στανομίμγ οογία υϑείγα ἱπὶ ογα- 36. 

Ρμία, οἱ εὐγίοίαϊθ, οἰ οιιγὶς μι 7τι5 οἵ : εἰ ἀε- 

τϑρθηῖθ σρογνογιαϊ πὶ ὐοςΣ εἰϊε5 {{1πώ. Τ᾽ απιφιίαπι 

ἰαφιιθιις θπῖπι σρογ νότοι ἱπ οπιπθς5, ιὶ ςϑάθπε 

5, ΡΕΥ [αοΐθησι Οτητιῖς ἐΕ71. ΚΣ ἰρίἰαῖδ ἱαφιθ, οπιπὶ 

16 ΠΊ ΡΟΥΘ ΟΥ̓ ατιῖθ5, πὶ ἀϊρηὶ παϑοαηιϊτῖ Πρ γὸ ἰδία 

οπιχιΐα., {ι {μἰπιγα οἱιπξ., οἰ σία ἀπε δ πε 

λοπιϊηῖ5.... Ογαξὶοπὶ ἱπδέαϊο, υἱσίϊαπίες ἵτὶ θα, (οὶ. ἡ. 5. 

ἐπι σταίίαγιιτπ, αοίΐοπθ.... ϑΕΠΊΡΟΡ σαμάθιθ, οἴτιθ τ. ΤΊ. 

ἐπιίογπιϊσϑίοτθ οΤαΐθ. ὅ0 τς 

Οιυοά οροτίοι οδἰΐαιη ΡγῸ 115 485 φαοι ἴαμα οοΥ-- 
ΡΟΥῚ5 πδοθϑϑιταθ. γΘα 1, ὈΥΪι5. σραιϊα5 ἄσοτα 

Πρθο; δὲ τἴὰ ἀθιηιι πη 511ΠΊ6Γ6. 

ΘΟΑΡΟΤἹ ΊΙ. 

τ αοοορίῖς φαίη ραπίνιις.,, οἱ ἀμοῦτι5 ρὲ- Μαιιι. τή. 

ϑοίδιι,, οἵἰπὶ γαίας θρίδοοῖ., ἤγοσὶὶ, οἱ ἀθάϊὲ 19: 

εἰϊδοὶριιὶς 5τεὶς : εἰἰοίριιϊ αμίοτα τσ α... ΕῚ οιιπι Δοι. 27.385. 

ἤφο ἀϊαῖσδθῖ, δἰ διεηιδὶϑσεί ράπθηι.,, οταίϊας ὀρὶξ 

1)ὴ6ο0 ἵπ δοπορδοίι οπιμτιηι : Θὲ οτεῖπ 7} δι556,, 

ἐαρὶξ πιαπιάμοαγε.... Οπιτειῖς ογοαίμγα 1)6ὶ δοπα τ. Τίνι. ἤν 

ἐσέ, δὲ τεϊ]ιὶϊ το]οϊοπάμιπι., φιιοά οἴιπὶ γαϊίατιιπι 1" 

αοίϊοπε ρεγοίρίίιτ. 

Οὐοά ποὴ Ορουῖθὲ ἰηδηὶ δὲ ῬΡΌΪΧἃ ΡΥΘΟΔΠΟΠΘ 

αἰ 1π Ρδίθπα 5 το ιι5. “188 ΠΟΓΓΙΡΈΟΙΙ 5ιπὶ 
ΟΡ ποχῖθ δὲ Ποιηΐπο πα σης. 

ΟΑΡΌΤ. ΠΙ. 

Ογανιῖθς αἰίθπι, τιοῖτ 6 τπιεζίπι ἰοηιῖ,, οἱοιεῖ λει], 6. 

εἰμτιοὶ. Ῥιίατιῖ οπῖπι ψιιοά ἧπὶ πιτεϊ το ιεῖο, σιιὸ 7.8: 

ἐχαιιϊοτιίιτ. ΠΝοὶ 6 ἐγρὸ ἀϑεἰπιϊαγὶ οἷς : δοἱξ 
ἐπίπι Ῥαΐθι Ὅδ516)" οἰ δϑίϊς, φιιά οριι5 οἷὲ σο- 

ὑΐὶ5, απίόψιαπι μοίαϊὶ 5 δἴέπι.... ΕῸ θο5 ποῖίϊιὁ Τιι6.15.50. 
Η Ξ - Ξ ᾿ 30. 

φμώτεγα σι πιαπαποοιῖς., δὲ φιίά ὑἱναιῖς : οἱ 

πιοίϊιε ἐπι διενἰίπηιθ τοἰλὶ. Πα ὀτεῖτι οπατιῖα β61ι-- 

65 πιμπαλ ψιιῶτπι. Ῥαΐθι ατιίοτα Φοσίοι σοῖξ, 

ηποπίαπι ἠϊς ἱπιαϊ “εἰς. 

ρυυνθῶσιν αἱ. 

» Ἐοσ. ῥυΐπηιβ μέλλοντα γίνεσθαι. 



Λ]}ᾺᾺ τε]... 6. 
9. το. 

1ὐἱϊὰ. ν..33. 

Νῆανς. τι. 

95. 
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1ὃ.-τ’ 40. 

4 Ἴ)ιοες. 3. 

Δίαιιμ, 5. 

ἠή. ἡ5. 

ΠΟ ἃ Ἐς 
8: ἢ: 

988 ἘΣ 

Οιιοηιοο οὐ πα τὴ οἱὉ9. ΟἹ ἢπι ΖΊΛΆΪῚ ἀΠΙΠ}ΐ 5ἴδτιι. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

Ῥαίοι ποϑίον, χΐ ὃς ἦν οἰεἰϊς, φανοι σοι 
ποηῖθη ἔπι: «ἀνοπῖαὶ ΤΟ ΡΒ ταν {π{1411 : Μαι τ΄ο- ᾿ξ 

ΒΑΘΙΠΙΙ ΟΥΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ, 

Πῶς δεῖ προσεύχεσθαι, χαὶ ἐν ποία τῆς ψυχῆς χα- 

ταστάσει. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Πάτερ “ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἣ βασιλεία σου, 
ἐιπίας ἱμα. οἱ ορῖθνα.... Οιιωγῖιὸ ατιίθηι ρῥγῖτ κ γενηθήτω τὸ θέλημά σου, χαὶ τὰ ἑξῆς. ΜΑῚ- 

τιῖαη. ΓΘ τίη 1})6ἱ, εἰ 7διἰεἴαπι 6}1ι5...- Οἰἱιηι σἵο- 

ἐογι{ἰς ΟΥαΤ 65, εἰϊηνι {16 «ἱ φιια Πα οιὶς αὐἰνοῦδιις 

αἰϊιίθηι.... Τ οἷο ον 90 υἷγος ΟΥαΡΘ ἔπι Ομ ἰθ60, 

ἰεναχγίος ρμμτας πιαπῖιδ, δἰπὸ ἵγα οἱ αϊδοορία- 

ἐεἰοπῖδιις. 

Οιιοι ΑΠΠ} ΡΓῸ 1118. ογανο ἀθθθαπι, οἱ Ρ᾽Ὸ 115. 41] 
γΘῦθῸ ψϑυ 115. ΡΥ οἵ] διιηΐ. 

ΟΑΡΌΤ ν. 

ἦι αἰἴοηι ΤΠ) οπιίτιτις : ϑίπηιοτι, ϑίπιοτι, 6006 565 

ατιας Θαροιὶνὶῖ ὐο5. τι οὐϑταγοὶ σοί {τ τἰοιιπι. 

Εξὸ απίοην τορανὶ ργὸ 16, τι τιοπὶ εἰοΠεἰαϊ Πἀ65 

{πια.... Οταπίος οπιτιὶ ΘπΊ ρΟΓῸ ἵπ ορίγίτι, δὲ ἱπ 

ἴρ50 υἱείαν! 5 5ΘΠΙρ6ι τι ΟἸατιὶ ἱτπιδίαπιῖα οἱ ο»-- 

δϑοΓαίοπΘ ῥΓῸ Οπιτιῖδιι5 δαπιοιῖς, οἱ ῥΓῸ πι6, τε 

«ἰοἔμι πυϊ]εὶ 5ΘΓ πιο ἔτι ρου ἴοι οΥὶς πιθὶ οτιηι {{-- 

ἀπιοὶα, τιοίιγι [α 6ΓῸ ηι.γ 5[οτγίιπι ὀναμπροῖϊ, ρΓῸ 

7ιι0 ἰοραίίοτιο Πιπσοῦ ἵν σαΐοπα : ἴα τπιξ ἐπὶ ἦρ50 

αἰάθαηι ρῥγοῖί οροτίοί ἡὶθ ἰοηιιὶ.... 126. οί ογο 
ΟΥ̓αΙΘ ὑγῸ ποῦῖς, μὖ σογπιο ])οπιϊπὶ οἰγΓΓαΐ, οἱ 

δἰονὶ Ποοίιτ' ἐπι οπιτιῖθιι5. οἰσιι οἱ ἀρτι τος. 

Οιὐοά ΡΓῸ ΠῚ ΠΉϊοἷ5 δα πὶ ΟΥ̓ Πα πιΠὶ 5ἰ1. 

ΟΘΑΡΌΤ ὙἹ. 

Ογαΐο ργὸ δαϊιιπιπϊαπιῖνιι 5, δἰ ρον ϑθηιοη νει 

φοϑ, τι οἰτὶς Πἰϊὶ Ῥαιγὶς υδειγὶ χει ἐπι ο(Οἰ ἰδ ἐδ. 

Οτοά ποὰ ἄοθροι γὴν ναὸ σαρὶῖθ οὐᾶνθ, Ρ᾽Ὸ- 

Ρ᾽ιϑίανονο, Ποάιι6. ΠΠ]Π161).. ἀρΡΟΥΙΟ, 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 

ἘΓοϊο ατιΐεηι ὑὸς 5οῖγο, φιιοά οηιτῖς υἱτὶ σαρτιῖ 

ς Ἡϊς ποῖανὶ ροΐοϑε Τοιμηϊπίοαπι. ΟΥ̓ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΤῸ ρ0-- 
αἰγὶ ᾿πτοσταπη ἴθ ΝΜ οββαποηϑὶ θνὸ, 

« Οινάζας οὐϊι]ο ἄφετε. ἈΘΘῚ ρεῖπηιβ οἵ, Του τις 

ΘΑΙ͂ΟΣ. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ, καὶ τὴν διχαιοσύνην αὐτοῦ, ΜΑΡΚΟΣ. Ὅ- 

ταν στήχητε προσευχόμενοι, " ἀφίετε, εἴ τι ἔχετε 

χατά τινος. ΠΡῸΣ 11Μ. «΄. Βούλομαι οὖν προσ- 

εύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ; ἐπαίροντας 

δοίας χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς χαὶ διαλογισμῶν. 

Ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ὑπὲρ ἀλλήλων, καὶ ὑπὲρ 

τῶν προεστώτων τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας. 

ΚΕΦΆΑΛ. τ΄. 

ΛΟΥΚΑΣ. 
ΙΝ Ε᾿ Σ τόνων: 

ὃ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖ- 

Εἶπε δὲ ὃ Κύριος" Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ 

ΕΣ ᾿ - “ 

τον" ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐχλίπη ἣ 

πίστις σου. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Προσευχόμενοι ἐν 

παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, χαὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦν- 

τες πάντοτε ἐν πάση προσχαρτερήσει χαὶ δεήσει, 
, - φὶ. 2 δλφ Ὶ 5» -Ὁ ἢ Γ 

περὶ πάντων τῶν ἁγίων, χαὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μὴ δο- 

θὴ λόγος ἐ ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παῤῥησίᾳ, 2 

γνωρίσαι τὸ υυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, ὑπὲρ οὗ 

πρεσδεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παῤῥησιάσωμαι 

ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ΠΡῸΣ ΘΕΣ 'ΓΓὸ λοιπὸν 

προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ λόγος τοῦ Κυρίου 
ψ' Ν Ἁ ἣ' Ἑ ́ ' Νὴ Ἁ Ἁ Ὰ 

τρέχη καὶ δοξάζηται ἐν παντὶ, χαθὼς χαὶ πρὸς 

ὑμᾶς. 

Ὅτι δεῖ χαὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν προσεύχεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. 

ταν ὅπ “5 
ὑπὲρ τῶν ἐπηρεα- ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Προσεύχεσθε 

ζόντῶντὑ ὑμᾶς, χαὶ διωχόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησθε 

υἱοὶ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

- ἊἌ 

“Ὅτι οὐ δεῖ " ἄνδρα χεχαλυμμένον προσεύχεσθα:, ἢ 

προφητεύειν, οὔτε γυναῖχα ἀχαταχάλυπτον. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. «α΄. Θέλω δὲ 

ἀφίετε. 

»Βοσ. ρυΐπιις ἄνδρα χαταχεχαλυμμιένον. 



ΜΌΝΑΙ. 9809 

Δ ἈᾺ 
παντὸς ἀνδρὸς ἣ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστι" χεφαλὴ δὲ 

γυναιχὸς, ὃ ἀνήρ᾽ χεφαλὴ δὲ Χριστοῦ, ὃ Θεός. Πᾶς 

ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων, χατὰ κεφαλῆς 

ἔχων, καταισχύνει τὴν χεφαλὴν αὑτοῦ. Πᾶσα δὲ 

γυνὴ προσευχομένη, ἢ προφητεύουσα ἀχαταχαλύ- 

πτῳ τῇ χιφαλῇ, καταισχύνει τὴν χεφαλὴν αὑτῆς, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. 

(λρίσιις ὁδί : σαρμ απίθην ᾿ιμἰϊον 5, Οἱ : ὁαριί 
φοῖὸ (μγισιϊ, Πει5. Οπιτιὶς οἷν οΥαπ5, αἱ ργο- 

Ὁ ρλμοίαπς, ηιιϊάψιιαπι παϑθτς ἴπὶ οαρῖϊθ, ἀθιισραὶ 
δαριι διιεπι τ Οπιτιῖς ὉΘΓῸ τη 6 7 ΟΓαΤι 5. αἰ ΡΓῸ- 

Ρλείαπ5 ποι υδΐαϊο οαρῖϊο, ἀἰθιμγραὶ οαρτεὶ 5εμιηι, 

οἱ γ ]Ιαιὰ. 

ΟΡΟΣ ΝΖ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ “ μεγαλοφρονεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐν τοῖς χα- 
τορθώμασι,, καὶ ἐξουθενεῖν τοὺς λοιπούς. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Εἶπε δὲ πρός τινας τοὺς πεποιθό- 
Θ᾽ θυ ς᾽ - « ΦΕΝ κὸν δ τ τας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὅτι εἰσὶ δίχαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας 

τοὺς λοιποὺς, τὴν παραύδολὴν ταύτην. Ἄνθρωποι 
δύο ἀνέδησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι " ὃ εἷς Φα- 

ρισαῖος, “ὃ δὲ ἕτερος τελώνης. Ὃ Φαρισαῖος στα- 
Ν -Ὡ 

θεὶς, πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο " ὃ Θεὸς, εὖ- 

χαριστῶ σοι, ὅτι οὐχ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 

ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδιχοι, μοιχοὶ, "ἢ χαὶ ὡς 
οὗτος ὃ τελώνης. Νηστεύω δὶς τοῦ σαδύάτου " ἀπο- 
τς ρα βε “ β : 
δεχατῶ πάντα ὅσα χτῶμαι. Καὶ ὃ τελώνης μαχρό- 

θεν ἑστὼς, οὐχ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν 
» ᾿ 5. ὦ ΕΥ. . ν᾿ “ 3. ὦ 

οὐρανὸν ἐπᾶραι " ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ 

λέγων; ὃ Θεὸς, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω 

ὑμῖν, ἐκάπέθη οὗτος δε δικατομένος εἰς τὸν οἶχον αὗ- 

τοὺ, ᾿ ἧπερ ἐχεῖνος " ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ἑ ἑαυτὸν, ταπει- 

νωθήσεται" χαὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται. 

᾿ 
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ἈΒΕΘΌΙΑ ΕΥ̓1ΠῚ]. 

Ουοά ποη ΟροΥῖΘΕ πη ΠΠ Πσ6 56 Π 1106 6 561})}50 0} 

τϑοῖο [αοῖα, πο τι6 Ἀ]105 ΘΟ ΘΠ ΗΘ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Πιαὶὶ αμίοπι αὐ φιοςάαπι φεὶ ἐπ 56 σοπ εε- χε. 
- . ἤ 

ἀεναπί, απιηιίαπι 51, δὲ ἀδρονπαϑατιίτα" οἰδί6- τοὶ": 

γος, ραγαϑοίαπι ἰσέαπι. 12μιὸ πιοπεῖπθ5 ἀϑοθμίο- 
Τιισιΐ ἐπ ἐοπιρίπεπι μὲ ογαγοτιῖ : πτπι5 ῬΠμαγίδιδιις, 

αἰζεν σογὸ μιινἰϊοαπιις. Ῥ]ιανίσιδιι5 βίατϑ, ἰὸ 

ἀρὰ 56 οὐαναξ : 7)ειις, δγαϊίας αϑὸ {δὶ φιεῖα 

πιοτὶ διίηι σοι σιρέεσὶ ἰμοπεϊπίιι : Γαρ ΟΓ65, ἐπ- 

Ὁ μιδεὶ, αὐμἰιεγὶ, οοἶ φἔΐατη μὶ μὶς μι ἰϊοαπιις. 6-- 

Μσιο δὶς ἐπ δαὐῦναίο : ἀδοῖπιας ἐἰο οπιτεΐτετη, ἡ τ 
Ῥοσοίάεο. Εἰ ρει ]οατιι5 α ἰοπρ6 οίαπς, ποίθραι 

πιθὸ Οοιἶος αὐ εἰἴμπι ἰόναγὸ : σοά ρογομιίοναι 
Ῥέοίιι5 5ιμιπι, εἰϊοοης : 165, ρΓΟρί 5 Ἔσο πὶ 

Ρέφοαίοτγὶ. Πῖοο σοὐῖς, ἀθοοοπείῖε Πὸ ει || ατπις 
ἐπι ἰοπιίηι σάπι αὖ εἰϊ0 : ψμῖα Οπιηῖ ἡμὶ 56 

ἐκαζίαι, μαιτηὶα ει : οἰ πιεῖ 56 μμπιαί, ὁταί-- 

ἰαὐχειιτ. 

ΟΡΟΣ Νπη΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ νομίζειν δωρεὰν Θεοῦ διὰ χρημάτων ἢ 
ΟΣ, Ἅ. 2 7 -“ 

χαὶ δι᾿ ἄλλης τινὸς ἐπινοίας χτᾷἄσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. ᾿Ιδὼν δὲ ὃ Σίμων, ὅτι διὰ τῆς ἐπι- 

θέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦ- 

ὁ Ἄρα. ἴεν. δὲῖ μέγα φρονεῖν. ΑἸΙΦαδπίο, ροβὶ 

Ἀορ. ῥυῖπιιβ Ὀγονίιις εἶπεν ὁ χύριος τὴν παραθδολὴν ταύ- 

τὴν. 

ἃ {]γάάις οἀἸεο φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος. Λημ αὶ 

{05 ΠΡεὶ φαρίσαῖος, ὁ δὲ ἕτερος. Τ᾿ ἄσπι Ἰλορς. Ῥυϊπλτις 

ὁ δὲ φαρισαῖος σταθείς. 

ἈΕΟΌΠΑ ΤΨΥ111. 

Ουοά ποη ματα πάη 511 Π)6ὶ ἀοπιι θΘοιιπΐα ἃπὲ 
Αἰϊὰ “αν 15 ἃγ6 ΘΟΠΙρΡΑΓΑΙ. 

ΘΑΡΌΤ 1. 

᾿ ἘΗΝ ς ἫΣ ὰ 
ὕἰ υἱαϊς5οι απίϑηι ϑίμιοτι, μοε ΡῈῚ ἐπιροσὶς ςι. 8 

ἰοποπι πιαπιίσν ἀροσίοἴογιίπι «ἰαίιν ϑρίγι{ι5 ---23. 

ἃ Ἑατιῖο Ῥανὶβ μοιχοὶ καί, ΤῊΡῚῚ νείογεβ μοιχοὶ ἢ 

χαί. 

» Βαϊο Ῥανῖς. ἥπερ ἐχεῖνος. Αἱ Μϑ5. ποβίυὶ ἣ γὰρ 

ος. Νοχ πἴνασχιο οἀἸο οἱ Πορ;. βοοιιπάιι5 χαὶ ὁ 
ταπεινῶν. ΑΙ ἄπο Νί55, ὁ δὲ ταπεινῶν. 

18.0. 

8. 



Τίοπι. τ... 

1 ἴον 14 

7.--ιο. 

Δήηαιδ. το. 
δὲ Ὁ. 

Λει. 3. 6. 

ι:, 7)ι65ς.3. 
δ.-π- δ. 

90 8. 

»αποίτις, οὐτι οἷς ρμϑοιιπίαπι, ἀϊοοτις : 71)αι6 οἱ 

ταὶ ιὶ παπο ροϊοείαΐοπι, πὶ οὐϊοιπιτι6 [πη ΡΟ 516 7Ὸ 

πιαπῖίς, ασοϊρίαι ϑρίγίτιιπι 5ατιοίμιπι. Ρείτγιις ατι- 

θην αἰαὶ αὐ διιπι - Ῥεοιμπῖα ἱμα ἰδοιιπι δὲ ἐπι 

γεγαϊείοπιοπι : φιιοτιΐατη, ἀοται 1) οὶ ἐαϊδιϊηιαςιὶ 

Ρθομηῖα ροβοίάοτὶ. Λίοτι 651 εἰδὶ ραγ5. τιθήτιθ 5075 

ἔτι ΟΓΠιοτιδ ἰδίο, ΠΟΥ Θηῖπι {π{τιγην τιοτι 65: ΤΘΟἴτ7η 

ἐογαπι 1)6ο. Ῥωπιϊοηίίαπι ἱξαφιιο αθὸ αὖ ἤαο τι6- 

ψηίεα {πα : εἰ τόσα ]Π)οπεῖπτιτι, οἱ [Γι 6 τ οπιί {αὐ 

εἰμὶ πίδα σοοϊίαίῖο οοταϊς (πὶ. 1 [6116 δπῖπι ἀπια- 

γἰτιαϊηιῖς, οἱ οὐ]ἱρσαιϊίοτο ἐνιϊιιαιὶς οἱάθο {6 

6550. 

ΒΑΒΜΙ ΟἸΕΒΑΒΕΧΙ͂, 

Ουοὰ ππϊοσαΐαιιο ργῸ Πάδὶ γαιοπο ἀἀπίιν ἃ Π6Ὸ 

ἀἄοπα δά ὉΠ]11ἴθπι. 

ΟΑΡΌΤ 11. 

Πανοπῖθς απΐοπι ἀοπαίϊουιος, 5Θοιπάπτη ογα-- 

ἐἰαηι, ἡτι ἀαία 65 πονὶς, αἰ [[Ἔγθτιῖθς, οεἷνθ ρτο- 
Ρ]ιοίϊαιι σθοισιάπε νατοτιθπι Πἀοὶ.... {ὐπϊοιῖψιια 

απιίοιι ἰαἰτι π ατιϊ [σι αἰῖο δριγί τις αὐ πεϊἰἱιαίεπι : 

αἰϊὶ χιιίάθηι μον ϑρίγίτεπι ἰαἰπι 5όγπιο βαρίθπίϊ : 

αἰϊὶ αἰιίοηι σόυπιο σοἰοπίϊ, σϑοιάϊπηι διιπιάίοπι 

δρίγίτιαπ τ αἰτογὶ Πἀ65, ἐπ ἐοάοπι ϑρίγίειε : αἰϊὶ 

ἄοπα ςαπιίαίιπι : αἰϊὶ ρτορἰιοιῖα : αἰϊὶ ἀἴδοτο- 
ἐϊογιος ϑρί γι παιτ : αἰϊὶ σοπόγα ἰϊπσιίαγιετη, : αἰϊὶ 

ἐπιϊονργοίαίῖο ἰἱηριαγιίηι. 

Οὐοά Τ)οὶ ἀοπιιπὴ σὐα[5. ΔΟΟΘρίμ ΠῚ. δὶ1 σΡΔΓΙ5 
οοπίδγοπάτμ : Ζαοά4π6 ᾿ππονῦιιπὶ ΘΧ 60 ΠΟῊ 51 

Ζαφγθπά τι), 5 γιπὶ νοι ρίαταιπι οατιδα. 

ΟΛΡΙΠΤ ΠΙ. 

Τηβγπιος ογαΐθ, ἴθργοϑος παισί αί6, αἰκδπιοτιος 
δ]ϊοῖίο : σταὶς αοοορίδιϊ5, σγαϊς ἀαίο. Δοί{ι 

Ροσοιάθγα αἰιγιιηι, τιθῇ 6 αὐ σοπίϊιπι, τιϑητιὸ (Ε5 ἵπὶ 

ξοπῖς υδδίνὶ5.... Ῥοίτιι5 ἀτεΐοηι ἀϊαὶξ : Ττϑοτιίτιηι 

δἰ αἰιγιίτη τιοπὶ 651 πεϊλιὶ τ φιοα αἰείοην μαύδο, ἤος 

ἐἰδὶ ἀο. [πὶ ποπεῖπιο 7651 (ιν ιὶ Λα ταγοπιῖ ςιιγθο, 

εἰ απιϑιῖα. Ετ ἀρρτοϊιοτιδα τπαπῖι 6715 ἀδαίογα, 

αἰϊονανῖξ ετίπι.... Πδηιιδ Θγεῖτηι {πεΐτγαῖι5 τὲ 5ΘΥ ΤΟΥ. 

καιαιϊϊοτιὶς, οἰομι δοϊεῖς τ πιοηπι6 ἐπ Οσοαξίοηο 

ἀναγίζϊα, 126τι5 ἰδεῖς 65 : ποτ ψιδγοτιίθς αὖ 

« ἩΠυά εἴη ἁἀἀ14] οχ Βοσ. ρυῖπιο. 

ἃ Ψείογοβ. ἄπο ΠΡῚῚ τοῦ πνεύματος. ϑιαιπι Ἄδερ. 
Ῥυῖπηιβ Ὀνονῖι5 χατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ὁ Βρρ. τονυτιιι5 διάχρισις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη. 

479 Ὁ 

ΘΑΡΡΑΌΘΟ. ΛΔΕΚΟΗΙΕΡ. 

ΟΝ ἔ ᾿ 
μα τὸ ἅγιον» προσήνεγχεν αὐτοῖς χρήματα, λέγων" 
Ν - Ν Α ΓῚ κ: τ - 

δότε χἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῶ 
ἐδταν,.. , τῷ Α ν᾿ 

τὰς χεῖρας, λαμόάνῃ Πνεῦμα ἅγιον. Πέτρος δὲ εἶπε 
Ν - ΑΞ Ἢ ΕΣ , 

πρὸς αὐτόν᾽ τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ “ εἴη εἰς 
9 , [} - τ ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ 

Ἦ Ζ - -“ 
χρημάτων χτᾶσθαι. Οὐχ ἔστι σοι μερὶς, οὐδὲ χλῆ- 

ἸὼΝ ἘΠ ΛῊΣ ὃ ᾿ 
ρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ" ἣ γὰρ χαρδία σου οὐχ ἔστιν 
ὀθεῖ Ε δεν - Θ -“ Ν ἘΞ ἃ Φ θυ 5 ΩΝ, σὰ 

εὐνεια ἐναντιον του Θεου. Μιετανόησον οὐὺν ἀπὸ τῆς 
ἢ 5 τὶ 

χαχίας σου ταύτης, χαὶ δεήθητι τοῦ Κυρίωυυ, εἰ 
ΠΕ ΣΟ ἢ ΑΕΒ Ἂς Ἀν Ξ 
ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἣ ἐπίνοια τῆς χαρδίας σου. Εἰς 

προ τος ᾿ ᾿ ἘΞ 
ἃ γὰρ χολὴν πικρίας, καὶ σύνδεσμον ἀδικίας δρῶ σε 

ὄντα. 

σ " ψ τὔ. 

Ὅτι χατὰ ἀναλογίαν τῆς πίστεως ἑχάστῳ δίδοται 
Ἶ Σ᾽ 

παρὰ Θεοῦ χαρίσματα πρὸς τὸ συμφέρον. 

ΚΕΦΆΑΛ, Β΄. 

ΠΡῸΣ ῬΩΜ. Ἔχοντες δὲ χαρίσματα, χατὰ 
λ - - 

τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν, διάφορα, εἴτε προ- 

φητείαν χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως. ΠΡῸΣ 
, 

ΚΟΡ. α΄. Ἑχάστῳ δὲ δίδοται ἣ φανέρωσις τοῦ 
, " τ - 

Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον " ᾧ μὲν γὰρ “ διὰ τοῦ 

Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας “ ἄλλῳ δὲ λόγος 
͵ τι 

Ὁ γνώσεως, χατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα - ἑτέρῳ δὲ πίστις, 
“- ἜΞΩ ΦὌΠ'ιοὰν. , “Μ᾽ δῸᾶ ͵ 39 , 

ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι - ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμά-- 
- Ξ ἄλλι “ νν Χλ) ΓῚ “ , , τῶν " ἄλλῳ προφητεία - ἄλλῳ “ διαχρίσεις πνευμά - 

- , ἐς Ὁ 

τῶν " ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν - ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία 

γλωσσῶν. 

υ Να- Χ Ἵ “- “ 

τι δεῖ τὴν γάριν τοῦ Θεοῦ δωρεὰν λαμδάνοντα, 
ΔΎ Ν, πὰ 5 δωρεὰν διδόναι, χαὶ μὴ πραγματεύεσθαι αὐτὴν 

πρὸς τὰς ἰδίας ἥδονάς. 

ΚΕΈΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ασθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς 

Ἑ χαθαρίζετε, δαιμόνια ἐχθάλλετε- δωρεὰν ἐλάξετε, 
δ΄ ᾿ ᾿ ᾽ 

δωρεὰν δότε. Μὴ χτήσησθε χρυσίον, μηδὲ ἀργύ- 
ΔΙΑ Ρ ἘΣ 

ρῖον, μηδὲ γαλχὸν εἰς τὰς ζύνας ὑμῶν. ΠΡΑΞΕῚΣ. 

Εἰπε δὲ Πέτρος " ἀργύριον χαὶ χρυσίον οὖχ ὕὑπάρ- 
Ἐ .Ἄδπι.. ον ΙΝ 3 Ξς, Ὑ5Κ 
χει μοι" ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. Ἔν τῷ ὀνό- 

ματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου [ἔγειραι χαὶ 

περιπάτει. Καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς, 

Ἃ ἤγειρεν αὐτόν. ΠΡῸΣ ΘΙ͂Σ. α΄. Οὔτε γὰρ ἐν 
᾿ 

λόγῳ "χολαχείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε 

Γ Β1ς ἀμ 41 ἄτπιο ΠΡ τὶ. ΤΠ γάαιο θα ϊο εἰ Ἀοα, 56- 

ουπάα5 ἔγειρε χαὶ περιπάτει. 

« ὕππαχις εαϊῖο εἰ Οοάοχ (πιεῖ. τϑροπιϊουὶ 

γηᾶπι λόγῳ ποτὲ χολαχείας. Νοχ ποτέ ἴῃ ποβέτῖς Μ85, 
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προφάσει πλεονεξίας, Θεὸς μάρτυς οὔτε ζητοῦντες 

ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπ᾽ ἀἄλ- 

λων. Δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι, ὡς Χριστοῦ ἀπό- 

στολοι" ἀλλ᾽ "ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. 

Ὥς ἐὰν τροφὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέχνα, οὕτως 

ἱμειρόμενοι ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ 

μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἕαυ- 

τῶν ψυχὰς , διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν “ ἐγενήθητε. 

Ὅτι ὃ τὴν πρώτην παρὰ Θεοῦ δωρεὰν εὐγνωμόνως ἢ 

δεξάμενος, καὶ σπουδαίως χατεργασάμενος εἷς 

τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἑτέρων καταξιοῦται" ὃ 

δὲ μὴ τοιοῦτος τήν τε προὐύπάρχουσαν ἀφαιρεῖ- 
ται, ὁ χαὶ τῆς ἡτοιμασμένης οὐ καταξιοῦται, 

καὶ τιμωρία παραδίδοται. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ προσελθόντες οἱ «αθηταὶ 

εἶπον αὐτῷ " διὰ τί ἐν παραδολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς: 

Ὃ δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" ὅτι ὑμῖν δέδοται αὶ 

γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 

ὁ ἐχείνοις δὲ οὐ δέδοται. Ὅστις γὰρ ἔχει, δο- 

θήσεται αὐτῷ, χαὶ περισσευθήσεται - ὅστις δὲ 
3 Γ , ΕΣ 5» ἐκ ΔΝ. 9 - Ὁ οὐχ ἔχει, χαὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

Διὰ τοῦτο ἐν παραδολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι 

βλέποντες, οὐ βλέπουσι, χαὶ ἀκούοντες, οὖχ ἀκού-- 

ουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι. Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἣ 

προφητεία Ἡσαΐου. ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Ὥσπερ γὰρ 
ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐχάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους. 

καὶ παρέδωχεν αὐτοῖς τὰ ᾿ὑπάρχοντα αὐτοῦ " καὶ ᾧ 
μὲν ἔδωχε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑχά- 

, 37 ΄ 2 , Ε 

στῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐ- 

θέως. Πορευθεὶς δὲ ὃ τὰ πέντε τάλαντα λαδὼν, εἰρ- 

Ἰάσατο ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαν-- 

τα. Ὡσαύτως χαὶ ὃ τὰ δύο, ἐχέρδησεν ἄλλα δύο. 
2.5Ἃ ἡ Γ μων " ν δ δ. Ψ 3, 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται 
ϑρν Α - ι ΕΣ νἱ ν᾿ - , Ξ. 14 ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ 

αὐτοῦ. Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον δἐχδάλλετε εἰς τὸ 
Α ν Ξι τῷ; 5»  ν ΝᾺ , 

σχοτος τὸ ἐζώτερον ᾿ ἐχεῖ ἔσται ὃ χλαυθμὸς, χαὶ ὃ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. - 

πο Ἰορίτιν.. Ηοο ἴρδο ἴπ Ιοοο τπἰγάσιις δα 0 εἰ Βες. 

του ἐγενήθημεν ὑμῖν, σε γὸχ ὑμῖν ἴπ Βδρ. ρυῖπηο 
ἄδεθι, Πϑοναΐ φποάας οἱ ἴπ (οάϊος (οποία πο 

τάμε τοοθπτὶ δ αἸΐὰ ει. 

ΒΑΡΕΙ͂ ποβιγὶ ὁπηπο5 ἔπτ Θά] ά πο ποίδεϊ ἔππὶ ἐγ ρὶ5 

οὐδ 

ἀοβογῖρι ρενῖπη!ε τιῦ βᾶσον τἜχίτβ5 νυ] ραίιιβ ἐγενήθημεν 

ἥπιοι, γμΐπιμα δ απεϊὶ, πεῖτες : αὐθὶ τάπηθπ Υ υ]ραΐε ατι- 
ἴον ἸορῚ νήπιοι, γαρεί σιπεις ραν νι. 

ὁ 41 οἱ ἤςρ, βοοσηάιις ἐγενήθητε. ΑΠῚ ἄτι Μ55. 
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ἠοηιίηιθιι5. οἰογίαπι, πιθι6 ἃ τοις, πιθμθ αὖ 

αἰϊὶ5. (ὑπ μοσϑθπιτ5 οπογὶ 6556, εἰ (γι ςιὶ αρο-- 

σ[οἷΐ: τἀπιϑτὲ {ἰἰππιτι5 Ῥοτιο νοὶ ἱπὶ τι θαϊϊο νοπίγιιπι. 

Ταπιητίατη, δὶ τίσι {ονθαι {{{ϊ05 σὸς : ἴα ἐἰεοῖ-- 

ἀογαπίες ὑος ομρίάο, υοἱοίναηιις ἱγαίονο υοὐὶς 

ποτὶ δοἶπιπι ὁν απσοίπιπι ΤΠ) εἰ, 564 οἰΐαπε ατιῖπιας 

πιοϑσίγας, φιοτίαπι οἰιατὶ 55ἰπεὶ τιοὐ 5 Γαοίὶ δε 5. 

Ουοά 41 ρυΐμητιπὴ Τ)6ὶ ἀοηιν ΡΙΌΡῸ ἃς σΓαῖο 

ἈΠΟ 5150 01, ἰάαιια «Προ πίον ϑχοο εἶς δὰ 

Τ)6ὶ β]ου απ, 15. ἃ11ὰ δδπι δοοϊρίαι : 41] νΘΓῸ 
[4}15 ΠῸῚ ΘΧΘΠΠΕ, ῬΥΟΥΟ οἰϊαη Ἀν ΑΙα., 

ῬΑΓΑ 116 ΠῸΠ ΘΟΠΒΘ ΠΕ], ἴΠ10 νΘΙῸ θα" ηδ85 
τγδττπιν 

ΟΑΡΌΤΊΝ. 

ΕἸ αὐοοοεϊοπίες εἰϊσοϊρε ἀϊτογιι οἰ : Ομαγ 6 Ἥαιινν τϑ, 
ἐπι μαγαὐοϊὶς ἰοψπμεγὶς οἷς ἢ Οἱ γοοροπιάίεπις αἱξ 

ἐἰ 5: Ομία τοὐὶς «ἀαίπιην δ5ὶ τιο556 πιγϑίθγϊα 

τορπὶ οσἰἰογιιπι,, {1115 ἀπείοπι τιοτι ἐπὶ ἄαίμτη. Ομὶ 
ἐπῖπι ἤαϑοι, ἰανίμτ εἰ. εἰ ανεγανὶτ: «αὶ ἀπ: 

πὶ ποτὶ παϑοῖ, εἰ χιοά πμαϑοὶ, αἰ {εγοίμγ αὖ 

60. ]}ὦὧ60 ἱπ ραγανοῖῖς ἰοψιίοτ οἷς, σία υἱάσπ- 

ες τιοπ υἱάετῖ, δὲ απεϊίθηθ5 τιον αμαϊπισιξ,, τι6-- 

16 ἐπιεἰριιπί. ΕῚ ααϊπιρίδίιν ἐπι εἰς ρνορ]ιοίῖα 
15αἴώ.... δομε ἐπὶπι ρόγ στα ἤοηιο μτοβοίςοεπς, 

νψνούσανίξ 5ογυο5 5τ05, δἰ ἱγασίαϊι {{Πὶ5 Ῥοπα σα. 

Με μεεῖο ψείΐάσηι ἐἰθαϊξ φείτψιο αϊοπία,, αἰϊί αἰι-- 

(ἐπὶ εἶμο, αἰϊὶ ὙΘΓῸ τώτῖτι., τεπομίιιθ 5 θοιιτ- 

ἀππὶ Ῥγοργίαπι υἱγίμίοπι., οἱ ῬΓοζδοῖιις 65ἰ σία- 

{ππ. «1011 ἀπιίθηι αὶ φιίψιθ ἰαἰεπία ἀοοορε- 

γαΐ, δἰ ορεγαίιις Θὲ ἐπ εἰς, οἱ σοπιραγαρὶξ αἰΐα 

ιιιηιο ἰαἰεπία. ϑιπεϊϊξεν οἱ χιὶ ἄπο ἀοοορε- 
ταί. ἐμοταἴτις 65: αἰΐα ἄτιο. ἘΠ᾿ »αυ]οὸ ροϑβι : Οπιτιὶ Ποιὰ 

10.--οιή. 

δαιελ. “5. 
ιή.---ἰ7. 

«τ. 29- 
ὁπῖπιη παϑομιὶ ἀανιίψιγ.: φμὶ σόγο ποσὶ ἐαϑοῖ,, 30. 

οἰ φμοά μαδεί, αἰ εγθίιτ αν δο. Εἰ ἱπιιίἊοιι 

δόγνμην 6] ἰοῖ6 ἱπ ἰογιοῦτας Θαςογίογ 5 : ἐἰο ενῖι 

Ποιιις, οἱ σιγί ον ἀδπίζιεηι. 

γεγένησθε. 

ἃ {ράχη δἀϊεῖο χαὶ τοῖς ἡτοιμιασμιένοις, Οὐχ (οπη- 

γ»εΐ, εἰ Βδρ. Ῥυΐπηας χαὶ τῆς ἡτοινιασμιένης, 

Ὁὰτάχὰς εὐϊο ὑπάρχοντα αὐτοῦ. Αἱ Μί95. {γὲ5 
αὐτῷ. ος Ἰοοο 9] πγα ϑιιπΐ ἴθ Μοββαπεποὶ (Ἰοάϊορ 

«πάᾶπὶ ἴῃ ψα]! ρα δ, 

8 ΤΑΡΓῚ νεΐογεβ ἐχάλετε. ὑΠνάσιιο οὐϊιῖο ἐχθάλλετε. 
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ΒΕΘΊΤΠΙΑΤΙΧ.. 

Οὐοά ποι ὁρουίθι (με ἰϑεϊα πιὰ. Πιιηα πα Θ]ΟΥΙὰ 
[Ποῖ , πο 6 510] νἱπάϊοαγο ὀχἰπηϊαπι ΠΟΠῸ - 

ΓΘΠῚ : 4αἴπ ΡΟΙΐ5. ἄθθθὲ δπηιθη αν 605. 4] 
ἰρϑίιπὴ 5ῖ6 ἴῃ ρυθεῖο παθροπῦ, ἀπ} τη ]ογΘηὶ 6 60 

ΘΧΙΒΕΠΙΔΙΙΟΠΘηῚ ΘΟΠΟΙρπηΐ. 

ΟΑΡΌΈ 1. 

Ετ δοθδ., ἀπμ5 ἀαὐσοοίίοηις αἷὰ ἐἰ: Μαρίδίεν 

δοηθ, χιῖά δοπὶ ἐαοϊοπάο οἱΐαηι οἰογηαπι ρο5- 

σἰάοθο» Οιιὶ αϊκὶϊ οἱ: Ομ πιὸ ἀϊοὶς ϑοπιιηι ὃ 
οαν διήητ. Πόέπιο ὕοτιι5 τυϊδὶ τίσις 7) 6ιι5.... (ἰογίαπι αὖ 

Πιοπειϊτιδϑιι5. ποτὶ αοοὶρῖο. Ἐλ᾿ ρμαιιοῖθ 1πι θυ] Θ 15 : 

1οῖὰ. ν᾿ ἤῃ. Ομοπιοάο ὑο5 μοίοειῖς ογθάογο, ψιὶ μίογίαπι 
αὖ ἱπινίοοπι αὐοϊριεἰς, εἰ σἰογίαπι “πα ἃ σοῖο 

Ζις,ατ.43. 1260 ἐ5ξ, ποτὶ φιτι εἰς Ῥ.... 78 υοὐῖς Ῥ)ιαγιβεὶς, 
ψιῖα αἰ ρίεἰς ργίσιας αἰ ον ω5 ἴτι 5γπαρομὶς, οἱ 

τ Τα. ἃ. δαἰμίαίίοτιο5 ἴπι [οτῖ5.... Νόφιιθ θητπ αἰϊφιιαπάο 
5:6: {μίηνμς ἔπι 5ογηχοτθ αὐἰιΙαἰϊοτιῖς, οἱοιι ςοἰεὶς,, τι - 

'ζμὸ ἔπι Οσοαδίοπε ἀναγὶ{, }1)6ιις ἰδ5ι15 651. πθὸ 

φιωγατίος ἂὖ Πιοπεϊτῖνιι5 σἰογίάπι., πϑῆιιο ὦ 
Ἀμὰν το. 25. ϑοϑὶς,, τπιθῴμι6 αὖ αἰϊῖς.... Ἐπ᾿ ἐαοίμση. θεὲ οἴίπι 
30: ἱπιίτοϊςοοὶ ϑίτγιι5, οὗν ὐδπὶϊ οἱ (ἰογποῖϊιις., 

εἰ ρμτγοοϊάοπς αὐ ρμοάδθς ἐἼιι5 αἀὐογανῖϊ. Ῥείτιις 

όγο εἴθνανὶξ διιι αϊσθπ5 " ϑιισσδ., τιᾶπὲ δὲ 650 

Λο τα αι. ἴρ56. ἤπόπιο διίηι... διαίίο αἰΐοπι αἰϊε, ἤεγο- 

"5.59: (δς πυερίϊιιι5. ὑδδίε γοσῖα,, εἰ δεάθπις ῥγὸ ἰγιϑιισια- 

ἰϊ, οοποϊοπαϑαίιν, Ῥορτεῖπις απιίοηι αοοϊαπιαναΐ : 
Μεὶ νοι, δὲ πὸ Πποπιϊπὶς. (οπζεδίϊην ἀμίεπι 

ΡΦγοιιδδι: δτιπι ατιβϑίπι5 ΤΠ) οπεϊτιΐ,, 60 ψιοά ποτὶ εἰό- 
αἰἰδοοῖ σἰογίαπι 1260 : δὲ σοτιδιιηιίτις ἃ Ὁογηιέντις 

2]αε]ι. τῷ 

δι Υ 

ἐχερίγανί. 

δ Βορ. τονε ὁ δὲ λέγει αὐτῷ. 

ἃ Ῥοῦαπι ἹΠυ4, οὔτε γάρ ποτε οἴο., ἃ νόσοι τιδήϊιο 

μάρτυς, ἴῃ Ἀορβ ρυΐπηο εἰ ἴουτῖο πὸπὶ Ἰοσίζιιν ; ποο 

θὲπθ, αὐ παῖ πὶ φαϊάοπι νἰάθειν, πὰς Ἰοσο σοπνθηὶ : 

ΟΛΡΡΑΒΠΌΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ΟΡΟΣ ΝΘ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ τὸν Χριστιανὸν προσπάσχειν τῇ ἀπὸ 

τῶν ἀνθρώπων δόξῃ, οὔτε ἀντέχεσθαι τιμῆς 
ὑπερδαλλούσης, ἀλλὰ χαὶ διορθοῦσθαι τοὺς οὕτω 

τιμῶντας, ἢ πλέον περὶ αὐτοῦ φρονοῦντας. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΊΤΎΘΑΙΟΣ. Καὶ ἰδοὺ, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐὖ- » ξῖς πρ' 
.- δ᾽ιΟ, Ἅ ΟῚ ᾿ [; - ᾿ ,ὔ Ὶ 

τῷ ̓  διδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ἀγαθὸν ποιήσας ζωὴν 
39,, ΄ὔ ἐπ ὋιῖἪ Θ᾽. σῶν ᾽, 

αἰώνιον χληρονομήσω;: ἢ Ὃ δὲ εἰπεν αὐτῷ τί με 

λέγεις ἀγαθόν: Οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 

ἸΩΑΝΝΗΣ. Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμθάνω. 
2801, μὰ Σ τὶ 
Ἃ Καὶ μετ᾽ ὀλίγα : Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δό- 

ξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμόάνοντες, χαὶ τὴν δόξαν τὴν 

παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες; ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. 

Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὰς πρω- 

τοχαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἄσπα- 

σμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. ΠΡῸΣ ΘΕΣ. α΄. Οὔτε 

ἃ γάρ ποτε ἐν λόγῳ χολαχείας ἐγενήθημεν, χαθὼς 
ν᾿ τὰ Β " ,ὔ λ τ’ Θεὶ ͵ Ὁ 

οἴδατε, οὔτε προφάσει πλεονεξίας, Θεὸς μάρτυς 

οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ’ ὑμῶν, 

οὔτε ἀπ’ ἄλλων. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ 

εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὃ Κορνή- 

λιος, πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, προσεχύνησεν. 

Ὃ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων - ἀνάστηθι " καὶ 

γὰρ χἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἶμι. ΠΡΆΞΕΙΣ. Τα- 
χτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὃ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασι- 

λικὴν, χαὶ "ἢ χαθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει. 

Ὃ δὲ δῆμος ἐπεφώνει: Θεοῦ φωνὴ, χαὶ οὐχ ἀνθρώ- 18. Φ ᾽ 
Π Ἄ - δι Ξ. ΑΒ [πἰ "γῶν ΝΜ ελ' Κκ 

που. Παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυ- 

ρίου, ἄνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωχε τὴν δόξαν τῷ Θεῷ " καὶ 
; ᾿ ΤΩΝ 

γενόμενος σχωληχόόδρωτος ἐξέψυξε. 

4αοπῖαπι [πθη δὰ αιιὸ ἱπάϊσανὶ γ γθα, ΓΘΡΟΥ ΠΕΣ 

οἵ ἴπ γὙπ] σαι οἱ ἴῃ θα. βοουπο, π1}Π1] τππαΐαγο γ ]α. 

Ρ  όουΪα χαὶ 1π ποβίσγὶ5 {τ θτι5 Ν55. ἀθοϑῖ, 
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ΟΡΟΣ Ξ". 

υ Ὁ Ὅτι τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος διαφόρων 
ὑπαρχόντων, καὶ οὔτε ἑνὸς δυναμένου τὰ πάντα 
ὑποδέξασθαι, οὔτε πάντων τὸ αὐτὸ, “ δεῖ σωφρό- α 
νως χαὶ εὐχαρίστως ἕχαστον ἐμμένειν τῷ δεδο-- 

μένῳ, καὶ συμφωνεῖν ἀλλήλοις τοὺς πάντας ἐν 
ἀγάπη Χριστοῦ, ὥσπερ μέλη ἐν σώματι" ὥστε 
«τὸν ὑποδεδηχότα ἐν τοῖς χαρίσμασι., συγχρίσει 

τοῦ ὑπερέχοντος, αὐτῷ μὴ ἀπογινώσχειν, μήτε 
μὴν τὸν μείζονα καταφρονεῖν τοῦ ἐλάττονος. Οἱ 

γὰρ διαμεμερισμένοι, καὶ διαστασιάζοντες, χα- 
ταλύσεως ἄξιοι. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. " 

ἈΕΟΤΠΙΑ ΙΧ. 

Οὐοά οὑπὶ ἀϊνοῦβἃ 51Π| ΒΡ γ τπ|5 40Π8 11Π|1561|561|6 
ΟΠ Πἶὰ ΓΘΟΙΡΘΙῈ ΠΟΙ μοϑϑι, ΠΘΩ 16 ΟΠ] Π68 Ἰ46Π1, 
Θρονίθε ππιιπη ΠἸΘη! 16 πηοάθβίθ δὲ ομπ στὰ- 

τἰανγιιηι ἀοίΐοπΘ π᾿ ἄοπΠῸ 510] σΟΠ 6550. ρϑυπιᾶ- 
ΠΕΙῸ, δ ΟἸΠΠ65. ᾿ΠΙΘΙ 56. πιο ἴῃ ΟΠ γ511 

Ἑμανιίαῖθ σπου 65 6556... νϑ]α πηθ γα ἱπ 

ΘΟΡΡΟΙῸ : ἰἴὰ αὶ 4] ἸΠίουΟΙ δὲ ἴῃ ἀοηΐ5, 15 
ΘΟΙΡΑΡ ΓΟ ΠΘ 615 4αϊ 5101 ρυϑίαϊ,, ΔΠὶ Πλλ 
παπὰ ἀοϑροπάθαϊ : 411] ΨΘΙῸ 511|Ρ 6.10} οϑὲ , π6- 
4πδαπᾶπηι 5ρουπαΐ ἱπίθυϊουθπη. Οἷ Θηΐπὶ εἰν δὶ 

51ηΐ, ἃς ᾿πίθι'" 5656 ἐἰϑϑιἄθηΐϊ, ἀἰρηὶ βαπὶ ἴπ-- 

τονῖτα. 

ΟΛΡΟΌΤ 1. 

ΜΑΤΎΘΑΙΟΣ. Πᾶσα “ βασιλεία μερισθεῖσα χαθ᾽ 

ἑαυτῆς, ἐρημοῦται᾽" χαὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερι- 

σθεῖσα χαθ᾽ ἑαυτῆς, οὐ σταθήσεται. ΠΡῸΣ ΓΑΛ. 

Οοηῖπὸ γοστιάτη, εἰϊνἴδιεηιν σοτιίτ 56... ἀδεοϊαθὶ- Μαιελ. τ. 

{μι : δἰ ογιπὶς οἰνίίας συεἷ ἄοπιις αἰνίσα οοπίγα 5 “᾽ 

56 γοτι δἰαὐϊξ.... Ομοά οἱ ἱπνίοοπι τπογθίϊς., δὲ ς ἱ. 5.15. 

Εἰ δὲ ἀλλήλους δάχνετε, χαὶ χατεσθίετε, βλέπετε 

μὴ [ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. ΙΏΑΝΝΗΣ. Οὐ 

περὶ τούτων ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν πι- 
στευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ " ἵνα πάντες 

ἕν ὦσι, καθὼς σὺ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν σοί" 

ἵνα καὶ οὗτοι ἐν ἡμῖν ἕν ὠσι. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Τοῦ δὲ 
πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἣ χαρδία καὶ ἣ ψυ- 

χὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλε- 
Γ 3. 5; 5΄᾽ 505. « “ , 

γεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα χοινά. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜ. Λέγω γὰρ, διὰ τῆς χάριτος τῆς δο- 

θείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν 
παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν " ρ Ε Φρ' 

ν, Ν 

ἑχάστῳ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως. Κα- 

θάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ 

δὲ μέλη πάντα οὗ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν " οὕτως οἵ 

πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὃ δὲ καθ᾽ εἷς 
. 7ὔ Ν δι ᾽ὔ δ Α , 

ἀλλήλων μέλη ᾿ ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χά- ἘΕΘῚ ϑ ; "Δ, 

οοπιοα εἰς : υἱάείο πὸ αὖ ἱπνίοθηι σοτιϑιπικπιϊπί... 

Δοπὶ ὑγῸ εἰς ατίθπι ΤΌΡῸ ἰατιΐτιπι,, 56 Θὲ ῥΓῸ δἰξ, ζοαπ. 17. 

φιιὶ ον δαδεγιῖ ρ6 ΘΓ ιετπ, ΘΟΤ πε ἵτι Τι6 : τι οπιηθς 59. 21. 

τεπαιτη, δἰπιῖ,, οσἰοιε τὰ, Ῥαῖοτ', ἐπὶ πιὸ, εἰ Θ6Ὸ ἵπὶ 

16; πιὶ οἵ ἱρϑὶ ἵπι ποῦϊα τὐπτέι δἰπῖ...... μεῖς κει. ἡ. 3.. 

{ιϊτιὶς ατιΐοπι οΥοα οτιίζπι δου αξ ΘΟΥ᾽ τἰγείετνν δὲ ἀνιῖ- 

τη ὦ τίσι : τιθὸ “εὶς τίη ΘΟΤΊ 1,1, “τι ροδοίάοϑαϊ, 

αἰϊηιιία σιίίπι 6556 ἠϊοοαι, 56« ϑνατιί {{1ὶ5 οπιτιία 

δοπιπππῖα.... 1)1σο. δπῖπι ΡῈ 5γαίίαπι σι ἀαία ἢ ρηι.ι3.3. 

ὁ5ι πεϊἰιϊ, οπιχιῖδιι5 ψιιὶ διιτυῖ ἱπίθτ' σο5 : ποτὶ ρὲπις ττθ.: 

ϑάρθγ8 μαῖα ΟροΓ οὶ σαρ Γ6., 564 δάρθγ αὐ 50- 

ὑγιθίαΐοπι : τιτυομῖψιι σἱοιιῖ 7 6ιι5 εἰν δῖε τη θτιϑ51ι- 

τάπι Παοὶ. διοιεῖ ϑτεῖπε ἴτε τεπι0 ΘΟ ΡΟΥΘ πιιεζίᾳ πιθηι- 

ὑγα παϑϑιιῖς., οπιτια ἀπίοπι τηθηιῦγα τιοτὶ Θιεηι-- 

ἄἰεπι αοίτιτ Πα οπί : τα τιατεἱεῖ τετατίτην ΘΟ Ριι5 51ι- 

πιις πὶ ΟἸιγίσίο, οἰπισιῖὶ ἀπιίθπν αἰΐθν αὐἰίογίις 

πιοπιῦτα : πανοχῖθς ατίθηι ἀοτιαίϊοτιθς σϑοιιτίιη 

ριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ὅδιάφορα, χαὶ τὰ ἑξῆς. 281 σταξίαηι,, ψιί ἀαία 65: ποὺϊς,, αἰ [ογοτίος., οἱ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Παραχαλῶ δὲ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνό- 

ματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέ- 
5 

γητε πάντες, χαὶ μὴ ἡ 
“-- , ιν 

ἐν ὑμῖν σχίσματα ᾿ ἦτε 
ΑΛΊΝς 

δὲ χατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ, χαὶ ἐν τῇ αὐτῇ 

ς Ἑάϊτο Νεπ. οἱ νοΐουοϑ ποβίυὶ ΠΡΥῪῚ τὸ αὐτὸ εἶναι 

δεῖ, Ἑδτιο Ῥαγὶβ. τὸ αὐτὸ δεῖ. 

ἃ Απεᾷαϊ ἄτι ΠΡΥῚ ὥστε μιήτε .ὐν αὐτῷ ἀπογι- 

γώσκειν. 

5 Ἄρρ, τογελι5 πᾶσα βασιλεία, μερισθεῖσα χαθ᾽ ἐσυτῆς, 

οὐ σταθήσεται, οπῖπὸ ἡ “ ππιηὶ αϊνίδιιι σοπίγα 56, ποπ 

δίανιι, 

Α φρίονα... Οὔ ϑθογο αμΐοπι σὸς ΡῈ ποητοτὶ [)οπιϊμὶ 

766 ΟΠμγιϑιὶ, τι ἱάίρϑιιπα Ἰοαιὶ5 ΟΠιτι65 5 6ἴ ποτὶ 19. 

δἰσιὶ ἐπὶ υοϑὶς δοἰιςπιαία : 5115 ἀμίοτπ, ρον οἰ ἐπ 
δοάδηι δοπϑιι., οἱ ἵν θαάδθηιν σϑπἕθηίϊα.... δῖοι 

τναφας οαϊιῖο μὴ ἀπὸ ἀλλήλων. ΑἹ ποδίγὶ Μ85, 

μὴ ὑπό. Μοχ πίναφιο οάϊο τῶν πιστευσόντων. ΓΔΡΥὶ 

νοίουο5 πιστευόντων, 

Ἐ εῦρα ἀπ ἀρι Βαμα ἰοριπίαν ροδὲ νοθοπι 

διάφορα, ᾿πνοπῖιπ ἔτι" ΟΧ ΡΟ Γοδδα ἴῃ Μοββαῃ, οἱ ἵπ Βορ, 

τουτῖο πἀδάιιο Δ] νοσοπὶ ἱλαρότητι, 

:. (ον. τι. 



τ. ὧν 
τ. 13. 

ΜΠ; ἃ: 

2.--τή. 

δίαιιΝ. τι, 
20. “δ. 

Μαι}. τ3. 
δὴ. ΞΞδδὶ 

τ: ον, 

20 ---29. 

12. 

Ι, 

994 

Θπΐπι ΘΟΡΡΙι5 ττειίτηι 65, δἰ τπιθπιόγα μαϑεὶ τπιεῖία., 

οπιπΐα αἰιΐετ ΠιθΙὕτα ΘΟΤΡΟΤῚ5. τἰταῖτι5 οτέπι δἰτεῖ 

πυμῖία., τσειιπι ΘΟΥΡι5 δεσιῖ τ ἴα δὲ ἐπ Οἢιτϊσίο. 
Εἰοπεῖπι ἔτι πὸ δρίγιειι ΟἸπιτιθς πιο 5 ἦτ. τιτεῖιτη, ΘΟΤ- 

Ριις Ῥαριεϊταιὶ σιιπαιις . σῖνο ]ιάεῖ, σῖνε σεπάϊϊος, 

οἰρδ ξογνὶ, σἷνθ ἰἰϑογὶ, εἴο.... {78 ἰάθπι σαρίαϊξὶς 

οπῖπθς, θαπιίοπι οπατγίίαΐεπι μαθοπῖος., τπιατιῖ- 

ἢ85., ἴάθπι οοπίϊομπίος : πὶμὶΐ μὲν οοτιϊοτιῖο - 

πϑηὶ, τιθήπε ΡῈΓ ἱπατιθπὶ σἰογίαμι., σθά ἐπ ἢπι- 

πα σι ρογίοτος ἰδὲ ἱπνίσοπι αγ ίἰτατιῖδ5 : 

πιοη {πι5 51α σιιτιῖ οἰτιριϊ σοι ἀοταιῖος,, σεε δὲ 

δα ψιι αἰϊοτιιπι. 

5. ΒΑΒΙῚῚΙ ΟἸΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

γνώμη. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα 
ἕν ἐστι, μέλη δὲ ἔχει πολλὰ, πάντα δὲ τὰ μέλη 

τοῦ σώματος τοῦ ἑνὸς πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα" 

οὕτω χαὶ ἐν “Χριστῷ. Καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι 
ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐδαπτίσθημεν, εἴτε Ἰου- 

δαῖοι, εἴτε “ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι, 

"καὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. Ἵνα τὸ αὐτὸ φρο- 

νῆτε πάντες, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυ- 

χοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, μηδὲν χατ᾽ ἐρίθειαν, ἢ χε- 

νοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνη ἀλλήλους ἣγού- 
, 

μενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν - κκὴ τὰ ἑαυτῶν ἕχαστος 

σχοποῦντες, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἑτέρων ἕχαστοι. 

ΒΕΟσΌΙΑ 1.Χ]. 

Οιιοί 11 Ζαϊ βιπὶ σους Το ΩΪ πὶ Δ μη  Πἰβιυ], ΠΟΠ 

Ῥιορίθγθα Θοπ θη θ πα βιιηΐῖ, φαοα πα} }ππ|5 ργδ- 
ἘΠ 6556 ν᾽ ἀδαπίιν, ἃ] Θοῖ 1α6. ΗἸ Θπὶπὶ ΠΙᾺ ΧΙ ΠῚΘ 
1)60 ρῥαοθηῖ. 

ΟΑΡΙΤ 1. 

Οοπἤίοον {ἰνὶ, Ῥαίοτ, 1)οπιῖπε οιθἰϊ οἰ ἴθγτιβ, 

ψιῖα αὐϑοοπιαϊειϊ ἰδο α Ξαριεπίϊνιις οἰ μγιιάοπεϊ- 

ὁτι5, εἰ τονοϊαςιὶ εα ραγνιιϊὶς. Πἰα, Ῥαΐογ: φιιο- 

σιΐαπι οἷς {μι ρίαοϊξιτη ατιῖθ ἰ6.... Ἐπ υϑπῖοτις ἐπι 

Ραίτίαπι σιίαπι, ἀοοοθαϊ 605 ἔτι σγπαβοσα δογιεππ, 

ἐΐα τι ταϊτατθτιίι., δὲ ἀϊσεσγοπὶ : {πιά ἀμῖο ςα-- 

Ρἰοπίϊα πὸ οἱ υἱγίμίεςῦ Νοπιπθ μος δεὶ γαῦτὶ 

Πἰϊι5 9 Δοππθ πιαίοτ' 6715 εἰϊοί τιν Ἡαγία, οἱ ἤγα- 

{Γ65 675 “ασοῦϑιις, οἴ Χ]ο56ρ]ι, εἰ ϑίπποτι, δὲ Τπια5 ἢ 

δὲ 5ΟΓΌΓΘΣ 6715, ΤᾺΟΤΙΤῚΘ. ΟΠλΤ65 ἀρτι τος σιμτι 3 

ἔπ ὀγβο ἱπεὶς ομιτιὶα ἴεία ἢ Εἰ ξοαπαάαἰϊταϑαπ 

{7 ἵπὶ 60. οι αἰΐοπι αἰϊαῖϊ εἰς : Νοπ ὁδὲ ρτὸ- 

Ῥμοία ςἰπθ ἤόπογε, τιϊδὶ ἐπ ραίγία 5μα, εἰ ἵπι ἄοπιο 

5μα. Ἐπποτι {εοὶς ἰδὲ οἰγιιῖος ταμίας, ῥΓΟΡ ΟΡ 

ἐπιοτομἰἰἐαΐδηι ὀοτιίηι.... ΤΠ ἰάἀοῖθ οπῖπι υοσαΐξῖο- 

σιεπι νδπίγαπι, [ταίγας, ιῖα τιὸπ πειιιὶ βαρίθπίθ5 

ϑθοιμγάπιπι οατπθηι, τιοτὶ πιεῖ μοίοπίδς., σιοτὲ 

γητεἰεὶ τιονῖϊος. δά {τ σἰτεῖτα σειτιῖ πιισιϊ οἰ θοὶς 

Τδιις, τ σοτιζεπιαξ σαρίοτιῖος : εἴ ἱπηγπια ταιιπεϊὶ, 

εἰορὶς Τϑιι5, τὶ σοπι[ιπιάαι {ονίῖα : δὲ ἱρποῦιϊία 

ἃ Κ΄'Δ0οΥ ἴοχίιϑ ψυ]σαΐῖι οὕτω χαὶ ὁ Χριστός, ἑέα δὲ 
ΟἸιεῖϑίιις. 

» Ἀυγϑιβ ἀπ ἴπ ΒΙΒΠ115. βοφιππέμν Ροδὲ Ὑοσο πὶ 

ἐλεύθεροι, τιδχίιο δ σουθαμι διερμιηνεύουσιν, 1η Μοββα- 

ποηβὶ Οοάϊος Ἰοσιπῖαν, ΑἸ φααηἴο ἰηἶτα ἀπιῖχαὶ ἄτι 

ΟΡΟΣ ΞΆ΄“. 

Ψ - - ΩΣ 

0τι οὐ δεῖ ἐξουθενεῖν τοὺς “ συνεργοῦντας τὴν χάριν 

τοῦ Κυρίου, εἷς τὴν εὐτέλειαν αὐτῶν ἀφορῶντας. 
5 - Ἐν τούτοις γὰρ μάλιστα εὐδοχεῖ ὃ Θεός. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κυ- 

ριε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα 

ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν, καὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νη- 

πίοις. Ναὶ, ὃ Πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοχία 

ἔμπροσθέν σου. ΜΑΊΤΘΑΙΟΣ.᾿Ελθὼν εἰς τὴν πα- 
τρίδα αὐτοῦ, ἐδίδασχεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὖ- 

τῶν, ὥστε ἐχπλήσσεσθαι αὐτοὺς, χαὶ λέγειν " πόθεν 

ἢ σοφία αὕτη τούτῳ χαὶ αἵ δυνάμεις ; Οὐχ οὗτό υ τ του σα μεῖς συχ ς 
2 Γ᾿ Ὁ ΄ ο"“, 3 (ῳ ,ὔ ᾿ Ὁ ’ 

ἐστιν ὃ τοῦ τέχτονος υἱός; Οὐχ ἣ μήτηρ αὐτοῦ λέ- 

γεται Μαριάμ; καὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάχωδος, καὶ 

Ἰωσὴς, χαὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας ; χαὶ αἵ ἀδελφαὶ 
ΤΈΣ ΦΎΕΙΝ ι ἜΡΟΝ ἢ ΞΡ ΣΝ 

αὐτοῦ, οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἶσι; Πόθεν οὖν τού-- 

τῳ πάντα ταῦτα ; Καὶ ἐσχανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ 

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς " οὐχ ἔστι προφήτης ἄτιμος, 

εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐχεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν 
- Αἰ 

ἀπιστίαν αὐτῶν. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Βλέπετε γὰρ 

τὴν χλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ 

χατὰ σάρχα, οὐ πολλοὶ δυνατοὶ, οὐ πολλοὶ εὖγε- 

νεῖς - ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, 

ἵνα χαταισχύνη τοὺς σοφούς " χαὶ τὰ ἀσθενῇὴ τοῦ 

πρτὶ ἀλλὰ χαὶ τά. δ οουϊα χαὶ ἀεογαΐ ἴπ νυ] δεῖς, 

ἘΔ εἰ Οὐἄοχ Οοιηρβεῖ, τοὺς συνεργοῦντας. ΑἸῈ 

ἄυο Μ55. τοὺς ἐνεργοῦντας. Ιδ᾽άοπι Βορ. ἰογέλις χάριν 

τοῦ θεοῦ. 



ΜΟΙΝΛΠΙΑ, 

χόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα χαταισχύνη τὰ ἰσχυ- 
ρά" χαὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ χόσμου, χαὶ τὰ ἐξουθενημένα 

ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα χα- 

ταργήσῃ. ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. 

00 

γπτετιαϊϊ, οἱ οοπίοηιὶ δϊα οἰ θρὶξ 1) τις, οἱ σα ψιία 

τιοτγὰ διιτεῖ, τ δα ιιί στισιΐ εἰ δε νποτοὶ, πὶ πιοπὶ σἷο- 

τ θί1ι1) ΟΠιτιΐς ΘαΤῸ ἐπ οοπδρέοίῖτι ]) εἰ. 

ΟΡΟΣ ΞΒ΄. 

ὑπο τες 1 
Ὅτι τοὺς πιστεύσαντας τῷ Θεῷ, χαὶ βαπτισθέν- 

τας, εὐθὺς παρασχευάζεσθαι δεῖ πρὸς τοὺς πει- 

ρασμοὺς, καὶ παρ᾽ αὐτῶν τῶν οἰχείων, μέχρι 
θανάτου. Ὃ γὰρ μὴ οὕτως ἑτοιμασάμενος, αἷ- 

ῥὰ ; 
φνίδιον τῆς περιστάσεως χαταλαθούσης, εὐκόλως 

διασαλεύεται. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ βαπτισθεὶς ὃ ̓ Τησοὺς “ἀνέδη 

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος. Καὶ ἰδοὺ ἀνεώχθησαν αὐτῷ 

ΒΕΟΌΙΑ {{Χ1Π]. 

Β΄ Θυοά «υὶ ογθάϊάθνιιπε 60, δὲ βαρεζαι! δαηῖ, 1 
ΘΟΠ Θ5ΠΠΠ| ΡΡΡΘΡΑΡΑΠΪ δἰηπς δ ἰοπιδιο πο 5 

Ὀήιιθ. δ ΠΊΟΡΙΘΠῚ 5115 {1Π0η 485, 16 510] ἃ 
᾿ρ5158. διϊαπη. [1] 1 115. διιπὶ ἱπίουθηα : 

4υδπάοαιάθπι {τι 5656 ἤθῸ. πηοάο ποπ ρ18- 
Ῥαγᾶνε, 15, οα] πη] ΓαΓ6 σα πὶ ̓ηστιιθπίο, (ας ]ο 
ΘΟΠΙ ΠΟ  ΘίπΓ. ; 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ἐπ Ραριϊταίιις 7 6διι5 δοποοιἷπι ἀϑοογιαϊε 6 
αηιια. ΕἸ ὁ006 ἀρογεϊ σειτι οἱ ο(ἰϊ, οἱ υἱαάϊε ϑρὶ- 

οἵ οὐρανοὶ, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ χαταδαῖ- 285 (πὶ Ποὶ ἀδεσοπαάοπίεπι σἱοπΐ οοἰμπιθαπι, οἱ υδ- 
ΣΟῚ Η ἣν ἜΨῚ ΠΕ, ΣΡ ΤΕ. ζῶν. Ὁ 

νον ὠσει περιστερᾶν, χαι ἐρχόμενον ἐεπ αυτον. Καὶ 

ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα " οὗτός ἐστιν ὃ 

Υἷός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Τότε ὃ Ἴη- 

σοὺς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, 

πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαδόλου. ΜΑΊΘΑΙΟΣ. Ἰδοὺ 

ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόδατα ἐν μέσῳ λύχων. 

Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι, ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀχέραιοι, 

ὡς αἵ περιστεραί. Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώ- 

πων. Παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, χαὶ ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς. Καὶ 
ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεχεν 

ἐμοῦ,, εἰς μαρτύριον «αὐτοῖς χαὶ τοῖς ἔθνεσι. Καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα - Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θά- 
νατον, χαὶ πατὴρ τέχνον “ χαὶ ἐπαναστήσονται 
τέχνα ἐπὶ γονεῖς, χαὶ θανατώσουσιν αὐτούς. Καὶ 

ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου - 
ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. ΜΑΊ- 
ΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ ὃς οὐ λαμθάνει τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, 

καὶ ἀχολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα μὴ σχαν- 

δαλισθῆτε. ᾿Αποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς - ἀλλ᾽ 
ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὃ ἀποχτείνας ὑμᾶς δόξῃ λα- 
τρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν 

ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν Πατέρα, οὐδὲ " ἐμέ " χαὶ 

Ρ 

τι θη θη 5100 61 56. ΕῚ δοδ6 τυοῖ (δ οὐἰίς, ἄϊσοτι : 

Το ἐς: Εις ππθῖις αἰἰϊδοίτις, ἐπὶ ψιιο ταϊ]ιὶ σοπι-- 

Ῥίαοιιϊ. Τηπιο 7655 ἀποξμ5 δδὲ ὧν ἀδεογίτπι ἃ 

ϑρίτιίι, πὸ ἱοπίαγοῖμ ὦ ἀϊανοῖο.... Εσοδ 680 

τηϊ0 Ὁο5 5ἰοιῖ ονο5 ἵπ πιθάϊο ἱροτηι. Ἐςίοία 

ΦΓΡῸ μγιοπίος, σἰομ Ξεγρόπίος, οἱ οἰπι ρος, οἷο- 

μὶ οοἰωπινα. Οανοῖθ αἀτιΐοπι αὖ Πποπιϊηῖνιις. ΤΊα- 

ἀἰδπὶ ὁπῖηι Ὁ 05 ἵπὶ ΘΟποΥ 5, οἱ ἐπι 5 γτιαρορὶς διεὶς 

Παροϊϊαϑιιαὶ υο5. ΕἸ αὐ ργαςίάος εἰ αὐ τερὲς ἄϊι- 
οθπιϊχὶ ρΓΟΡ 61 πι6, ἔπι {65 εἰπηιοτυΐμτη {{115, δέ φθτ- 

εἴδιι5. Ἐὺ᾿ Ῥοδὲ ρᾶποᾶ : Τγαάοί ατιῖοπι (γΓαίοτ' [Γα- 
ἔγοτι ἐπι τπ οἱ οπι, δὲ ραΐθν {Ἰιπι : δὲ ἐπϑηγσοτιὶ 

Πιὶὰ ἐπι ρατοτιῖες, οἱ πιοτί 6 θοὸς αὐπείοπι. ΕῚ ογὶ εἰς 
οεἶϊο οπιτιῖὗ τι5 ῬΥΌΡρ 67 ποπιθγι πεθιεῖπι τ (τ αἰεἴοηι 

ῬοΥγβονογαν τὶ τιδῃτ6 ἵπὶ Πτιθπι, ἢϊσ βαΐνιις ογὶξ. 

Εἰ χιιὶ ποτὶ ἀθοῖρὶξ ογιίσθπι σίαηι, δὲ 5 δη μ{πι 

πιθ: τιοπὶ Θ5ΐ πιθ εἰἴστιι5.... Προ Ἰοηιιῖτις σιίηι 
νοὐῖϑ, τι τιοτι δοαπααἰϊτοπεϊτιϊ. .Ζ1 ὑσηπ6 ςγπαρο- 
δῖ5 [ποίοπ συὸς : σϑά ὑθηῖξ ἤογα, τι οπιτιῖς αὶ 
ἐπίογἤοῖ! ὑο5, απ ίλιτ' οὐ σοατείτεπι 56 ργιοίαγο 

εο. Ἐὲ μῶὸ ἐαοίοπιι υονὶς, ψιιία τιοτὶ τιονογιεπξ 
Ῥαίγθπι, τιθμ6 πιθ, οἵο.... ἤαπι χιὶ σργα μθ- 

ἵγαπιὶ: αι οπὶ απάϊογὶ πὶ, στιπὶ σαμαϊο σμδοῖ- 

Ρίπιτιξ ὐόγϑιιπι : οἱ πὶ ταάίοσος ποτὶ ἠαϑοπΐ, φιιὶ 
τὰ ἑξῆς. ΛΟΥ͂ΚΑΣ, Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἵ ὅταν α αἰ ἐδπιριις ογοάϊιπι, δἰ ἔπι ἐθπιρογθ ἰοπίαἰίοπιιτι 

ἃ αὐίγάχιιο δάττο ἀνέθη ἀπό, Παρ, ῥυίπιις ἀνέθη εὐ- 
θὺς ἀπό. ες. τον λιι5 ἀνέθη εὐθέως. 

κα ἈΘΡΙΙ ΡΥ ΙΠιῖι5 οὐ (οΥΕ1τπι5 μαρτύριον ὑμῖν χαὶ τοῖς. 

ΡΊη Βες. ἴοντῖο δὲ ἴπ Μίδθβδαπ, Ἰδριιπίι θα ψουΡὰ, 

{πε ἀριἢ Ψοαπποπι 5θαππιπ ἔπ Ροβὲ γόοοπὶ ἐμέ, αα 
116 πδάιιο, ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 
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γϑοθάετι... ΠΝοπι δπῖπι θοἷο ἰθτιογαγε θος, [Γαἰγδ5, 

εἶδ ἐγιϑωϊαξίοπιε ποσίτα ψμῷ ἔαοία 6δὲ ποῦϑὶς ἵπι 

«15ἴα : φιιοπῖατα ϑιργα πιοάϊιπι σταν αἰ σιιπιις 

ϑρτα υἱγΓιμέοπι, ἰα τὶ δἰΐαπι πιοάπις σογναπάς 
αἱ ποδὶς τιοπὶ σμρρείεγοι : σϑά ἱρϑὶ ἐπ τιον 5-- 

πιοίἱροὶς ἀἰδογθίμετη πιογιϊς ἰαθιίπειις, τιὶ τιοτε εἰ- 

πιῖις ἤάεπιος ἐπ ποῦὶς, σϑ ἵπὶ 1260, χιιὶ διιδοϊίαϊ 

πιογίμο5.... ΕῈ οπιπς ψιὶ ρὶ6 νοϊιπι υἱνεγὰ ἐπ 

ΟἸιγίϑίο ὕόσιι, ρεγςθητείοτιθιν μαιἑοτιίιιτ. 

5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΆΚΕΣ 

Οιιοά ποπιοὸ ἀθθθὲ βθιρϑιιτὴ ΟΠ] σογο τοπιδιϊοπὶ- 
Ῥιι5, δηίθαιδπι ΤΠ οῖ5. ΡΘΥΠβοσὶς : ἵπὸ ἄδθοὶ 
ἀυΐϊδάιιθ ογαγθ, αἰ πὸ ἰποϊάαξ ἴῃ [ΘΠ ΠΟ ΠΟ πη. 

ΟΑΡΌΤ Π|. 

5 ΕΥΒῸ ΟΥαΐΘ: Ῥαίεγ πιοϑξίογ, σιιὶ δς ἱπ οιοϊϊς, 

δατιοιΠοοίιιτ πόπιθπ {πιπι, αὐἀνοπῖαί γοβπίίπι 

ἐμτιτηι. ἘΠ Ῥάι]ο ρμοϑὲ : Ετ γι πὸς ἱπάμοας ἔπι ἰεπ- 
ἑαίϊοτιοτι, ςοἡ {ἰδ ότα πος α πιαῖο.... Ροσί μίδς ατι- 

θπι ἀπιδιιϊαναὶ 655 ἴα Οαἰϊιαπι; τιοτὶ ἐπῖπι 

νοἱεναῖ ἐπ Χιάκραπι ἀπιδείαγθ, ιῖα φιτγενατι 

δἴιπι «Ζιμὶ ἐπ ον σον. ται ἀμίθπι ἐπὶ ργοαίηιο 

εἷος ἤδϑίιις Ψαάφοτγιπι, ϑοοποροςσία. δ ὶαοτγιιτιῖ 

ἐπίζιιν ἀα διεηι [αἰ Γι 5 675 ; ΤΓανοὶ Πἶτιο, εἰ ϑαάε 

ἐπ Ψιάίαπι, πὶ δὲ αϊσοῖριϊϊ ἐμ υἱάφαιιε ΟΡΕΓα 

ιι αοὶς. ίοπιο χιΐρρθ πὶ οσομῖιο ηια [αοῖϊ, 
ἐὲ ψιαγῖξ ἴρϑθ ραίαπι 6556. δὶ ἴμαο [αοῖς, πιατιὶ- 

Πεσία {δίροιεπι τπμτιο. Νόει δυεῖν {Παΐγας ἐἼιις 

ογεάοϑ απ ἔτι ὀπιπι. Πϊοὶξ ἜγσῸ οἰς ἱδδιις : Τοπι- 

Ριις πιϑῖεπὶ τιοτιάμιηι αὐδδῖ, ἰθπυριι5 ἀμίεπι ὑδ- 

δία 5ΘΠΊΡΘΤ 6ςὲ ραγαίιπι. δοπ ρμοίοςί πεισιάτις 

οὐἶϊξδοθ θοὸς Σ πλ6 αμιέεηπ οὐἶϊέ : ιιία 650 ἰοςίίπιο- 

σεΐπεπι μογ]ϑθο ἐδ {ϊϊ0, ψμοΐά ορέτα ἐς πιαῖα 

δεῖ. ἤῸς ἀδοθπαϊίς αἰ εἴϊοπι Κδϑίπιπι ἤπια; ἐ5Ὸ 
γιογεάιιπι ἀϑοθτιο αὐ ἰΐεπι ζασίτιηι ἰσέιιπι, φεῖα 
πλθῖίπι ἔθτπριι5 γιοπιαίεπι ἱπιρζϑίτιπι ἐσέ. Πα οτιπι 
εἰϊπῖςσοξ εἰς, τα ατιδιξ ττὶ ( αἰϊϊρα. {71 απίδηι ἀςοοτι- 
αἰοτιιτιξ [γαίας ἐ}ιι5, ἔπ δὲ ἴρδε αἀξοοπαϊὶ κα 
ἄἰἴοπι ξεσίμπι, τιοτὶ πὶ ατιϊοσίθ, σϑα ηιμαςὶ ἱπ' ο0- 
αἰεἶτο.... διιγσθτῖες αἰζθηι ΟΥαΐ6, πὸ ἱπιγοιὶς ἐπ 
ἐοπιαϊίοπεπι. 

ς Ἄδερ. τογιὰ5 τῷ ἐγείσαντι. 
ἀ Ἑάϊῖο Ῥατγῖξ. μὴ ἐμπέσγ. ΤΑΡεὶ τοΐενος ἐμπεσεῖν. 
Ὁ Βιυβιῖβ ογαῖῖο Ποπιϊπῖοα πος Ἰοοο ἱ Ἰανοπἴτασ, ἱπἴο- 

ξναὰ ἴῃ οάϊος Μοβξαποπβὶ 

Α 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΕΆΘΗΙῈΡ, 

ἀχούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, χαὶ 

οὗτοι ῥίζαν οὐχ ἔχουσιν, οἵ τ πρὸς χαιρὸν πιστεύουσι, 

καὶ ἐν χαιρῷ πειρασμῶν ἀφίστανται. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. 

β΄. Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, περὶ τῆς 

θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ ̓ Ασία, ὅτι 

χαθ᾽ ὑπερόολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐδαρήθημεν, ὥστε 
“Ἂ ᾽ » 3, 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
"5 - τῷ ᾿ - : 5. 
ἐξαπορηθῆναι μᾶς χαὶ τοῦ ζῇν ἐν 

Ξ - - τον ῖη σ΄ 
ταῦ τοῖς τὸ ἀπόχριμα τοῦ θανάτου ἐσχήχαμεν, ἵνα 

- Ἀ α - -“ 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἐῇ πεποιθότες ὦμεν 

γείροντι τοὺς ὙΕχροῦ: ΠΡΟΣ ΤΙΝ. β΄. ΠΙᾺ 
: Ε 

ΠΣ ἱ θέλοντες εὐσεδῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

τς : τ Ἢ 
ῃ Ὅτι οὐ δεῖ ἑαυτὸν ἐπιῤῥίπτειν πειρασμοῖς πρὸ χαι- 

ροῦ τῆς τοῦ Θεοῦ συγχωρήσεως, ἀλλὰ χαὶ προσ- υ 

εύχεσθαι “ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμόν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Β΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Οὕτως οὖν προσεύχεσθε " Πάτερ 

ἡμῶν, ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 
ἐλθέτω ἣ “ βασιλεία σου. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Καὶ μὴ 

εἰσενέγχης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΙΩΑΝΝΗΣ. Καὶ περιεπάτει ὃ 

Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαία " οὐ γὰρ ἤθελεν 

Ε ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἵ 
Ἰουδαῖοι ἀποχτεῖναι. Ἦν δὲ ἐγγὺς ἣ ἑορτὴ τῶν 

Ἰουδαίων, ἣ σχηνοπηγία. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ 

μετάδηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς ἀδελφοὶ αὐτοῦ - 
ν Ἰουδαίαν, ἵνα χαὶ οἵ μαθηταί σου θεωρήσωσι 

τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς. Οὐδεὶς γὰρ ἐν χρυπτῷ ποιεῖ τι; 

χαὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παῤῥησίᾳ εἶναι. Εἰ ταῦτα ποιεῖς, 

φανέρωσον σεαυτὸν τῷ χόσμῳ. Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδεὰλ- 

φοὶ αὐτοῦ Ἐπίστενν εἰς αὐτόν. Λέγει οὖν αὐτοῖς ὃ 

Ἰαπῆςς: δ' χαιρὸς ὃ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν " ὃ δὲ χαι- 

ρὸς ὃ ὑμέτερος πάντοτέ ἔστιν ἔτος. Οὐ δύναται 

τι ἐγὼ βαρ- 

τυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 

Ὑμεῖς ἀνάδητε εἰς τὴν ἑορτήν᾽ ἐγὼ οὕπω ἀνσδαί- 

νω εἰς τὴν "ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὃ χαιρὸς ὃ ἐμὸς οὔ- 

πὼ πεπλήρωται. Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν 

ἐν τῇ Γαλιλαία. Ὥς δὲ ἀνέδησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
τότε χαὶ αὐτὸς ἀνέδη εἰς τὴν ἑορτὴν, οὗ φανερῶς, 

ἀλλ᾽ " ὡς ἐν χρυπεὼς ἈΟΥΚΑΣ. Ἀναστάντες δὲ 

προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἐμπέσητε εἰς πειρασμόν. 

-45 ὃ χόσμος μισεῖν ὑμᾶς - ἐμὲ δὲ μισεῖ, 

ΓΑπεχαῖ ΠΡγὶ ὁ καιρός, Τθοογαΐ αὐεϊουϊας ἴπ νεϊἰ- 

βαξις, 

ἈΒερ. 

»ΈεΕ. 

τουίνες τὴν ἑορτὴν ταύτην “ ἐγώ. 

Ῥυΐπιιις ὡς ἐν τῷ χρυπτῷ... 

ὠ 



ΜΟΚΛΤΙΛ. 

Ὅτι δεῖ“ χατὰ καιρὸν ὑπαναχωρεῖν τῶν ἐπιδου-- 
λευόντων, συγχωρηθέντα μέντοι περιπεσεῖν πει- 

ρασμῷ, τὴν ἔχδασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγχεῖν;, 

χαὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ διὰ προσευχῆς αἰτεῖν. 

ΚΕΦΆΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὅταν διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 

ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμ.- 

Θούλιον ἔλαθον χατ᾽ αὐτοῦ, ἐξελθόντες, ὅπως αὐτὸν 
-» ᾽, ε 5 Ὁ Ν - Ἄ 5 -» 

ἀπολέσωσιν. Ὃ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς, ἀνεχώρησεν ἐχεῖ-- 

θεν. ΙΏΑΝΝΗΣ. ᾿Ἀπ’ ἐχείνης οὖν τῆς ἡμέρας 

συνεξδουλεύσαντο, ἵνα ἀποχτείνωσιν αὐτόν. Ἰησοῦς 
᾿ πρὶ Α 3 ΄, , 3 - ᾽ ᾿ 7 

οὖν οὐχέτι παῤῥησία περιεπάτει ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ θεὶς τὰ γόνατα, προσηύχετο λέ- 

γῶν" Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγχεῖν τὸ ποτήριον 
τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ" πλὴν μὴ τὸ θέλημα μου, ἀλλὰ τὸ 
σὸν “ γενέσθω. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Πειρασμὸς ὑμᾶς 
οὐχ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος " πιστὸς δὲ ὅ Θεὸς, 

ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλ- 

λὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ χαὶ τὴν ἔχόασιν, “ τοῦ 
δύνασθαι ὑπενεγχεῖν. 

Ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐφ᾽ ἑκά- 
στῳ τῶν προσαγομένων αὐτῷ, μνημονεύοντα 
τῶν ἐν τῇ θεοπνεύστῳ Γραφῇ πρὸς τὸ προχείμε- 

γον εἰρημένων, οὕτως Γαὐτόν τε ἀνεπηρέαστον 

συντηρεῖν, χαὶ τοὺς ἐναντίους χαταργεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Τότε ὃ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν 

ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ 

διαδόλου. Καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράχοντα, χαὶ 

νύχτας τεσσαράχοντα, ὕστερον ἐπείνασε. Καὶ προσ- 
ελθὼν αὐτῷ ὃ πειράζων, εἶπεν εἰ ΥἹὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 
εἰπὲ ἵνα οἵ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. Ὃ δὲ ἀπο- 
χριθεὶς εἶπεν" γέγραπται, ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐχπο- 

ρευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ, ὃ χαὶ τὰ ἑξῆς. 

« Ἄεσ, ἐεγεϊις δὲῖ χατὰ χαιρόν. οχ χατὰ ἴπ αἵτα- 

46 οἀϊίοπε ἀεοιἀογαίασ, Νεο ἔα πιυϊῖο ροϑὲ Βοσιὶ 

Ῥυΐπηιιβ εἰ ζογεϊτς ὅταν διώξωσιν ὑμᾶς εἰς τὴν πόλιν ταύ- 

τὴν. 

ἃ Βορτ ῥυΐπηιιβ οἱ ἰογίτι5 τὸ σὸν γινέσθω. 

Ο πιαπα : βαεῖϊς ατιίοπι Πδιι5 ἐπί, χε ποτὶ ραιἰθτιτ' 
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Ουοά ορουῖοι μοι ᾿θῃηριι5 βθοθάθγθ ἃ] ἰπϑι ἀἸαπεῖ- 
Ῥιι5 : δὶπ' βθγπη [ἅτ αυϊδρίαπι ἱποίάθγα ἰπ 

το Π Δ ΟΠ 6 ΠῚ, ΘΧῚ ΠῚ τιΐ 5 5Ε] ΠΟΓΟ ΡΟ ϑϑὶ τ, ἀΐατι6 

Βεὶ νοϊυπίας δι, ρυθοῖθιιβ Θα ροβοθπάπιπι αὅϑὶ. 

ΟΑΡΌΤ Π|. 

Οἴιπι ατιΐοπι ρεγσθητμεὶ σος {ιοτῖτ ἐπ οἱ νι αξ6 ἩΓαεάῖι. το. 
ἰδία, Γσὶε ἐπ αἰΐαπι.... ῬΠπατισεθὶ απῖοπι Θρτοϑϑὶ ΝΣ 

δοπδίζλιπι σορετγτιτιὲ αάνογϑιις διέπι, φιιοτιοεῖο ρμε1"- τή. τ5. 

αἰεγοτι διίηι. υ}6 515 αἰιέοηη 5οῖρτις, ΤΘοδοοἰϊ ἵπιαδ... 
ΑΥΡ {{10 ἐγβὸ αἴθ οοσίίανθτγισιέ τι ἐπί ον Ποθτοπῖ ΡΣ τὰς 
διιπι. ὔδδιις ΘΥΡῸ 7απὶ ποπὶ ραΐαπι απιδιιίαναι Γ᾿ 
ἐπιίοτ' ]πιάιδ05.... Εἰ ροσίτϊς σοπῖϑιι5, οὐαῦαξ αἰΪ- Γιις.55.η1. 
ἐἐπ5 : Ῥαΐεγ, οἱ υἷξ {ΓΤ [ΈΓΤ 6 σαἰΐοοπι ἰδίτιτη. ἃ ή2. 

πὶθ : υϑγιιπιίαπιοτι ποτὶ πιθ τοἰιτίας, 56 τια 
Μαῖ.... Τεπίαίο σο5 ποτὶ ἀρργο]ιοπιαϊϊε τισὶ {με-- τ χρθη: 10. 

τὸς 

12. 

τος ἰοπίατγὶ σρτα ἰὰ ψιιοά ρμοίεοειῖ5, 564 ἐΚαοϊοὶ 
εἰΐαπι οἰπι ἱοπίαζίοτια ρῥγονοτιίτιπι, τ ρμοσοἰ{ἰς 51-- 

δἔϊΠ6 76. 

Οὐοι ΟΠ τ βεϊαπιιβ ἴῃ 5 Πστι 5. {1185 510] ἱπάπισιπη- 
τπιν' ἐπ ΟΠ θτι5, ἀθθθὲ ΠΠΘ ΠΏ] 1556 ΘΟΓΕΙΠῚ Π1|85 

ἴῃ 58ογὰ ϑουϊρίιγα Δάν 5115 πη] ] 1 ̓ Ππδία 5 α1- 

οἷα βιιπῖ, αἴσιιθ ἴτὰ 1ΠΠςρϑιιπὶ 56. 56γγάγο, δὲ δὶ- 

ὙΘΙΘΆΓΙΟΥΙΠῚ ΟΟΠ Δ 5 ἸΓΓΙΟ5. ἴδ ΘΓΘ. 

ΘΟΑΡΌΤ ἹΡ. 

Τιμῖο 7 65ιι5 “ἀπιοίτι5 65ὲ ἵπὶ ἀθδογάππι αὶ ϑρίγι{ι, ματι. η..τ. 

μὶ ἰοπίαγοίιγ α αϊανοῖο. Ἐλ οἴἰπὶ 7 ο)πασςεῖ τή 

γμαάγαρίπία αἰοῦιις5, οἱ φιαάναρίτιϊα τιοοίῖϑιτι5, 

Ῥοσίθα ει. Ετ αοοράθπς αὐ δππὶ ἰεπίαίοτ' 

αἰαῖε: δὲ Εἰς Π οὶ ὁς, αἷς πὶ Ἰαρί(65 ἰδεἱ ράτπιος5 
βαηῖ: ψιιὶ τεδροπάεπς ἀϊαῖι : ϑοτίρεπιπι 65: : Ποτι 
ἐπ σοῖο ράπθ υἷνεῖ μοπιο, 5θά ἵτὶ οπιτιὶ ὑθτῦο 

φιιοά ργοοθάϊξ ἀθ οτγ [)εϊ, εἴο. 

« Βερ. ον τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν. 

ΓΔΕ δὲ ἀπι5 Μί5. αὐτόν τε. ΑἸΠ ἄπο ἑαυτόν τε. 

Ε Οὐκ: Ξε {απ πεμτ ἀρυά Μαῖαιιπι, τότε παραλαμ- 

φάνει αὐτὸν εἴο., ἀϑ4πε δα γοσο5 διυηχόνουν αὐτῶ, δά- 

ἀἴΐα ἱπνυεπίπιις ἴῃ Μεββαποηβὶ Πἶθτο. 



908 5. 

ΒΕΟΌΠΙΑ {ΧΠΠ: 

Οιιοά ποη ορογίθε (ΠΥ Ἰδιϊ Πιιη ΠΊΘ ΠΙΘΓΘ, Θὲ 1ΠΈΘῚ 

ΘΑ ΠῚ} Γὰ [65. 501ΠΠΟἸ {1} 6556, 510 τ 6] 115. Δ ΠῚ Π115 
4}0 θὰ 4185 ἴῃ )60. Πα] θπάὰ οϑὲ Πάτα, ἀνοοο- 
ταν. Οὐ ρμοί5. ἀθῦθι. οοη ἀθρθ [Δι πιὰ ΠῚ 

Ῥοπηῖπο Ρϑθηΐθ, ἁἴχιθ ἐοπβι!θηῖθ ΤΈΡιι5 
Ἰρϑῖτι5, δὲ δἀνθυϑιιθ ΟΠ] Π65. Πρ 511ΠῚ ΘΟΥΓΟΟΓΔΠ- 

16, ᾿ρβοάιιθ ϑριίνιτι. ϑάποῖο ν 6] ἸἀΠρϑιιπὴ. Θ αι 
«ὑοἀ Δάν ο 5. }}15 ΓΟϑροπά πάη 51: οἀοοθπίο. 

ΟΑΡΙΤ 1. 

Νοῖϊιο ἐἴπιθγε 605, ιιὶ οοοίατιπι σοΡριι5. ατιῖ- 
8.--τότ. πιάπὶ αἰίοπι ποι ροσϑδαπὶ οοοίάσγο : “θα ροίτι5 

{ϊπιοί 6 ἐπὶ χεὶ ροΐθ5ὲ δὲ ἀπίπιαπι δὲ σοΥριι5 ρόΓ- 

ἄογὸ ἐπ βοἰιοππαπι. Δοππε ἄμμο μαδϑδεγος 4556 

φοπιιτ ἢ ΕἸ πιπς δα {ἰἰ ποπὶ σα ϊξ σιιρογ' ἰει"- 

γάπι, διὸ Ῥαΐγο τδείγο. Κ᾽ δειγὶ αιίθην οἰϊαπι 

εαριἰλ εαρὶιὶς Οπιπθ5 πε οΓαιϊΐ σμπῖ; ποῖϊίο 

ΕΥ̓σῸ {ἰηιθ 76. πατεἰτἰς ραςδογίϑιι5. πιοίϊογος 5 5 
ψοϑ.... Οταν, απίεθν πιἀμαογὶπί ὑο5 ἷπ σγπαρο- 

5ας, οἱ αὐ πιαριίδίγαίι5, οἰ μοίοδίαίος, τοῖο σοἷ- 

ἰἰοϊιὶ 6556 φιαϊϊον πὶ χά τοσροπάοαι5, αἰεὶ 
γιά ἀϊςαιὶς : δρίγίζιι5 ἐπιῖπι ὁαποίπς ἀοοονὶι σὸς 

ὙΠΟ: ἥς ἐπ ἴρδα πογα, ψιϊά οροτίθαί φο5 αἰϊοογ6.... Εἰ μι 

3γιττήο. ργοοοίϊα πιάσπα συϑηιὶ, οἱ Πιιοίιις ἱπιρτοαϊουαπίμν' 
ἐπ πανίηι, ἱια τεῦ τα Ἴαια ἐνιρίογοίιγ. Ἐξ ἐραὶ 
ἔρϑε ἵπι ριιρρὶ διέροι ὁοτγνίοαϊ ἀοττπΐοης. Εἰ δχοῖ- 

ἐαπί οι, Εἰ «ἰϊοιιτι ἐ{: Παρίσι ον, τιοτι δ5ὶ οἰσ 

εἰδὶ φιιοι ρογίηιις 9 [1 ὁαοϊίαιιις ἱπογορανὶξ σδη- 

ἀμπι, οἱ αἰχι! πιαρὶ : Ἴ ἀο6, οὐημίεδοο. {Π| 66 55α-- 

νὶἐ υδπίιι5 : οἱ ξαοία 6εὶ ἰγαπιηι ας πιάσπα. Εἰ 
αἰὰ {ἰδ : Οὐϊὰ τἰπιϊϊ αὐἶθο ὁπ ῖς  Ομοπιοείο ποτὶ 

᾿ μαδοιὶς Πάεπι 9... Εἰ αϑιιγθοπς απίοπι ργΐπισορ5 

ὁαοογάοίιηι, οἱ αι οἰμι ἐ{10 ὁ ατιῖ (ψιι ει μ- 

τοσὶς ϑακαϊιοιρογιιηι), τόρ θιὶ σιιτιὶ τοῖο ᾿ ἐξ ἐπ}6- 
δον επῖ τα ατις δία 5 πὶ «ροκίοῖος, Θὲ Ροδιιθι πὶ 605 

ἐπ ομιδίοάϊα ρμιιθίϊοα. “ΤΠ προῖλις ἀτείοηι Π)οηιϊτιὶ 

ΡῈΡ ποοίθην ἀρθιμῖ αν ΘαγοΟΓὶ5, δἰ δάιισοτις 

605 αἰαῖ! : 116, οἱ δἰατῖος ἰοφιεϊηυϊνιὶ μι ἐθηῖρὶο 

4. Ἀθριὶ ρυϊπιιβ εἴ Γορ τι5 τῆς ἐπὶ θεὸν πεποιθήσεως. 

» γοουΐαπι χαὶ ὁχ ἀπε αὶς ποθι. ΠΡ τὶς. ἁ 14 ]- 

τλτι5 : ΡῚ ργΐογοα ποϊαπάιιπι, ρτὸ πάντας Ἰερὶ ἴῃ 

Ἰλερ. Τογο πάντα, εὐ αὐνογδιις οπιπῖα ἴρδίισι ΦΟΡ"Ὸ- 

δοναπῖε. Μοχ ἈΘΡῚ Ῥυϊμλι5 οἱ ΤΟ 5 πρὸς τοὺς ἐναν- 

τίους. 

ὁ ἘΔ41ΠῚ εὐ Ἄδα. βεοιπάιϊι πολλῷ στρουθίων, πετο 
γιοἰϊογ 5 ὁδί ρασδουίνις. ΑἸῚ ἄϊιο Νῆ5ς5, πολλῶν. 

ΒΆΒΙΗΙ ΟἸΒΛΆΕῈ ΟΘΑΔΡΡΑΡΟΟ. 

ο 

" 

ἈΚΟΠΊΙΕΡ, 

ΟΡΟΣ ΞΤ΄. 

Ὅτι οὐ δεῖ τὸν Χριστιανὸν φούεῖσθαι, καὶ ἀγων τᾶν 

ἐν ταῖς περιστάσεσι, μετεωριζόμενον ἀπὸ τῆς ἐν 

Θεῷ " πεποιθήσεως" θαῤῥεῖν δὲ, ὡς τοῦ Κυρίου 

παρόντος, καὶ τὰ χατ᾽ αὐτὸν οἰχονομοῦντος , 

᾿χαὶ πρὸς πάντας ἐνδυναμοῦντος., καὶ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος διδάσχοντος μέχρι χαὶ ἀποκρίσεως 
τῆς πρὸς τοὺς ὑπεναντίους. 

ΚΕΦΑ,Δ. Δ΄, 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μὴ φούεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποχτει- 

νόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν ἀποχτεῖναι μὴ δυ- 

ναμένων " φοδήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον χαὶ 
Ἂ , “-Ὁ"» Ω) ,ὔ 2 ’ ἢ ΑῚ »7ὔ 

Ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννη. Οὐχὶ δύο 
»: ͵ - Τ) " ΣΝ  ὺ . "» ὦ Ξ 

στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται ; Καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ 

πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν, ἄνευ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν. 

Ὑμῶν δὲ χαὶ αἵ τρίχες τῆς χεφαλῆς πᾶσαι ἦρι- 

θμημέναι εἰσίν. Μὴ οὖν φοδηθῆτε, “ πολλῶν στρου- 

θίων διαφέρετε ὑμεῖς. ΛΟΥΚΑΣ. “Ὅταν δὲ προσφέ- 

ρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς, καὶ τὰς ἀρχὰς, 

χαὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολο- 
͵ ἀν ΠΣ Ξ ΨΆΜ τε ὦ - ΓΩ 

γήσησθε, ἢ τί εἴπητε “ τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα διδά- 

ξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα, ἃ δεῖ εἰπεῖν. ΜΑΡΚΟΣ. 

Καὶ γίνεται λαίλαψ ἀνέμου μεγάλη" τὰ δὲ χύματα 
ἀ 3. . ᾿ - εαν οἰ γε το ς , 
ἐπέδαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ ἤδη γεμίζε-- 

σθαι. Καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῳ ἐπὶ τὸ προσχε-- 
Ζ' νΝ ΤΆ ἣΝ ͵ 2. ἈΝ δ 

'φάλαιον χαθεύδων. Καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν, χαὶ 

λέγουσιν αὐτῷ - διδάσχαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολ- 

λύμεθα; “ Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ 

εἶπε τῇ θαλάσσῃ, σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐχόπασεν 

ὃ ἄνεμος, χαὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. Καὶ εἶπεν 
5 -“ κ᾿ ΓΑ ΟῚ [- -Ὁ- ΚῚ "“" δ᾽ 

αὐτοῖς “ τί δειλοί ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Ἀναστὰς δὲ ὃ ἀρχιερεὺς, καὶ οἵ σὺν 
ΠΝ ΚΑ κυ τυραυ . [προ πιο Ν ἰν. τῶν 

αὐτῷ (ἣ οὖσα αἵρεσις ᾿ τῶν Σαδδουκαίων), ἐπλή- 

σθησαν ζήλου " καὶ ἐπέδαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ 

τοὺς ἀποστόλους, χαὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δη- 

μοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυχτὸς ἤνοιξε 
τ ἣν ᾿ 

τὰς θύρας τῆς φυλαχῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς, εεἷ- 

« Βορσ. ρῥυΐπηις χύματα ἐπέσαλλεν : Ζιιδπι Ἰοοιπ ἴἴὰ 

Ἰητουργοΐαξιν Εγάβπιιβ, εὐ μοι ἰγσιιεϑαπε πὶ πά- 

νίηι. 

ὁ Ἄσρ. ῥυΐπηιϑ χαὶ 

ΓΑ ναχιο Θά 111|Ὸ 

ἐγερθείς. 

τῶν Σαδδουχέων. ΑἹ 

. ῬΥΙΤΏ 15 

ἄπο 

Σαδδουχαίων. Μὸχ δα 

Ἄρα. τουῖῖα5 εἶπε π 



ΜΟΒΆΠΙΑ. 

πε᾿ πορεύεσθε, χαὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ 
"-Ὁ- - ,ὔ ͵ὔ Ὁ Ὁ ΄ 3, , 

τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. ᾿Αχού- 
ΟΞ ΠΕΣ ΨΕΞ: Ἐπ τ ἌΥ ἰδ ᾿ ᾿ 

σαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν, χαὶ 

ἐδίδασχον. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, περὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν, τῆς γενο- 

900 

Ρἰεδὶ οπιπία ϑοτΡα υἷα μι. Ομὶ οίπηι αμεἰῖς- 
βϑπΐ, ἱπιγανογιιτῖ αἀἰϊμοιεῖο ἐπ ἐθπιρίμεη, οἱ ἀοοο- 

δαπέ.... Ποπ, θπῖπι οἶτιτηιιι5 ἰσηογ αν 6 ὑο5, [Γα- 32. (οτ.κ.8. 

ἐγθ5, εἶδ (γι διιϊαἴίοπε ποςίγα, {μι [αοία ε5ΐ ποὺὶς 

ἱπ «1ςἰα. ἘΠῚ ραιιοῖβ ᾿πιθυ]θοι5 : Ομ δα ἐαπία Ινἰώ.ν. το. 
, Ξῷ ̓Εν ΣΡ ΡΕΜΒΕΣ, ὙΡΡΟΣΣΣΓΣΣ ΣΤΟΓΝΣ, 3 . Πρρὶ ἘΠῊΝ 

μένης ἡμῖν ἐν τῇ ᾿Ασία. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " Ὃς ἐχ Ε πιογίδ πιο5 Θγίριι, οἱ ὁγεῖὶ : ἴτε 4 ιιθπι σρογανίπιις, 
᾿ τηλικούτου θανάτου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, χαὶ ῥύεται " 
ΓῚ » ’ .“ Γ «ἢ εἰς ὃν ἠλπίχαμεν, ὅτι χαὶ ἔτι ῥύσεται. 

φμοτιίαπι εἰ ααἦμο ογὶρίθὶ. 

ΡΟΣ ΞΑ᾿΄. 

Ξ "ὦ :: ; 
Ὅτι δεῖ χαίρειν πᾶν ὁτιοῦν πάσχοντα μέχρι θανά- 

του ἕνεχεν τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου χαὶ τῶν ἐν- 

τολῶν αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΈΊΘΑΙΟΣ. Μαχάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεχεν 
δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν οὐρα- 

νῶν. Μαχαάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ 
διώξωσ!, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν 

ψευδόμενοι, ἕνεχεν ἐμοῦ. Χαίρετε χαὶ ἀγαλλιᾶσθε, 

ὅτι ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ΛΟΥ͂- 

ΚΑΣ. "Μαχάριοί ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑυᾶς οἱ 

ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, χαὶ ὀνειδί-- 

σωσι, χαὶ ἐχθάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν, 
ἕνεχεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Χάρητε ἐν ἐχείνη" 

τῇ ἡμέρα, καὶ σχιρτήσατε " ἰδοὺ γὰρ ὃ μισθὸς ὑμῶν 

πολὺς " ἐν τοῖς οὐρανοῖς ΠΡΆΞΕΙΣ. Καὶ προσχα- 

λεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους, δείραντες παρήγγειλαν 

μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, χαὶ ἀπέλυ- 
σαν αὐτούς. Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ 

προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ Βα 

τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἀτιμασθῆναι. Πᾶσάν τε 
ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ χαὶ χατ᾽ οἶκον οὐχ “ ἐπαύοντο 
διδάσχοντες χαὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν Χριστὸν Ἴη- 
σοῦν. ΠΡΟΣ ΚΟΛ. Οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διά- 

ξονός, Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, 

χαὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλύψεων τοῦ 
Χριστοῦ, ἐν τῇ σαρχί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, 
ὅ ἐστιν ἡ ̓Ἐχχλησία. 

ἢ Ἀςρ. τογαβ ὃς ἐκ τυλικούτων θανάτων ἐῤῥύσατο 
ἡμᾶς καὶ ῥύεται. ἠλπίκαμεν δὲ ὅτι. Ἐπ εἷς Ἰοοιις 4αοάαε 
{αβῖτι5 βουρίιιβ δὲ ἴῃ Οοαϊοε Νοοοαποπεὶ. 

4 Τιτταψας οὐϊεῖο μακάριοί ἐστε, ὅταν ἀφορίσωσιν. 
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ΒΕΟΌΙΑ ΠΧ1ὉΥ. 

Ουοί «υϊάν!5 γ6] ἀϑάπθ δα πηογίθη οἴη σαι ϊο 
5115 ἘΠ Π 6 ΠΕ Π1ΠῚ 511 ΡΓῸ ΠΟΠῚΪπ6 ΟΠ ηΐ, οἱ ᾿ρ51πι5 

πηδηδιϑ. 

ΟΑΡΙΤ 1. 

Βεαῖὶ ψιιῖ ρεγϑθητοπθπι ρας πέντ ρΓορίοτ' 

}ιιδιἰΐαπι, ἡποπίαπι ἴρδογιιι ἐσὲ σόσπιτπ ο(ίο- 
Βοαιὶ εδἰῖδ, οτεπιὶ Ορργοῦγιὶὶς αὐζεοογίτι νος, 

εἰ ρεγϑεηιμί [οτὶπί, εἰ ἀϊχεγίπί οπιτθ ὑογϑιπι 

πιαίπενπ αἀνογοιίηι ὑὸς πιοηίϊοτιῖες, ῥγΟρίοτ τπὲ. 

Οαμάεῖο εἰ ἐχϑμίίαϊε, ψιοτίαμι πιθγοος υοδιγα 
δορίοσα 65ΐ ἱπὶ οὐὐἰϊς.... Βοαιὶ εις, οασπι υος οὐ6- 

τίπιί ποπιῖτιε5, εἴ οἰιπι δοραγανογίπιε νο5, οἱ ἐαρτο- 

ὑγανογὶμῖ, εἐ 6] οογῖτιὶ ποπεθπὶ ϑδπίτιι ταπιήπαπι 

τπαΐτιπι, ρτγορίογ ΕἸϊπιπι ποπιϊγις. Οαμάοίο ἐπ 

ἐἰα ἄϊδ, εἰ δαϑιιϊίαϊο: δοοθ δπῖηι πη ΓῸ65 υδείγα 

πεΐία ἐσὲ ἐπ εἰθἰϊς.... ΕΣ δοτινοσαπίος ἀροσίοῖος, 
οιςῖς ἀεπιιπίίανογιεπί πα ἰομθΓ Θγείτι' ἐπ ποηιΐπθ 

δι, οἱ αἰπιϊδογιιπί δος. Εὶ {ἰ{ὶ φιιΐάοπι ἰδ απ 

δαιιάθηίες αὶ οοπορθοίι οοποὶ ϊὶ, φμοπίαπι αϊσπὶ 
μανειὶ σιιπίὶ ρσγὸ ποπιῖπθ Ζ)υπιϊπὶ σοπίμηιϊοίίαπι 

ῬΡαιὶ. Οπιτιὶ αμοπι εἶθ πο δεσδαθαπέ ἐπὶ ἐδπερῖο 

δἰ μον οἰπισιῖας ἀοηιος ἀοοθπίος, ἐὲ ἐναπροϊίταη- 

165 ὕόδιπι (ἠγίδίιπι.... Ομ 5. ζαοίιις σιίπὶ ἐθὸ 
Ῥακεῖιις πιϊπιίσίον. μετα σαμάξο ἐπ μαπ5σιοτεῖ τις 

πιθὶς ὑΡΓῸ υοΡὶς, οἱ ααὐἰϊπηρίθο δα ψμώ ἀδοιιπὶ ρα5-- 

δἱοπῖί (γί σιϊ ἔτι σαΓ 6 τπθδά, ΡΓῸ ΘΟΓΡΟΓΘ 615, 

ημοά δε Ἐοοϊοεῖα. 

ΒΠΕσῚΙ Ῥυίμητι5 οὐ ἔουτἶ5 αἰ ἴπ σοπίοχία, 
»ΈΘΡ, Ῥυγίπιιβ ἐν τῷ οὐρανῷ. 

«Βορ, τοτγίϊι5. οὐχ ἐπαύσσυτο, ποπ ἐμιίον νι δδ μι 
ἄοοενε. 

χει. 5. 

10.--ι2. 

Ζμις. 6. 22. 
23. 

ει. 5. ἠο. 
--ή2. 

Οοὶ. τ. 23. 
"ή. 
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ΞΞΞΞΞΞΞΞΞ-Ξ----Ξ-Ξ--.-----...----....-:.-ΞΞ-ΞΞΞ:ΞΞΞΞΞ3Ξ3ΞΞ33:.....-...-...-.-.-.Φ..---.ὕ.Ψ..ὕ.ὕ. Ὅς ὙΠ ἶφι, 

ΒΕΟΙΠΙΑ ΤΧΥ. 

Οἰιοά δείαηι ἴῃ ἰρ50 υἱΐβο οχῖξι δὰ τς ἀθοθηΐ, 

Ῥείθπαάα βιηῖ. 

ΟΑΡΟΤ Ί. 

Εἰ εἰγοα πογαπι ποπάπι οἷαπιανῖξ ὕοσιι5. ὑθο 6 
πιάσπα, ἄϊσοπς: Εἰϊ, Εἰϊ, ἰαπιτπα σαναοι]ατιὶ ἢ 

μοῦ δδὶ : 7λϑιις πιϑιις., ]1λδιις πιθιις. πιὸ φαΐ ἄἶετε-- 

Ζπε.53.η68. {ϊφειῖςιϊ τη ἢ... Εξ οἰαπιαπς ὑοοθ τπάρ τα οὕ όστις 

αἷξ: Ῥαίεν. ἵπὶ πιαάσι5 ἔμας σοπιπιθηο ἐρίγιτιιπι 

λοι. γ. 59. τα θμπι. ἘΠ Πιος ἀἴσοτις., ἐαερίγανῖι... Ετ ἰαρίάα- 

]α ει. 57. 
46. 

ΟΡΟΣ ΞΊΈ". 

Ὅτι δεῖ χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξόδῳ προσεύχεσθαι τὰ 

Ὁ πρέποντα. 

ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνε- 

όησεν ὃ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλη, λέγων - Ἠλὶ, Ἠλὶ, 

ἀλαμμὰ σαδαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, 
- Ἔ: " , ὡς , 
ἐγχατέλιπες: Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 

60. δαπὶ δίορ]ιατπιίηι ἱτινοσαπίοπι,, οἰ αϊοοπΐοπι: 2 0ο- ΞΕῚΣ : 
Β 577. ΕἾ Ν ἐξ φὰς γρτσα ἀλ- πιο δὰ 

πιΐπθ,, τι δἰαίιιας ἐἰΠἰς ρεοσαίιιπι. Εἰ σμπὶ Ποο αϊ- μενον, χαὶ λέγοντα " “ Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν 
αισεοξ, οναοτηιίνιι. ἢ ἁμαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο εἰπὼν, ἐχοιμήθη,. 

κ πῇ 
ΒΕΘΊΙΠΙΑ ΤΧΥ]. ΟΡΟΣ Ξ-. 

Οιιοά ποπ 5ἰπὶ ἀθϑογοπαϊ ἰἱ 4, 41 ῥγὸ ρὶθίαίϊθ Ὅτι οὐ δεῖ ἐγχαταλιμπάνειν τοὺς ὑπὲρ εὐσεδείας 

ἀδοογίαπης. ἀγωνιζομένους. 

ΟΑΡΙΤ 1. ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

«ἴοαη. 18. Πορροπιαϊε οἷς 7όσιις, Μοάο οτγθαϊεϊς ἢ ΕδοΘ ΙΩΑΝΝΗΣ. Ἀπεχρίθη αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς, ἄρτι 
81, 82. φοπὶξ ἤότα, δὲ πιίπο υδπῖξ., τι εἰἰδροτσαπιϊτιὶ πιστεύετε; Ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, 

τιτιεδ ἴδια ἐπ ρτορτία,, Θὲ πιὸ δοΐπιπι τοϊϊπηιια- 
ἃ. ΤΊην. κι. ἔϊδιν.. ιϑοὶδ ἶοο φιιοα ἀνογϑδὶ βιιτιῖ ἃ Τ16 ΟΠιιδ5., 

15.πιδ. φιὶ ἱτι ςἷα σιιτιῖ, δὰ πεῖνιι5. δὲ Ῥ]ιγϑοίϊιις δὲ 

“εγπιόθϑηθ5. 1)6ὲ τηϊξοτι οοτ ἀΐαπι Π)οτεῖτιις Οπο- 

δἱρμογὶ ἀοπιιιὶ : ψιΐα 5 ρ6 πιὸ τεϊγιρεγανῖξ, οἱ 
οαΐοπιατη πιθαπκ τιοτι ΘΓ δι! σϑ οἵιτπα Ποπιαάπι 

τ δγιϊοσεξ, δοἰϊίοῖ!6 πὸ ψιςίνιξ, δἰ ἱπινοτῖῖ. Πεὶ 

εἰ 1) οπεΐτιιις ἐπινοπῖγ πιϊςοτϊ σον ἀΐαπι α Ποπιΐτιο 

ἔπι {ἰἰα αἴθ. Εἰ φιαπία Ἐρ]ιοδὶ πεϊτιϊςίτανῖξ, ( 

. πιθῖϊιις τιοςιὶ.... Πὶ ργίπια πιθα ἀἰο[δηισίοτιθ ποπιὸ 
τιϊλιὶ αὐξιεὶξ, ΞΘ οπιγιδς τπὸ ἀογοϊἰιιογιιπ : πιοτὲ 
ἐἰ ἰδ ἐπιριίοίιιτ. 

2. Τίνι. ἡ 
τι. 

Γ, 5 λ ῳ Ὁ Υ̓Ν Ν. αἵ , ἵνα σχορπισθῆτε ἕχαστος εἷς τὰ ἴδια, καὶ ἐμὲ μόνον 

ἀφῆτε. ΠΡῸΣ ΤΊΜ. β΄. Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπε- 

στράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ̓ Ασία,, ὧν ἐστι ᾿Φύ- 
γξλλος χαὶ ἝἙἭ)ἭἋμογένης. Δῴη ὃ Κύριος ἔλεος τῷ 
39 ᾿ ΕΣ [] ΠΥ 4 “᾽ ΓΑ] » ΕΥ̓ 

Ὀνησιφόρου οἴχῳ,, ὅτι πολλάχις μὲ ἀνέψυξε, χαὶ 
τ 

Ε 

τὴν ἅλυσίν μου οὐχ ἐπησχύνθη - ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ι Ὁ ἼσΧ 
-.Ἴ΄’ . 7 ΕΥ̓. πὰ ΄ 5 
Ῥώμη,, σπουδαίως ἐζήτησέ με, χαὶ εὗρε. Δῴη αὖ- 

τῷ ὃ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐχείνη τῇ 
ἡμέρα. Καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηχόνησε, βέλτιον σὺ 

γινώσχεις. ΠΡΟΣ ΤΙΜ. β΄. Ἔν τῇ πρώτη μου 

ἀπολογία οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες 

μὲ ἐγχατέλιπον " μὴ αὐτοῖς λογισθείη. 

Οιιοά ογὰπάϊιπι εϑὲ ρΓῸ 115, Ζυὶ ἰπ ἐθπιδιϊοπῖθιι5 γε6 Ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ὑπὲρ τῶν ἐν πειρασμοῖς ἐξε-- 
Ῥτοβραπίιγ. 

ΘΟΑΡΤΤ ΤΙ. 

ΣΝ δίπιοη , ϑίπιοπ, θ6.6 δαΐατιας δτροίϊνίἐ θοὸς πὶ 
ΞΠΞΟΡῊ ΓΕ 

4 Ἑαϊθο Ν 8π. δὲ Ἀςρ. ξθοιπάυς λειμᾷσα (εἰ0) βα- 
χθανί, ἙΔΙεο Ῥατῖς. λαμᾶσα βαχθανί. Ἀδα. ρτίπιις 
λειμὰ σαθαχθανί. Βορ. τους λιμὰ σαθαχθανί. Αρυᾷ 
Μαγοιιπι γεγο Ἰορίταν λαμμὰ σαθαχθανί, οἱ ἴϊα εἄδη- 

Α , 
ταζομένων. 

ΚΕΦΑΛ.Β'. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξη- 

ἄστη σαγανίπιι. 

« Βδρ;. τεγεῖια δαῖτ χύριε ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 
θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔχραξε φωνῇ μεγάλῃ, χύριε μὴ στήσῃς. 

ΓΈΛιει Φύγελος. Ν᾽ οεἴοτος ἄτιο Πρτὶ Φύγελλος. 



ΜΟΒΛΙΙΑ. 

τήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον" ἐγὼ δὲ 
ΣΑΣ βόα τώ αι ἐδ 
ἐδεήθην, περὶ σοῦ, ἵνα. μὴ ἐχλίπηῃ ἢ πίστις σου. 

»- «ε φὰ τὸ “- 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Ὃ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ 

φυλαχῇ. Προσευχὴ δὲ ἣν ἐχτενὴς " γενομένη ὑπὸ 
ἀν ὙΡΗΙΝ ΞΞ 

τῆς ᾿χχλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ " αὐτοῦ. 
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ογὑταγοί σἱοιι {τι(ἰοιέππ: ΕἾ ΘῸ ατιίοπι τοσανὶ ρΓῸ 

(6. τεῦ πιοπὶ ἰεΠοἰαὶ [465 {α.... Ετ Ῥείτιις ἡτεῖ- , 
εἰἐπὶ 5ογν αἰγαίτ" ἱπ σατοετνο. Οτγαϊῖο αμίθπι {οὐαὶ 

δίπιδ ἐπι ον ηιϊςϑίοτιο αὖ Εοοἰοεία αὐ ]6ιηι ΡῥΓῸ 6ο. 

.ζ' 
Ν ΟΡΟΣ  Ξ 

σ Εἰ ἘΣ ΤΗΝΣ ἘΠῚ ὁ πος 
Ὅτι τῶν πληροφορίαν ἐχόντων τῆς ἐκ νεχρῶν ἄνα- 

ν ͵ ΕῚ , κ ἢ ἄμ 3.-Δ - Ὁ 

στάσεως, ἀλλότριον τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ τοῖς “ χε- 

χοιμιημένοις. 

ΚΕΦΑΛΔΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Ἠχολούθει δὲ πολὺ πλῆθος 
τοῦ λαοῦ, καὶ γυναιχῶν, αἵ χαὶ ἐχόπτοντο, χαὶ 

ἐθρήνουν αὐτόν. Στραφεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτάς " θυ- 

γατέρες Ἱερουσαλὴμ., μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ. ΠΡΟΣ 

ΘΕΣΣ. α΄. Περὶ δὲ τῶν χεχοιμημένων οὐ θέλω 

ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ἵνα μὴ λυπῆσθε ὡς χαὶ οἱ 

λοιποὶ, οἵ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν 
Ἵ 9) Ὁ ΕῚ ΄, δ. Ἢ Ὁ ᾿Ὶ Σ 

ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε, χαὶ ἀνέστη " οὕτω χαὶ ὃ Θεὸς 
Η ᾽ Η͂ - 3 “ων ᾿ "ὦν 

τοὺς χοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 

ΒΕΘΟΤΤΑ ΤΧΎΤΙ. 

5 Θιοά ἄο]εῦο ο}» 605 4ἱ ον ἀουμη! θυ ηΐ., ἃ] ΠΘΠιι 
51} δὴ 115. 41 σουία ἤάα ἰθποπὲ που που ι τ 16 - 

5ΌΓΓΘΟΠΟΠΘΙη. 

ΟΑΡΌΤΊΙ. 

ϑοηιιοναιηγ απίθπι ἐἰππα πειῖτα ἐμγνα μοριῖὶ 

δὲ πιιείϊοτιιπι, “τι οἱ ρίαπσεθαπέ,, οἱ ἰαπιθπία- 
ῥατιίμ δι : ΟΠ ΨΟΓ 5. ἀτπίοπι αἰἰχῖὶι αὐ {ἰ1α5 : 

Εἰ Τογιισαίοπι., τιοί 5 ΠΠ6Γ6 σιιρον πιθ.... Νοῖο 

ατιΐοτπ ὉῸ5 ρΤΟΤΩΓΟ., [γαιγο5, ἐδ ἀοτγπιοπίδιις,, 

τε τιοτι σοτιτ 5 δηῖτιὶ σἱσμὶ οἰ οιθίογὶ ψιὶ δρθπε 

ποπ, ᾿ανοπί. δὶ δπῖπι ογθαϊπιις μοί 7] 6515 τῖοῦ- 
{πιπι5 65ΐ, οἱ τ δι γαῖ : ἴα οἱ [λοῖι5 605 τι ἐἰογ- 
πιϊογιιτιῖ μ61᾽ υὑἱδδτιτα,, αὐἰάμποοξ οτιπι 60. 

ΟΡΟΣ Η΄. 

σ͵ - , - -Ὁ- 

Ὁτι οὐ δεῖ τὰ ἰδιώματα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ με-- 

τὰ τὴν ἀνάστασιν προσδοχᾶν, ἀλλὰ ἀγγελιχὸν 

χαὶ ἀπροσδεῇ βίον εἰδέναι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ̓͂ΚΑΣ. ᾿ΑἈποχριθεὶς “ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς " Ρ 

οἵἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι χαὶ ἐχγαμίζον.- 

ται" οἵ δὲ χαταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐχείνου τυχεῖν, 

χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐχ νεχρῶν, οὔτε γαμοῦσιν, 
“ 3. “ τὸν 5 ἘᾺΝ ΝᾺ 

οὔτε ἐχγαμίζονται. Οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύναν- 

ται᾿ ἰσάγγελοι γάρ εἶσι, χαὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ, 
-- , 

τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. «α΄. Ἀλλ᾽ 

ἐρεῖ τις, πῶς ἐγείρονται οἵ νεκροί: ποίῳ δὲ σώματι 
» ΞὉ} ΠῚ τ Ἢ "κ Ἐ 2. ἔρχονται: Ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις, οὗ ζωοποιεῖται, ἐὰν 

μὴ ἀποθάνη πρῶτον. Καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γε- 

ἃ Απεϊφαὶ ἅτπιο ΠΡ ΥῚ γινομένη. 

Ροβὲ 1744, ὑπὲρ αὐτοῦ, Ξοαιπιπέαν Προ ἴῃ Κορ. 

ἰἐγεϊο οἱ Μεβθαπ. πιστὸς δὲ ὁ θεὸς οἴο,, ἀβάπὸ δα τοῦ- 

Ῥηπὶ ὑπενεγκεῖν, 1 Οοτν. 10. 1... 

ΤΟΝ. 11. 

ΒΕΟΤΤΑ ΤΧΥΠΙ. 

Οιιοι οὐα πη Ροϑὲ ΓΘ ΘΟ ΟΠΘΠῚ ΠῸΠ ϑπηΐ δχ- 
βρθοίαπάα δὰ {1125 51} Ππι|π|5 ἐοία 5. ΡυΌρεΐα : 
56 βοϊθη πη οϑὲ νἰΐαπη. {ΠΕ ρου] Προ ]1-- 
ὉΔΠῚ 6556. δὲ ΠΌΠ]1Π5 ΓΟ Πα Ίσαπι. 

ΟΑΡΌΤ Ι. 

Πεοροπάθης «6διι5 αϊαὶε {ἰ115. 
σοι εἰπισιιτιξ πα τ 5, οἱ πιιρίμὶ ἀπά : 
φΘΙῸ ἡιιὶ εἰϊσπαὶ [μα δν τἰταιτιγ σαροιεῖο {1ο., εἰ τϑϑιιτ- 

τϑοίϊονδ δα πιογι εἰς, τιθητι6 «ποιεῖ τπιχότθς., τι - 
416 πιιρίτὶ εἰατείτιτ. ΙΝΘητιθ δτῖπε τἰἰγα τποτὶ μο5- 
διειτι : (ρηταῖος οπῖπι ἀπροῖὶς διισιῖ, οἱ {111 σιιηι 

Τεὶ, ομππ σἷτὶ 1 τοι στ θοιϊοτεῖσ..... ϑο εἰς 
ὁδὶ αἰϊφιιῖς : Οποπιοάο τ ϑιτσιτι του ίμὶ ἢ σια- 
ἰἰνα σοτροῦὸ ὐϑπίθηί ὃ Ππιδίρίοτι5., {π| χτιοα σοηιῖ- 

πιά, ποτὶ υἱνιποαίιτ,, τιϊδὲ ργῖι5 πιογίαίιιν. 

ς {Πνάσχιια οατο κεχοιμημένοις. ἸΝΟΒΕΓῚ ἔγο5. 55, 

χοιμιωμένοις. 

ἃ {πττάψας δάτεῖο ἀποχριθεὶς δὲ ὁ. Αἴ νοου]α δὲ ἴπ 

1: εὶς τοῖον θι5 ποῖ ᾿πνεπῖξαι. 

20 

Ζιι.53.27. 
28. 

τ. Τ᾽ "ε55.ἡ. 
13. τή. 

--390. 
ΕἸ με γιι5 πκο.50.3η. 



102 8. 

71 φιιοά φτοπιΐπας., γιοτι ΘΟΤΡιι5, ιιοα {{πιττεπὶ 
δεῖ, 5δηιῖίπας,, 561 πιάϊιηι στασιίτη., αἰ μπία 

ἐγτιϊοὶ, αὐ αἰΐοιτι5 οι  ΘΡΟΤ πε. 71) εις αἰοὴὶ 

αι {{ὶ σογριις, οἷοι οϊμϊ!. Ἐκ ράθ]ο Ροβι: 

δὲς οἱ γϑϑιιγυθοίίο πιοτ πογιίηι. ϑϑηιὶηαίμ ἵτι ΘΟΥ- 

τιρέϊοτιθ, Τοσγρὶς ἐπ ἱποουγιρίϊοπ : 56πιῖη αἰ 

ἔπι ἰβπονιϊιαιο, τοδί ἔτι δἰογία : δθηιϊτια 

ἐπι ἱπιγπεϊίαιο,, τοσιγρὶ! ἐπι ἱνιπ{6 : οΘηιϊτιαξμτ' 

σογριι5 απϊπιαῖΐδ, γοσιισοὶί σογριι5 δρίγιίαἰθ. 

Οὐοῦ Τοιηϊηὶ αἀνθητιβ. ΙΟΟ 8115. αὐ σαγ Π4}15 ΠΟῚ 
511 Θχβρθοίδηαιιϑ : 564 ρ γε ϑ[ο]"Ἱ ορουῖοι δά- 
ψΘΠΓΠΠ 50} {0 ΡΘΥ ἘΠΊ ΘΓ ϑ11 ΠῚ ΟΥ̓́Θ ΠῚ 1Π Β]ΟΥ]α 

ῬαινῚ5. [ΠΕ Ὶ1ΠῚ. 

ΟΑΡΙΤ 11. 

Τιης οἱ ψιιΐς υονὶς ἀϊχογίι : Εσοθ μΐσ δϑί 
ΟἸγίϑίι5, απ {ἰ1ῖς, τι ογοαϊαογεἰς. Ε παριιρθηίΐ 

ὀπίηι ρϑβοιάο- ΟἸε σι ὶ, οἱ ρμεοιιο- ργορ]είω, οἰ ἀα- 

Ρετι σίϑπα πάσηι εἰ ρογιοτιία, αὐδὸ τιὶ ἴηι ΟΥΤΟ-- 

τϑηι. ἐτιπιοατιξι, οἱ Πογὶ ροιεςὲ, οἰίαηι εἰ θοιὶ.... 

ἔτος αἰίοηι υἱάθίθ ᾿ Θοοο, ργιραϊαὶ τοῖς οτητία. 

ϑοά ἐπ ἐϊ ἀἰοντια, ροσὲ ἐρϊδιιαιϊοτιθι ἰἰαηι, οοἱ 

εοπίεποῦγανίξιιν, οἱ ἰπα πὸπ ἀαὐῖϊ ςρίοπάυτοηι 

διηι : οἱ οἰοίϊω οιθοἰὶ ὀγιὶ ἀδοϊθηίος, εἰ υἱγίιι- 

ἰδς σι ἵπὶ οἰδἰϊς διιπί, τπονοϑτιίι. 15 πιπο υἱ- 
ον Ε ιπι Ποπιϊτιὶς οδπϊθτιΐθιν ἐπὶ ται τι 5 

εἴίηι οὐχί εἰ οἰοτία πειίία.... Πος δπῖτα ὐονὶς 

ἀἰϊοίπιις5 ἐπι ὐόννο ἰλοπιϊπὶ, {εῖα τιο5 {ιῖ οἱν πιεῖ, 

φιιὶ γοοὶ πὶ φιιπιιις ἐπ αἀνοπίμπι 1) οπεϊτιὶ, τιοτι 

ΡΓιδνθηϊθηιτς θο5 αιιὶ «ἰοΥπδγιετι τ χιιοπὶατη ἴρ56 

Τρονεῖνιιις ἐπὶ ἡιι551ι, πὶ 006 ατοϊιαπροϊϊ, οἱ ἦτ 
{να 7) εἰ ἀδεοοπάει (6 οσὐἶο, οἱ πιοτ μι ἐπ ΟἸιτίδίο 

ΤΟΣ ΓΘ Θπΐ ΡΥ Πιι1). 

ἃ ως γερὰ, τότε ἐὰν οἴσ., ἱπυθηϊν Ῥαγι πὶ ἀρὰ 

Μαιναιιι, ῥαγιπι ἀρ Νανοιιπι, τοῖς ποϊαξατη οϑὲ 

1π δρ. Ῥυΐπιο ; πὸς ἀοἰναοσαπὲ {ὐἰ θὰ οπιπῖα Μαγοο 
ἱπαΐγαχιιο δάἀϊιϊοπο. 

»οβὶ νοσϑῃὶ ἐχλεχτοὺς ἴἴὰ ΠάΡ6 πὲ ἄτιο 1] 4005 5:- 

Ῥίαδ πα ϊοανὶ ΠΡ : ἐὰν δὲ εἴπωσιν οἴο,., ἀβφας δα 1]- 

ΒΑΒΘΠῚῚ ΟἸΒΛΒΕΤ ΘΟΑΡΡΑΡΏΟΟ, ΛἈΠΟΙΠΕΡ. 

͵ ᾿ 
νησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν χόχχον,, εἰ τύχοι 

σίτου, ἤ τινος τῶν λοιπῶν. Ὃ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὖ- 

τῷ σῶμα, χαθὼς ἠθέλησε. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Οὕτω 

καὶ ἣ ἀνάστασις τῶν νεχρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, 
τῇ ᾽ ὲ ᾽ Ἷ ον , . ς , 2, ᾿ς ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσία. Σπείρεται ἐν ἀτιμία, ἐγεί- 

»ΝῃΦ , 

ρεται ἐν δόξῃ σπείρεται ἐν ἀσθενεία, ἐγείρεται 
,ὔ 7 »ο-᾽ 

ἐν δυνάμει" σπείρεται σῶμα ψυχιχὸν, ἐγείρεται 
, 

σῶμα πνευματιχόν. 

287 ἡ ἘΞ Ἐν 
Ἂ Ὅτι οὐ δεῖ τοπιχὴν ἢ σαρχικὴν ἐχδέχεσθαι τὴν 

παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἀλλ᾽ ἐν τῇ δόξη τοῦ 

Πατρὸς χατὰ πάτης τῆς οἰχουμένης ἀθρόως προσ- 
δοχᾶν. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

τις ὑμῖν εἴπη " ἰδοὺ 
ὔ ᾿Ἔγερθή- » μὴ πιστεύσητε. 

σονται γὰρ ψευδό) 1 Ψευδο ἢ ὶ γὰρ ψευδόχριστοι χαὶ ψευδοπροφῆται, χα 

- ᾿ πὶ 
ὧδε ὁ Χριστὸς, ἢ ὧδε 

δώσουσι σημεῖα μεγάλα χαὶ τέρατα, ὥστε πλανῇ - 

σαι, εἰ δυνατὸν, καὶ τοὺς Ῥἐχλεχτούς, ΜΆΡΚΟΣ. 
γ" - δι ἌΧ 4 ἃ , . -" 7 

Ὑμεῖς δὲ βλέπετε - ἰδοὺ, προείρηχα ὑμῖν πάντα. 

Ἀλλ᾽ ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλίψιν 

ἰισθήσεται, χαὶ ἣ σελήνη οὐ 
ς κἴλ 

ἐχείνην, ὃ ἥλιος σχοτ 

δώσει τὸ φέγγος αὑτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 

ἔσονται ἐχπίπτοντες,, χαὶ αἵ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὖ-- 

ρανοῖς σαλευθήσονται. Καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως 

καὶ δόξης πολλῆς. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. α΄. Τοῦτο γὰρ 

ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, 

οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, 
ς , νν , [2 ΠῚ Ν 

οὗ μὴ φθάσωμεν τοὺς χοιμηθέντας, ὅτι αὐτὸς ὃ 

Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ 
3’ μι ΕΣ ᾽ σον νυ ψῳμε ἃ ὺ 
ἐν σάλπιγγι Θεοῦ χαταδήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, χαὶ 

οἵ νεχροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται “ πρῶτον. 

Ἰι4, υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου : {πὸ ψΕΥΡὰ Ἰ6ρῚ Ῥοβϑαπί ἀρὰ 

Μαιβαῦπι 34, 36. Ῥταΐεγεα αἥάϊία βαπὶ 114 εχ 

Μάατγοο ἴῃ Νοββαποηβὶ, χαὶ τότε ἐάν τις οἴο., ἀβάᾷις αἀ 

γοσα5 χαὶ τοὺς ἐχλεχτούς, Ματο. 18, 31. 

ς Βὲρ. Ρυϊπιιδ δπηθηάαίιι5. ἀναστήσονται πρῶτοι. 
Ἡλι Ἰοπρο Βερ. τονε ἀπόφασιν δέχονται. 



ΜΟΚΛΙΙΑ. 

ΟΡΟΣ 

Ὅ, , “ῳ -ἢ , Δὰν ι σα χατὰ συνάφειαν ἀπαγορεύονται, καὶ ἀπόφασιν 

δέχεται ἀπειλῆς. 

Κ͵ΙΦΆΑ,Λ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἔχ γὰρ τῆς χαρδίας ἐξέρχονται 

διαλογισμοὶ πονηροὶ, φόνοι, μοιχεῖαι, ὅ πορνεῖαι; 

χλοπαὶ, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ἴ αὑτά ἐστι 

τὰ χοινοῦντα τὸν ἄνῆρωπον. ΜΑΊΤΘΑΙΟΣ. Πορεύε- 

σθε ἀπ᾽ ἐυοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώ- 

νιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ. ᾿Επείνασα γὰρ, χαὶ οὐχ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν᾽ 

ἐδίψησα, χαὶ οὐχ ἐποτίσατέ με" ξένος ἤμην, χαὶ 

οὐ συνηγάγετέ με΄ γυμνὸς, χαὶ οὐ περιεραλ ετέ με’ 

ἀσθενὴς, καὶ ἐν φυλαχῇ,, καὶ οὖχ ἐπεσχέ ἀποῦ με. 

ἈΟΥ̓ΚΑΣ. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέ ετε 

τὴν παράχλησιν ὑμῶν " οὐαὶ οἱ ἐμπεπλησμένοι, 

ὅτι πεινάσετε" οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πεν- 

θήσετε χαὶ χλαύσετε οὐαὶ ὅταν χαλῶς εἴπωσιν 

ὑμᾶς πάντες οἵ ἄνθρωποι. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. ΠΡοο τὸ 

δὲ ἑαυτοῖς, μήποτ τε βαρηθῶσιν ὗ ὑμῶν αἵ χαρδίαι ἐν 
χραιπάλῃ , χαὶ μέθη, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς., 

χαὶ “ αἰφνιδίως ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ ἡμέρα ἐχείνη. 

ΠΡῸΣ ΡΩΝ. Καὶ χαθὼς οὐχ ἐδοχίμασαν τὸν 

Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς 
εἰς ἀδόχιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήχοντα, πε- 
πληρωμένους πάσῃ ἔ ἀδικία, πορνεία, πλεονεξία, 

χαχίᾳ, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ὑ ὃ γὰρ, οὐ μοιχεύσεις, οὐ φο- 
νεύσεις, οὐ χλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, χαὶ εἴ τις 

ἑτέρα ἐντολὴ, καὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡΟΣ ΚΟΡ. «α΄. Μὴ 

πλανᾶσθε" οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε 

μοιχοὶ, οὔτε μαλαχοὶ, οὔτε ἀρσενοχοῖται, ᾿ οὔτε 

πλεονέχται, οὔτε μέθυσοι, οὖ λοίδοροι, οὐχ ἅρπα- 

γες, βασιλείαν Θεοῦ οὗ κληρονομήσουσιν. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. β΄. Μήπως ἔρις, ζῆλοι, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, χα- 

ταλαλιαὶ, Ψψιθυρισμοὶ, φυσιώσεις, ἀχαταστασίαι. 

Α 

ἃ ψόρειη πορνεῖαι οχ οΠἸΠοπο ἡ ἐποία ἀ 416] οἵ εχ 

Ἀες. ἰογεῖο. 

4 Ἄδερ. Ῥυίπηις χαὶ αἰφνίδιος, οἵ τα Ἰορίταν ἴῃ βᾶστο 

τοχία ψυ]σαίο, εἰ σιρεννεμπίαί ὑπ τος γερεπίϊπα εἴ 5 

ἐἰα. Ἰθῖάοπι ροϑὲ νόος ἡμέρα ἐκείνη 5οασπταν Πθρο ἴῃ 
Ἀδρ. τογίῖο εἴ ἴῃ δεδβαη., ἔσωθεν γὰρ ἐκ εἴο., δή 
δὰ ψοσεβ χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, Ματο. ἴ, 21. 

ΓΒΟΡΘῚΪ ρυίπηιβ οἵ ἰουιῖπ5. Βτουῖις ἀδικία, πονηρία, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. (οπῖγα, Ξογίρία βιυηξ Πέθο ἔδει οἱ ἴῃ Ν65- 

5 ΠΟΤῚ οἵ ἴῃ Βορ. ρυΐπηο. (λυ χα οπῖπι πος Ιοοο 

ἀρπὰ Ῥαμλιπὶ Ἰοσίτιν θοσι νοσοπὶ χαχία, 1 οτηπὸ δα 

485 αἰπι πιατιαίτηι, οἴο.... 

ἀρ 

ΒΕΟΌΙΑ 1{ΧΧ. 

Οὐιεροιη]ιι6. ΘΟ] ΠΟ πὶ ἱπίθγ ἸοιιΠΓΓ, ΘΕ] ΠῚ 
δά νουβι5 δὰ ᾿Πθ ΓΔ ΠΕΡ ΠΉΪΠ66. 

ΘΟΑΡΌΤ 1. 

726 δον θηίπι δαθιισιξ οοσίζαίίοτιος πιαῖα, 
Ποπειϊοϊϊα, παι ογῖα, {οττιϊοαίϊοτιος, πιγία, {αῖ-- 

ὦ ἰδδιἱποτία, ὑϊαϑρ]ιοπιία. Πα σιιπί σοϊπηιιὲ- 

γιατ Πποπιΐπεπι.... Π)᾽δοοά 6 ἃ πιθ, πιαϊοαϊοί, ἔπι 

ἔβτιθηι (οί τ τεπι, ει ραΓαίις5 651 αϊαΡοῖο δὲ ατι- 

δεῖϊς ἐ7πι5. Ἐπιιγίνὶ οπῖπι, οἱ ποτὶ αἰϑεϊϊϑιἰς ταὶ ιὶ 

τπαπάμοαγ : οἱἐνὶ, οἱ ποτὶ ἀφαϊειϊς ται]ιῖ ρο-- 

{μπὶ : ποορθς ἐγάπι, δὲ ποὸπὶ οοἰϊοριπιϊς πιὸ: 

πιτιαῖτι5, οἱ ποτὶ σΟΟρεγ δ ῖς τη : ἐπι ρτπιις, δὲ ἵτι 

ΘαΤΟΟΓΘ, Θὲ ποτὶ υἱοὶ ας 5 τη... ΚΓ υοδὶς αἰντι- 

διι5, ψιῖα παδειῖς οοτιδοϊαἰίοποπι δδίγαπι. Ὁ 

φονὶς ψιιῖ σαἰιιγαίὶ δϑίϊ5, ψιία θπιγίοϊδ : ὑτ Ὅνο- 

δὶς χιιὶ τίεἰδιὶς τιπο, ἡια ἱμσενίεἰς εἰ ΠοΡιιῖς, 

σῷ οἴη, Ῥεποαϊκοτιηξ ὑονὶς οπιτιθ5 Ποηιΐτιθ5.... 

«1 {οπαλο ἀμίοπι υονὶς, τι8 [οτγί 6 στανοπίμτ οογα 

φεοίγα ἐπ ογαριῖα, εἰ ορτίοίαίθ, οἴ ομγὶς ἔπι τις 

υἱίω, εἰ ἀδγοροπίθ σι ρογν ὁπῖαι ἵπι υο5 εἰϊθ5 {1α..... 

Ετ οἵοις ποσὶ ρτορανογιτι Π}6ιγν παθογθ ἐπ τιο- 

{{|ώ : τας εϊε ἐἰ105 7} διι5 ἵπι τορτγοῦτιπι 5 θπϑιηι, 
μι ἐαοίαπί δἐα “μ ποὸπὶ σοπινοπίεσξ ; τϑρίοίος 
οπιτιθ ἐπεὶ ιιαἴ6, ζοτπϊοαίϊοπε, ἀναγίξία, νεεᾳιεῖ-- 

ἔα, οἴο.... Ναπι : δοπι απ ογανίς, τιοπὶ οοοἱ 65, 
ποσὶ Πιγανοτῖδ, τιοτὶ σοτιοιρίδοο5 : οἱ οἱ ψιιοά Θεὲ 

Μοΐ 6 ἜΡΓαΓΘ : τιθῇτι6 
Πουπίοατγιϊ, πιοτὸ ἰοἱϊς σογρίἐπίθα, πθητθ ααμῖ-- 

τοὶ, τιθπ6 πιοῖ θ5, πϑήι6 πιαδομίοσιιν, δοτιοιε δὶ - 
(0765, πιϑῴιι6 ἀναγ, πιέμθ οὑτοσὶ, πθητι τπαῖθ- 

αἰϊοὶ, τιθψτα ταραοδ5, γοβπῖιπ 1)6ὶ ροφοίάοθιιπε... 

Νὸ ἤογίο σοπέθηζϊο, «πιιίαίζοτιθς, απὶπιοςίαἴες, 

εἰϊδδοτιδίονο5, ἀθίγαοίϊογο5, διισιιγγαίίοπος, ἱπ{1α-- 

ἰΐοπος5, δϑαάϊοπθ5 οἷτιξ ἱπιίο ὐο5.... Παπιξοδία 

ἤποιὰ δία σαρ 5 ̓πὶ ἀποθις Ηἷ5 ΟοαἸοῖΡιι5 αἀ ἀϊειτα 

ἐδ. ὅπη} εἴ 4]Π1ὰ φικεήατα ᾿οσὰ ἴῃ Μοδβαπ. οἵ ἴῃ Βορ. 

τογῖϊο, ἴπ᾿ ΖαΙθ 5 ΡΠ πιστὰ βαπέ 4ιιᾶπι ἴῃ ντ]ρα 15: φαοά 

5616} αἰχῖσδα ϑα 115 ΠΡ Ρο; πθὸ Ἀπ ρ] 5. ἴα πο- 

ἴατο υἴϑιιηι ἐϑῦ, Ν ασα Ὑἱουὶ ροβϑιξ α]οοία εχ ΒΙΒΠ1Π5 
{ιῖ55ε ἃ ΠΡ γαγ]5. 

4 Ἐδιο Ῥαι5. ἃ 

αι, ἄθετὸ οἴ ἴῃ οὐποπο Ν᾽ ἐποία εἴ ἴῃ Νῖςς. 

ἀρσενοχοῖται, οὔτε χλέπται. 564 ΠΠπ, 

οὔτε χλ 

πιοβίνβ. ΑἸΙᾳπαπῖο μοβῖ, ταδὶ Ομ ΘΓ. ποϑινὶ Πθνὶ Πὰ- 

Ρεπὶ ἔρις, Ἀδδ. Ῥυΐπιιθ νι ἀθίμν μαρυιΐθοο ἔρεις, δον:- 

Τεπιίοηδς. 

20. 

αι". τ5. 
19- 20. 

αι. “5. 

ἔπε. 6. 24.. 
-:6. 

Ζπε.2ι.3΄. 

οπι. ι.58. 

29. 

Ἄοπι. ι3.0. 

1. ον. ὃ. 

9.10. 

2. (ογν. 13. 
20. 21. 

αι. 5.10. 
-Ζι. 



Πυϊώ. ν 36. 

δρλοο, ἡ. 

δι. 

1νιώ.5.5 ἡ. 

(οὶ. 3. δ. 
-ὃ. 

ι. Τί». τ. 
ω. πο τ. 

τ. Τῖπι. ἤ-. 

ι.--ὃ. 

τι. Τίρι. 6. 

3.--5. 

5. ΒΑΘΒΙΠῚΙῚ 

δι αὐδὴν Ορολα οαγτιὶς, Ζιια» 5ιετῖ αεἰμεϊ οτίτιν., 

Πονποαιίο, ἰηινειι εἶα, Ἰαδοϊνῖα, ἰἀοϊογιιπι 561- 
νι, τογοίοῖα, ἱπεϊηυϊοι {ἰ, οοπέσπίϊο, «ηῖιῖα-- 

{ϊοτιθς, ἱνρ, τίσ, αἰςεοπδίοτιθς, δϑοίω, ἱπινί ἴω, 

Ποπιϊοϊϊα,, εὐτιοιαίος, σοηιοςδαίϊοτιθς., δὲ ἢιῖς 

εἰηιϊϊία : φι ργϑάϊοο τονϑίς, σἰομὶ οἱ ργιαϊεὶ, 
γιμοηπίατη, αὶ ταϊα ἀρεῖ, τϑσταίηι 1261 τιοπ. ὁοπ-- 

δοφτιθτιί τ, οι. οι οἰοϊαπιι ἱπιαπὶς οἱουίώ εἰι-- 

Ρἰαϊ, ἱινίοθπι ργον οοαπῖος, ἱπινίοθπι ἱπινὶ ἀθηΐε5... 

Οπιπὶς απιανϊτίο, εἰ ἵγα, οἱ ἱνιαϊσηαιῖο, οἰ οἷα-- 

πιο". δἰ "]αςρ]ιεμεῖα οἰϊαιπ α ὐονῖς, απ ομ!τιὶ 

πναϊίεα.... Πονηϊοαιο απίοηι, οἱ ομιμῖς ἱπιπειιτι- 

ἀἰῖα, απ ἀναγ ἶα, τιοο τιοπιϊτιθί τι ἵτὶ σοὐὶς, 5ἴο-- 

τ εἰδοοῖ ξαποίος : ἀμί {ρριιιο, απ διμῖϊο- 

ιιίπιηι, απ οι ΤΥ ἰἰα5, σι ποτὶ οοπν ταί... 

“ον οαί 6 ΟΡ 50 πιοπιῦτα υδϑίτ, “π(8 5ιι7} δι 6 

{ογγάηὶ, {ον πἰσαιτοτιόηι , ἐγπιτγυιετιἰ{{ἰαπι, ἰἰδιεϊ-- 

γιθ πὶ, σοτιομρὶ 5 οΘηίΐαπι πιαΐαπι, οἵ αναγίτἰαπι, τι 

δ5ί εἱἰπυιιαογογιίηι σοΥν ζ 5: ΡΓΟΡΙΘΙ {ιι τϑηῖῖ 

ἦγα ])οὶ σι 6 1 {ἰὸς ἱπιοταιεϊαἰὶς5. ΠΝ ιιπιο ἀπε!οπ 

«οροηῖϊο οἰ τος οπιτῖα, γάλι, ἐπι ϊρη αἰϊοπθη, 

γιαϊίαηι, ν]αςρ]ιοπιίαπι, {πρόην θη ποποπὶ εἰ 

οὐδ υόδίγο. Ποίϊ 6 πιθυιἰγὶ ἱπνίσοηι.... δαὶ ἰγιιι-- 

οἰΐδ, οἱ ποῖ δι ας, ἱπιρϊδ, δὲ μϑοσαίοτγίδιι5, 

φοοϊογαιὶς, οἱ οοπ απιϊπαιὶς, μαγΓ οἱ ἰϊς, οἱ τπαιγὶ- 

οἰαϊς, Ἰιοπιϊοϊἰς, Γολἰσαγίὶς, πιασοιιονλίηι δΟτι-- 

οι ιτονῖδιι5, ρίασὶαγῖϊδ, τιοπαοἴϑιις., ρογ τὶς, οἱ 

δὲ χιῖά αἰϊιι φάπώ ἀοοίγί πιο αὐνογδαιατ, π 

ὁεὲ δϑοισιάϊιι οναηροίϊιην σους ὑθαίὶ 1)εὶ, 

φιιοά οὐ δαϊίεηι 6εΐ τηϊ]ι.... {πὶ τιον δἰιῖς ἐθηι- 

Ρογίνιις ἀϊδοοάθπι ψιίάαηι α βάθ, αἰτοπάϊθη 65 

φρίγιτϑιις ἜΡΓΟΥ 5, οἱ ἀοοιγὶ παῖς αἰςρ τον γι Σ ἴτι 

᾿ι γροογὶςὶ Ἰοχιιοπίζιτη, τα θτιἀαοίπση., απ εγία! τι 

πανοπιίηι σιίαθι σοτιδοϊοπιίατι Σ ργοἠιϑοπίζηι 

πίον : αὐο τη 676 ἃ οἰδίς, στο 5 ]θῖις ογθαν αὐ 

Ρεγοὶρίοπάϊιηι οἴιηὶ σγαϊαγιιηι ἀοίϊοπθ Πεἰϊνιις, 

οἱ {ἰς φιιὶ σοσπονογιπι υογϊ[αΐοηι.... δὲ ἡ τις αἰϊ{ο 

οοοῖ, οἱ ποτὶ αοοοαϊι ςατιὶς δογπιογῖθτις ΤΠ οπιϊτγιὶ 

γιοςίγὶ 69 (γὶσιῖ, οἱ δὶ ψιί σοοιτειτη ρίείαςοηι 

ὁ5ΐ, εἰοοιγίτιθ : δ διιρογδιις δεῖ, πιθιὶϊ βοῖοτις, σοὰ 

ἰαπριθης οἰσοα ἡ οίίοπος, οἰ ριιβτιας ΔΓ ΡΟΤΊ, 

δα ηιιῖνιις οΥζ{τιτ' ἱπινιἰϊα, οοτιοηίῖο, "ἱα5ρ]ηϊΐα;, 

» ἜἘρρ.. Ῥαίπητ5 οπηοπ δίς προχαλούμιενει. 

Ὁ ἙαΙο Ραγὶβ, χαχίαᾳ, χαὶ μετ᾽ ὀλίγα, πορνεία : 564 

Πα, καὶ μετ᾽ ὀλίγα, πἴπο 55] πλι5, ΠΡγόσαπι ἀπεὶ- 

«ποσῖιπὶ ἢ οπὶ βου, 

ἃ Ατεϊουλαπι ὁχ γϑιογιθιις ΠΌΥῚ]5 Πϑοδυπλι5. ἃπίο γὸ- 
σοπὶ υἱούς. Αποίον Νυ]ραία, ἐκ χυλιος ἱπονοαεἰϊιαιὶς. 

Βεᾷ εἱ βῶρε νὸχ ἀπείθεια ᾿πογο  α] απ 5 σα ϊῆοαι, αἵ 

θαπιάοπι ΠῸῚ ΤαΪΠτ15 δα ΡῈ ῬΓῸ ΘΟ ππη οἷα πη ΡΟ. 10 

ἀοιτοοϊαῖίομο βυιπιὶ σοπδίαξ, 

ΡΟΣ ν Ὁ Ὁ7.0) ΘΟΑΡΡΑΡΘΟΟ. ΛΆΓΗΙΕΡ. 

ΠΡΟΣ ΓΑΔ. Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρχὸς, 

ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 
2. ,ὕ Ἵ ', » » τὰ 

εἰδωλολατρείχ, φαρμαχεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλοι, 
᾿ -} “ ᾽ν , ξ ΄] , , 

1) θυμοὶ, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι,, αἱρέσεις, φθόνοι, φό-- 

νοι, μέθαι, χῶμοι, χαὶ τὰ διοια τούτοις, ἃ προ- 

λέγω ὑμῖν, καθὼς χαὶ προεῖπον, ὅτι οἵ τὰ τοιαῦτα 
πράσσοντες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ χληρονομήσουσιν. 

ΠΡῸΣ ΓΆΔ. Μὴ γενώμεθα χενόδοξοι, ἀλλήλους 

» προσχαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ΠΡῸΣ 
ΕΦΕΣ. Πᾶσα πιχρία, καὶ θυμὸς, καὶ ὀργὴ » καὶ 

᾿ "ἢ Ω , ᾽ὔ, Ὁ Ο 8 - δ , χραυγὴ, χαὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πά- 
ε , ῃ δὰ , - 5» , ΕΥ̓ 

ση “χαχία. Πορνεία δὲ, χαὶ πᾶσα ἀχαθαρσία, ἢ 
λ τῶν ἊΝ 5 γ, » « -- ν , πλεονεξία, μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, χαθὼς πρέπει 

ἁγίοις: καὶ αἰσχρότης, ἢ μωρολογία, εὐτραπελία, 

τὰ οὐχ ἀνήκοντα. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. Νεχρώσατε οὖν τὰ 

μέλη ϑιμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ᾿ πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, 
Ψ 5» ῃ ,ὔ Δ ἡ » πάθος, ἐπιθυμίαν χαχὴν, χαὶ τὴν πλεονεξίαν. 

Ὁ 32 Ἁ “Ὁ ἌΡ α, 2 ἂχ. δὲ ΥΨ ᾽ ΄ ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία" δι’ ἃ ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ 
ν δκ 

Θεοῦ ἐπὶ “ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. Νυνὶ δὲ ἀπόθε- 

σθε χαὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργὴν, θυμὸν. χαχίαν:, 

βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. 

Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους. ΠΡῸΣ 1ἹΝ. α΄. ᾿Ανό- 

μοις δὲ 

ἀνοσίοις, χαὶ βεδήλοις,, “ πατρολῴαις, χαὶ μητρο- 

ἥ - , ΠῚ , ἌΓ - 

χαὶ ἀνυποτάχτοις, ἀσεδέσι, χαὶ ἁμαοτωλοῖς, 

λῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοχοίταις, ἀνδρα- 

ποδισταῖς, ψεύσταις 3 ἐπιόρχοις, χαὶ εἴ τι ἕτερον τῇ 

Ὁ ὑγιαινούση διδασχαλία ἀντίκειται, τῇ χατὰ τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύ- 
θην ἐγώ. ΠΡῸΣ ΨΤΙΜ. α΄. Ἔν ὑστέροις καιροῖς 

ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες 

πνεύμασι πλάνης, χαὶ διδασχαλίχις δαιμονίων . 

ἐν ὑποχρίσει Ψευδολόγων, χεχαυτηριασμένων τὴν 

ἰδίαν συνείδησιν, χωλυόντων γαμεῖν " ἀπέχεσθαι 

βρωμάτων, ἃ ὃ Θεὸς ἔχτισεν εἰς μετάληψιν μετ᾽ 

εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς, καὶ ἐπεγνωχόσι τὴν ἀλή- 

θειαν. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. α΄. Εἴ τις ἑτεροδιδασχαλεῖ, 
χαὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυ - 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ χατ᾽ εὐσέδειαν 

διδασχαλία, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ 

νοσῶν περὶ ζητήσεις χαὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται 

φθόνος, ἔρις, δ᾿ βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραὶ, δια-- 

Ε παρατριδαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, χαὶ 

“ Ἄδερ. Ῥυῖπηιβ πατραλοίαις χαὶ μιυτραλοίαις. 

ΓΘ οάοχ Οοπιροῖ, οἱ αἰνάχιιο οἀλιῖο πνεύμασι πλά- 
γοῖς, δρινἱεὶ διιδ ἱπιροσίονίνι5. ΑἸὶ ἄπο Μ85, πνεύμασι 

πλάνης, οἵ 1τὰ 4φαοάπο Ἰορίταν ἴπ Βα ογὸ ἴοχίι σα]σαῖο. 

Μοὸχ αἰγάσαο οἠτιῖο ἐν ἀποκρίσει, ἐπ "δοροπδίοπο. Ἀπ- 

{1 {τὸ5 ΠΡ τὶ ἐν ὑποκρίσει. 

8 ἤδβ. βοοιπῆαβ οἕ αἰγάάαο εἠτεῖο βλασουμία. ΑἸΗ 

4ιὸ Μί55. βλασφηι ἴοι. 



ΜΟΚΛΠΙΑ. 

ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντῶν πορισμὸν 

εἶναι τὴν εὐσέδειαν. Ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜ. β΄. ̓ Ιν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται 

χαιροὶ χαλεποί." σοντα! γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, 

φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, 

ἄσπονδοι, διάθολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀοιλάγα- σπονδοι,, διάδολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλαγ 
ἘΦ ᾧ ᾿ πον ἐκ 589 

θοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι; φιλήδονοι Ν 

μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεδείας, 

τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι " καὶ τούτους ἀπο- 

τρέπουι ΠΡῸΣ ΤΙΊ. μεν γάρ ποτε χαὶ ἡμεῖς 

ἄνοητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπι- 

θυμίαις χαὶ ἡδοναῖς ποιχίλαις, ἐν καχία χαὶ φθόνῳ 

διάγοντες, στυγητοὶ, μισοῦντες ἀλλήλους. 

“Ὅσα χατὰ συνάφειαν ἐγχρίνεται, ἦ χαὶ εὐλογίας Υ ἢ 

ἐπαγγελίαν ἔγχει. 

ΚΕΦΑΆΑΛΔΛ. Β΄. 

λ0ὃ 

ϑμϑρίοίοπος πιαΐίο, ρογυθγδῶ σοη οί αἰΐοιιες ἐὸ- 

πυϊ τίη τη τι 6 ΘΟΥΤῚΡ ΟΥ̓ μη, οἱ χιὶ ὑϑγίαιϊε ρμΥὶ- 

γναϊὶ σιιπί, θαιδι πη ατιζτενν “αὐ δἔτει 6556 ρίοια- 

ἰθηῖ. 1) δοεάθ α αἰίδιι5.... 1πι τιον 55ἰπιὶς εἰϊεν τις 

ἐπιδέα τε ἰοπιρογά ρογιοιίοσα. Ετιιτιε θη ἰχοινῖ- 

7165 56,505 ἀπιατιθ5, ομρίαϊ ρμϑοιεπίατιηι, οἰαιί, 

διροῦϑὶ, ὑ]αςρ]ιοηιὶ, ραγ πεϊθδιι5. τιοτὶ οὐ θαϊοτι ες, 

ἐηϑταῖὶ, δοθϊοδιΐ, στ αἰγδοίϊοτιο, οσἴπὸ ἤθάονο, 

ογἱηιϊπαίον 5, ἱπισοτιἐϊτιοτεῖθ5, ἐπι πιΐ65., δἴτιο Ῥ οι - 

8πίίαιο, ρυοάϊίογος, ῥγοίογνὶ, {πιπιϊϊ, υοἱιρία- 

{7 «τη αἰ ΟἹ 95 τιαρὶς σαπι 1)6ὶ : παϑόηίθς5 5ρ6- 

οἷθηι χμΐάεπι ρὶοί αἰ, οἱγιῖ πηι ἀτεΐθην 6}1ι5. αἷ)- 

γχιθσαπίθς; δὲ ἰὸς ἀενῖία.... Ἐταπεις δγΐμι αἰϊ- 

ἡμαπάο οἱ πος ἱγιδιριθγιίος, ἱπογθεϊεἶϊ, ὀρυατῖθς, 

ϑογνίθηῖος ἐθοϊογὶϊς, δὲ υοἱιρίαιδιις. σανὶς, ἔτι 
πιαϊἑεϊα οἱ ἱπινιἀΐα ἀρόηίθ5, οὐϊοσὶ, οαϊοηῖος ἔνι- 
γνίρθηι. 

Οὐεφουπιαιθ ΘΟΠ] ΠΟΙ σΟΙΠΡΙΡΌΒΡΑΉΓι,. ΘΟ 6 

Θεδηι ΝΘ ποτ ἢἶ5 Ρ ΓΟ ΠῚ 5ϑοπθ [μὰ θΘ ἢ  ΘΟΙι- 

Ἰπποίδη,. 

ΟΑΡΌΤ Η-. 

“ΠῚ ν. ω ων 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μαχάριοι οἵ πτωχοὶ τῷ πνεύμα-- Βὶ ὉΟΥ ΘΌΤΟΣ ὌχΟΙ τὰ τ οαιὶ ρμαμρόνο5 δρίσίιε ᾿ Ζιιοηΐαηι ἱρ δον ιν ὁσὲ γι μι. 5 
τι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μα-- 

55 

γόβηαιηι οαἰονμπι. βϑαιὶ ψεΐ ἱμσόπι : φιοπίαιι 3.-ττῖο, 
, ς “ω “ τ ν ψ 

χάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παραχληθήσονται. 

Μαχάριοι οἵ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ χληρονομήσουσι τὴν ᾽ ρ Ί 
- , ΄ φ. ᾿ “ Ὁ 

γῆν. Μαχάριοι οἵ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δὶι- 

χαιοσύνην; ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. Μακάριοι οἱ 
« 

ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται, Μαχάριό! οἵ κα- 

θαροὶ τῇ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Μα- 
͵ 3 " 2 ΡΙ Ι ΓΑΙ Ὁ ΄ 

κάριοι οἵ εἰρηνοποιοὶ, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθή- 
,, « » ἶ, [ μ᾿ ΄ 

σονται. Μαχάριοι οἵ δεδιωγμένοι ἕνεχεν δικαιοσύνης, 
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μαχά- α 

ΓΚ. [ 2, ᾿ ε -“᾿ ΥΝΙΨ, ᾿ ριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσ!, χαὶ 
εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι, 

ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὃ μισθὸς 
ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Δεῦτε, 

οἵ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, χληρονομήσατε 
᾿ ς ΄ σὴ ὐπ οὐ Ὁ, χεΐ Αἐδν ΘΟΔΣ τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ χαταδολῆς 

κόσμου. ᾿Κὗπείνασα γὰρ, χαὶ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν" 
ΕΣ Δ ΤῸ , ’ μ Ψψ ᾿ 

ἐδίψησα,, καὶ ἐποτίσατέ με" ξένος ἤμην, χαὶ συνη- 

γάγετέ με΄ γυμνὸς, καὶ “ περιεδάλετέ με - ἠσθένη- 
σα, χαὶ ἐπεσχέψασθέ με΄ ἐν φυλαχῇ ἤμην, καὶ ἤλ- 

θετε πρός με. ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Εἴτε ὃ διαχονῶν ἐν τὴ ΒΩΘΙ ᾿ ΡΤ 
διακονίᾳ, εἴτε ὃ διδάσκων ἐν τῇ διδασχαλία, ὃ πα- Ὁ 

ΞΈΡΡΕ - ἜΝ ᾿Νίοτι σσνς , ραχαλῶν ἐν τῇ παραχλήσει, δ μεταδιδοὺς ἐν ἅπλό- 

ἃ Ἐατιῖο Ῥαν5. περιεδάλλετε.,.. ἐν φυλακῇ, καί, Οο- 
ἄοχ (οπη)οῖ. εἴ 4}11 ἄτι περιεθάλετε,.,, ἐν φυλαχῇ 

ἐρϑὶ οοποοϊανιιτπίι,. Βοαιὶ ηιῖὁ5 : φιιοπίαμι ἱρεὶ 

Ῥοϑοϊονιιπὶ ἑογτάπι. Βϑαίὶ χιεὶ ἐπιιγί τι οἱ οἱτἑιοι 

{ιιδεἴαπν : φιιοπίαπι ἰροὶ φαιιγανιπίιγ. Βϑαιὶ 

115 ΓΟΟΥ 65 : ιογίαηι ἱροὶ πιϊδογοογϊαπι οοτι- 

δϑηιιθηίι". Βοαϊὶ παιίπιάο σον : ἡμοηίαιι ἱρεὶ 

Τόιηι υἱάοϑιιπι. Βφαιὶ ρμαοϊ ποῖ: φιονίαμι {{ὶ 
Τεὶ νοσανιεπέι", Β αι σιιὶ Ῥοτ5ϑηιιἰοπόηι ρά- 

{{πἰτιξει7) ρΓΌΡ οΥ [εδε{τῖαπι : χοπΐάμι ἱρδογιίη, ο5ὶ 

γϑσπίιπι οὐἰογηι. βϑαϊὶ δϑιἰς, οι ρτγοῦγα ἐμπάιι- 

ἰογῖτιε νοὐὶδ, οἱ ρϑγδθιμίὶ θος5 ζιμογὶ παῖ, οἱ εἰϊαο- 

τίσι οπιπθ Ὑϑγϑιπι πιαΐπι αὐ νογδίηι θο5 Πϊδ]ι- 

εἰμ 65, ΡΓΟΡίοΤ πι6. (αμάοίο οἱ δαϑιίαίο, ιιο- 

γυΐατι ΠΊΘΓΟΘ5 Ὁδδι))ῷ ΘοΟμίοσα 65ὲ ὧν οἰοἶϊος.., 1:6- 

χεΐξε,, δοπιοεϊοιὶ Ῥαιτγὶς πιθὶ, μοσοϊἰθί ραναίιι 

φοῦὶς τόρπῖπι ὦ σοπδεϊιοπθ πιιπαϊ, Πἰςιρὶνὶ 

δππι, Θὲ ἀδα εις παϊμὶ πιαπαάμοαγθ : οἰμὶνὶ, οἱ 

ἰοεἰϊοιῖς πιεῖ υἱ δον 6 ̓ ἤοσρος ὁγάμη, οἱ οοἰϊορὶ- 

δεϊδ Π1Θ: τεμάιι5, Εἰ ΘΟΟρΘΓΙ 515 τη ἐπι ἰρἸγεῖι5, 

Οἱ υἱοί(αϑ 5 116: {π| ΘΑΥΌΘΓΘ ΘΥώπι., οἱ υδπῖςιῖς 

αὐ πιθ.... δῖνθ, ἡιιΐ πιϊτιϊδίγαι ἐπ ἡὐὶπιὶοισατιῖο, 

οα]ιονίαπεῖο, ιιΐ ἐγίϑιεῖι ἔπι οἰπιρίἰοίίαιε, χει ρνώ- 

ἥμιν καὶ, 

αι]. 

5η.---30. 

ἤο νι 

δῖνθ χιιὶ ἀοοοὶ ἵπὶ ἀοοίνίσια ἢ χιὶ θαπογίαξι ἱπι 7. 
ι2 

--20. 



00 

δεί ἵν φοἰΠοϊιϊπο, τὶ πιϊϑοτθίτ' τι δε] ανίἰαίο; 

αἰϊδοιῖο οἴτιδ οἰπιαιίοτ : οαϊοπίος τπαΐμπι, αὐ- 

Ππωτγοπῖος νοπο : οἠατγίαἰὁ β'αιογτιῖταιὶς ἵπνίσοηι 

αἰπίροτιίος : ποποτθ ἱπινίοεηὶ ΡγΓωνοπιοιῖος: 5οἷ- 

{ἰοϊειιαϊτιο ποτὶ ρίρτὶ : ἐρίτίτι [ογνθπί65 : Τοπιῖπο 

φογνϊοπίος : 5ρ6 φαμαοπίος : ἐπὶ ἰνϊϑιιαιίοτι μα- 

ἐἰοηῖος : ογαϊϊοπὶ ἱπιοίατιί 5 : τιθοθ55ιαἰδτι5 5ατι- 

εἰοτγιίηι σοπιπιιτιϊοατιίος : ποορίταἰϊιαί πηι σθοΐατι- 

[65. Βεποάϊοϊο μογςθητεοτιείντι5 θοὸς : ὑϑτιοαϊοῖιο, 

οἱ ποῖϊι6 πιαϊοάϊοονο. Οαπάδιο οἰιπι βαιάθηδιι5. 

οἱ Ποίδ ει Πδπεῖνιις : ἱἀίρδιιην ἐπινίοοπι δθπίϊοτ- 

[65 : πο αἰία Ξαρίόπῖος, 56 μαι 15 σοτ5 6 η-- 

{ἰθηῖος. Ποῖ 6556 ργιμάοπίε5 αρμα σνοςηιείἧρ505 : 

σε πιαῖμτι ρτὸ πιαῖο τἀ ἠθηῖε5 : ΡΓονϊ οτος 

νοπιώ ὁογάπι οπιτιῖδιις ἰνοηγεϊτεῖθιι5. δὲ ποτὶ ρμοιδεΐ, 

ητοά ἐα νοῦς 65ί, οιιπὶ οπιπῖδιις οπιϊπῖϑιι5 ρα- 

δοπὶ Πιαθοπίος : ποῖ τοστποίίρδος ποϊδοθπίος, 

εἐἰιαγι απ, σοα ἀαίο ἰοοιίπι ἱγίδ; δογίρίπτι ὁ5ι 

δπῖμι - ΜΠιεὶ υἱτιάϊοία, 66 τοιγίϑιίαηι, αἰοὶς 1)0- 

γυΐνιιις. ϑοα κἱ δοιιτιογὶζ ἐτεϊπεϊοιι {πι5. οἷδα ἐΠζπεπν: 

οἱ ϑογὸ οἰ(ι, μοίιιηι εἶα 1, ΝοΙὶ αἰποὶ α πιαῖο, 

5. 05.686. «οἰ οἷποο ἱπ θοπο πιαίμηι.... ΠΝι απ ἐπὶ πἰία Τὰ 
Φ..“-Ξ 0.» ἐαπῖος Οὔ Γοτισιοτιθηι, τι πιοτὰ Οὐ ιι ρ Θί117. τη ἰτιϊϑί6- 

5. ΒΑΘΙΠῚΙ ΟΒΑΚΕΙΣ ΘΑΡΡΑΌΟΟΘ. ἈΒΟΘΗΙΕΡ, 

τητι" ὃ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ , ὃ ἐλεῶν ἐν ἴλα- 
ν΄ , “- 

ρότητι, ἣ ἀγάπη ἀνυπόχριτος " ἀποστυγοῦντες τὸ 
χες Ἢ ἘΞ ΤΩΣ ΚΑρον πρὸ ΤΡ ΟΎΘΕΝ 

πονηρὸν, χολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ " τῇ φιλαδελφία εἰς 
᾿ τῆν ἘΤΉνΝ το 

ἀλλήλους φιλόστοργοι " τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγού- 
ἐξ: Σ, ΟΣ Ὲ ΤΥΡΌΣ 

μένοι" τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί “ τῷ πνεύματι ζέον- 
Θ -Ὁ- ΄ , » ΄ Ὁ .᾿ ,ὔ , 

τες ᾿ τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες " τῇ ἐλπίδι χαίροντες " 
ἘΣ ΕΣ Ἶ ἐξ τι 

τῇ θλίψει ὑπομένοντες ᾿ τῇ προσευχΐ προσχαρτε- 

ροῦντες "ἢ" ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες " τὴν 
» , οι!" Ξε - Α ’ 

φιλοξενίαν διώχοντες. [Εὐλογεῖτε τοὺς διώχοντας 

Ε ὑμᾶς" εὐλογεῖτε, χαὶ μὴ καταρᾶσθε. Χαίρειν μετὰ 

χαιρόντων, χαὶ χλαίειν μετὰ χλαιόντων. Τὸ αὐτὸ 

εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες " μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, 
Α ᾿ Η 7 ; 
ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. Μὴ γίνεσθε 

φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς " μηδενὶ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ 

ἀποδιδόντες - προνοούμενοι χαλὰ ἐνώπιον πάντων 
ἀνα εὐ αὐτου τ σμοτοα ἦν πε τὶ 
ἀνθρώπων. Εἰ δυνατὸν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων 

ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες " μὴ ἑαυτοὺς ἐχδιχοῦντες, 

ἀγαπητοὶ, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ " γέγραπται 
ἌΡΗ ρον ἀκὴ ΠΑ ΤΗΝ αν ; Ρ 

γάρ" ἐμοὶ ἐχδίχησις, ἐγὼ ἀνταποδόσω, λέγει Κύ- 
3. ΝΟ Ὁ. - 5“. , ΠΡΈ ΤΩ ΩΣ ΑΝ 

ριος. ᾿Αλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὃ ἐχθρος σου, ψΨώμιζε αὑτὸν 

ἐὰν “ δὲ διψᾷ, πότιζε αὐτόν. Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ χα- 

χοῦ, ἀλλὰ νίχα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ χαχόν. ΠΡῸΣ 
γ΄ , 

ΚΟΡ. β΄. Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσχοπὴν, 
ς 

χίιαη : σϑα ἐπ οπιτῖνιις θα μιν απιι5 τιοσπιθί 0505. τὸ ἵνα μὴ μωμιηθὴ ἣ διαχονία - ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνι- 

σἰομὲ 1)οὶ πιϊπὶπσίγος, ἔπι πλεῖ τα ραϊοηίϊα, ἐπὶ ἐτὶ- 

νιιϊαιϊοτιῖϑιις, ἐπι πιθοοςοἰαιδιι5, ἵπι ἀπδιιδί ϊΐς, ἔτι 
ν]αρὶς, ἵπι σαγοονῖντις, ἔτι σοαἀ ἰοηῖνει5. ἐπ ἰαϑο- 
γίδες, ἐπὶ υἱριϊῖς, ἐπὶ 76} πιὶς, ἵπι οακίαῖ6, ἐπὶ 

κοίοπίϊα, ἐπὶ ἰοπραπίπι αἴθ, ἷπ ὑεπιβτηίίαίο, ἐπ 

ϑρίνίιιι Ξατιοίο, ἱπ οἠαγίαι πιοτι Ποία, ἐπ εγϑο 

νογὶαἰὶς, ἐπὶ ἱγίμ!ε 1)6ῖ, ΡῈΡ ἀγπια ιδίϊ ὦ ἃ 

ἐοχιτγὶς οἰ ἃ οἰσιϊσίτὶς. ρ6Γ σἰογίαηι, οἱ ἱσπονιϊία- 

{θηι, ΡΥ ἐπι[απεΐαηι, οἱ νοπαάπι ἤαπιαπε : τι 5Θαδι- 

Οἴογοα, δὲ ὑ γασθ5 : διο {πὶ τϑτιοέϊ, οἱ Θοσπῖτ ᾧ 

ψιιακὶ πιογίθηι 65, δ Θο.6 υἱνίπιι5 : τι οαξίβαιϊ, 

οἱ ποτὶ τιον αὶ : φιαςὶ ἐγῖ δ 65. 5Θ ΠΡΟ αἰ 6πὶ 

βαμάοπιες : οἷοι ἐβθπίθς, πυιεῖίος απίοπε ἰοοιι- 

Ρἰοίαπίος : ἰαπιφιίαπι τε μῖΐ Ἰιανεπίθς, οἱ οπιπία 
2. Θον, τ8. ροφεἰἀθηθ5.... 126 ΘΘιθΡῸ, ἤΓαΐῖγος, βαμάοίο, ρ6Γ- 
Ι, {οοιὶ ὀείοίο, ἐα]ιοτ  απιϊτιὶ, ἰάθπι σαρὶέο, μαῦθηι 

δαὶ. δία, ἰανοίδ.... Ἐτιιοῖιις ἀπίϑηιν ϑρίγιμς εςὶ οἰιατίίας, 

Ερλες. 
-- 

ΣΟ 

ϑαπαάζιπι, ραα, ρμαϊιοπίϊα, ὑεπίσηας, Ῥοτιίας, 

ες, πιατιϑιιοίπιο, σοτγιεϊτιθ πα, οαπιΐα5.... ΟΥ- 

5ΘΟΤῸ ᾿ίαμθ Ὅο5 680 υἱπιοῖιις ἐπι Πλοππῖπο, τεὶ αἰϊ-- 

5πὸ απιϑιιοιὶς τοοαίϊοτιδ, σία Ὁοσαιϊϊ ὁ ἰδ, οἵαν 

οπινὶ Πυιιπαϊαξ, οἱ πιατιδιιοἐ αἴτει, οτεπι μαίϊοτι-- 

εἶα, δμερροτίαπίος ἱπινίσθηι ἔνι οἰαγίίαι 6 : σοἰ οι 

"ὙΠ οίαπι 1ΠΠι|4, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων χοινωνοῦντες, 

ἴῃ Νῖ55. ποϑίνβ ποὰ Ἰ ρίζαν. 

 Οτνασαο δαϊἴο οἱ Ἀδρ. βεοιηας ἐὰν δὲ διψᾷ, Νο- 

οὐὰ δὲ ἀθοοῖ ἂν ἀπε φαὶς ΠΡ εὶς. 

ων ε Α « - ς4ἰἴὋἪ͵,, - 3 -Ὡ» 

στῶντες ἑαυτοὺς, ὡς Θεοῦ διάχονοι, ἐν ὑπομονῇ 
τ τατὲ ΣΠΚΕῸΝ Ε ; 

πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγχαις, ἐν στενοχωρίαις, 

ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀχαταστασίαις, ἐν χό- 

ποις. ἐν ἀγρυπνίαις. ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν 

ἡνώσει, ἐν μαχροθυμίᾳ,, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύμα- 

τι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπη ἀνυποχρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, 
3. » , ᾿ Ὁ ΑΝ . τ Ὁ ᾿Ν , 

ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς διχαιοσύνης, 
ΠΣ ΟΣ Σ Δ» -“ Γ ΓΞ ν᾿ 2 ΄ 

τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης χαὶ ἀτιμίας, 
.“΄λὰ “ ΠῚ ΕῚ , «ε , Ἂ Ὁ - 

διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς" 

ὡς ἀγνοούμενοι, χαὶ ἐπιγινωσχόμενοι " ὡς ἀποθνή - 

Β σχοντες, χαὶ ἰδοὺ ζῶμεν " ὡς παιδευόμενοι, χαὶ μὴ 
“ἃ ,ὔ 

θανατούμενοι " ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες" ὡς 
᾿ ΝΥ, ΝᾺ, , τὰς, λιν « 

πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες " ὡς μηδὲν ἔχοντες, 

χαὶ πάντα χατέχοντες. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Λοιπὸν, 
ἘΞ Σ ἀκ το ." Β τ ς 
ἀδελφοὶ, χαίρετε, καταρτίζεσθε, " παραχαλεῖσθε,, τὸ 

αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε. ΠΡῸΣ ΓΑΔ. ὋὉ δὲ χαρ- 

πὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μα- 
χροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, 

ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Παρακαλῶ 
τρεπτὸν, ὙΠ Ν Σ πῦ βετν τροϑᾶς 17) ΞΟ 

οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὃ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπα- 

πῇ ἜΣΕΘΣΝ Ἐεον δῇ 
ἐγχράτεια, “αἀγνεῖα 

“ - ΄ τὰ 5» , Χ , 
τῆσαι τῆς χλήσεως ἧς ἐχλήθητε, μετὰ πάσης τα- 

πεινορροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μαχροθυμίας 

( ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, σπουδάζοντες τη- 

ἃ Βορ. ἰογέϊις παραχαλεῖτε. 

» ἘΔ} εὐ ἴγὸ5. Μ55. ἐγχράτεια, ἁγνεία, δογεϊπεπίϊα, 

εξαξίϊας; εἴ ἴϊα Ἰοσὶς ἀποίον Ὑ αἰκαίω : βοὴ νὸχ ἁγνεία 

πο πορείαν Πποάϊο ἴῃ βάογο τοχίι γυϊβαῖο. 



ΜΟΆΒΛΑΠΙΑ. 

“- 4. , Ὁ 2 ἣν - Ὁ, 

ρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ 
- δ, [ - τ᾿ ἢ. Ὁ δὰ ν τῆς εἰρήνης. “Ἔν σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα, χαθὼς καὶ 

ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν. ΠΡῸΣ 

ΕΦΙΈΣ. Γίνεσθε οὖν εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ, εὔσπλαγ- 

νοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, χαθὼς καὶ ὃ Θεὸς ἐν 
Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ 

ν᾿} εἿ 
- ΄, - 5 ΓῚ ΄ 

Θεοῦ, ὡς τέχνα ἀγαπητὰ, χαὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγά- 
πῃ, χαθὼς χαὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ 

παρέδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν χαὶ θυ- 
σίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. ΠΡΟΣ ΦΙΛ. Εἴ 

ΡΠ ρΡ. 2. 

τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, “ εἴ τι παραμύθιον εοζαίζπει οἰανι αἰϊς, οἱ μα 5οοἰείας ορίτίζιι5. οἱ ἐν 
ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα σπλάγ- ἢ 4τ(α νίξοογα δἰ πιϊδογαἰϊοπο5, ἱπιρίοίο σαιάζιηι 
χνα καὶ οἰκτιρμοὶ, πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν, ἵνα πιθιμ))}, τεῖ ἰάοπι Ξαρίαιὶς οπιτιθ5, ἐαπιάφηι οἰιατὶ-- 
τὸ αὐτὸ φρονῆτε πάντες, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, ἰαίεπι Παδοπίε5, τἰτιατιῖτιθ5, ἑάϊρδιιπι σϑηϊθγιῖ65, 

σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, μηδὲν κατ᾽ ἐρίθειαν, ἢ πιϊλιϊϊ μετ δοπιοπίίοποπι αὶ ἱπάποπι σἰονίαπι.... 
χενοδοξίαν. ΠΡῸΣ ΦΙΛ. Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, ὅδα 106 οαἴετο, [Γαίΐτο5, φτιοιιηιητι σιιπξ Ὅ θα, φιια- Πα. δαρ. 
ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνὰ, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνὰ, ὅσα οτεπιχιία ἰιοπδοία, φιιροιμπιηιε ἡμδία, φιοιιηι- ἀρ ϑος 

προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ, καὶ εἴ τις ἔπαι- φι(6 ρμιιγά, φιιβοιιπιιιθ απιαιϊα,, ἡπκδοιιπιηιιθ 

νος, ταῦτα λογίζεσθε. “Α χαὶ ἐμάθετε, χαὶ παρελάύε- δοπῶ ἤαηια, σἱ ψιια υἱγίπι5, 6 οἱ ψιία ἰαῖι5, ᾿αα 

τε, καὶ ἠκούσατε, χαὶ εἴδετε ἐν ἐμοὶ, ταῦτα πράσστε- εὐορίίαίς. Οἰ οἱ ἡϊαϊοϊε 5, οἱ ἀοοορὶεἰς, οἱ ατι-- 
τε. ΠΡΟΣ ΚΟΛ. Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, αἰἰδιῖς οἱ υἱαἴδιϊς ἔτι ταθ, ἴθ αρίξο.... Τρίζιτ' οἱ Οοῖοςς. 3. 

, ΞΜ ἊΣ τϑ τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὃ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 

Θεοῦ καθήμενος" τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς αὶ 
- Ε᾽ ᾿: ν ᾿' ι ξ -Ὁ- , 

γῆς. Ἀπεθάνετε γὰρ, χαὶ ἣ ζωὴ ὑμῶν χέχρυπται 

σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. ᾿Ενδύσασθε οὖν, ὡς 
τ - - [2 Χ τὶ , Ἵ 

ἐχλεχτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι χαὶ ἠγαπημένοι, σπλάγ- 

χνα οἰχτιρμῶν, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, 

πραότητα, “ μαχροθυμίαν. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. α΄. Νου- 
θετεῖτε τοὺς ἀτάχτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγο- 

ψύχους 3 ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μαχροθυμεῖτε 

πρὸς πάντας. Ορᾶτε μή τις χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ τινι 

ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώχετε χαὶ εἰς 

ἀλλήλους χαὶ εἰς πάντας. Πάντοτε χαίρετε, ἀδια-- 

λείπτως προσεύχεσθε. ᾽ν παντὶ εὐχαριστεῖτε᾽ τοῦ- ἥ 75 8 
το γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἃ εἰς ὑμᾶς" 
Τὸ Πνεῦ ὴ δὲ ᾿ ΝΣΕΠΟΈΝΕΣΟ 

ὃ Πνεῦμα μὴ σύδέννυτε, προφητείας μὴ ἐξουθενεῖ 
, . Β , ᾿ νι , 5»: ἃ 

τε. Πάντα δὲ " δοκιμάζοντες, τὸ καλὸν κατέχετε" ἀπὸ 

παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. ΠΡῸΣ ΤΙ. Πρε- 

σθύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνοὺς, σώφρονας, ὑγιαί- 

νοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπη, τῇ ὑπομονῇ. Πρεσδύτι- 

δας ὡσαύτως, ἐν καταστήματι “ ἱεροπρεπεῖ, μὴ δια- 

« ΠΙυᾶῆ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, ἀἀάτιιπι ο5[ οχ 

ἈΘρΤ5 Ῥυΐτηο οἵ τονεῖο. 

ἃ Ῥοβεΐπηιβ οχ ΠΠΡγῖβ γεΐουιθιι5 ἁσ οα] ππὶ ἀπΐο τοὸ- 

οὐπὶ Χριστός. 

291 ΟΠΊΤ165. ϑ6ΠρΕΙ σαπείθί 6 : 
Δ 

Δ0Τ 

5ΟΥΡΑΓΘ τη αίοπι δρίγι(πις ἐπι υἱποιιῖο μαοῖς. 
ἔχπμεην σΟΥ̓Ριις δὲ τιπιῖι5 δρίτ 5, δἱοιιὶ θὲ υοοαιὶ 

ἐϑἰϊς {πὶ τἰτια 50ρ6 τυοοραίϊοπὶς τϑϑίγ.... Ἐϑίοια 

ἰβίει" ἱπινίσοιν δϑηὶστῖ, τιϊϑου ον 65, ἀοπάτπίος 

ἐπνίοσοπι, οἱ οι δὲ 7) δι πὶ Ομγιδῖο ἀοπιανῖ υονὶς. 

Ἐξιοίδ Ἔγξο ἱπυϊίαϊοτες 1) εἰ, εἰομε Π{ϊϊ οἸιατὶ551- 
τηὶ : δὲ απιϑιείαίε ἱπὶ αἰϊδοίίοτιο, εἰσί οἱ Ο γί ϑιιις 

αἰϊοιῖξ τος, οἱ ἐγαάίαϊι ςεπιοιίρϑιιπι ῥΓῸ τοῦς οὔ- 
ἑαιτοτιθνη, εἰ Πιοοίΐαπι 1260 ἱπ οἄογοπι σιιανίία- 

εἰδ.... δὲ φιία ΘΥΡῸ δοτιδοϊαἰϊο ἵπι (Ἰιγίςο, οἱ ψιιοί 

ΘΟΤΣΗΓΥ αἰ δίϊς οτπὶ ΟΠτγίοίο, {πιΡ σιγ τ) 5πιπΐ 

ιωτῖι6, τιδὶ (Ἀγίβειις ὁε1 ἐπ ἀθχίογα 7) οἱ σοάθτι : 

“τι δι διετη, 5τετεῖ δαρὶῖ 6, τιοτι {10 5116 7 1ΟΓΤΊΤΙ.. 
Μοὶ οπῖπι ει ὶς, δὲ υἷα υϑείγα 6ε: α᾽οοοπάϊία 

οι ΟἸγίοίο ἵπὶ 1260... Γπάιιί6 θο5 ΘΡΡΟ, οἰοιε ᾿νίάνν, τ5. 

οἰθειὶ 1) οὶ, εαποῖιϊ οἱ αἰϊϊθοιῖ, οἴδοοῦα τηιϊδογί ογ-- 

αἴαγιπι, οτιϊστεί!αἴθηι, {εεγηιὶ{αἴθηι, πτατιϑτι6-- 

{ἐπαἀϊπεπι,, ρμαϊϊοπίΐατη..... ΟοΥτὶρὶϊθ ἱπφιιοίος, 

δοπϑοϊαπιϊπὶ ρει ατιΐηιθ5., διιδοίριί6 ἱπβγπιος, 
μαϊίοπίο5 δδίοίθ αὐ οπιπθς. Τά θίθ γι σιιὶς πια-- 

ἱμπὶ ργὸ πιαῖο αἰϊοιιὶ το άαί : 564 5θπιρον φιοά 
δογίίγι 65ὲ ϑσϑοίϊαηιϊπὶ οἱ ἐπ θο5 ἱπνίοθηι δἔ ἱπ 

δῖπθ ἐπίθγ 55, οτιΘ 

ογαῖθ. {πὸ ουτείδτι5 σταίας ἀρὶΐθ: ἤρα δε: θγῖτπ 
φοϊιπίας Π οὶ ἐπι (γί βίο 7 ἐδπι, ἐπὶ οὐ ὶς. δριν τπεηηι 

τιοῖτια θα ἔϊτεσιιθν6 : ργορἼιείϊας τιοίϊ6 ΦρΟΡΊ.ΘΡ 6. 
Οπιπῖα απΐοπι ργοθαπῖθαο, φιοά δοχηι δεὶ {6-- 

Ἰνιὰ. ν.3. 

ΤΠρίὰ. ες. ὃ. 

ν.ῖ. 8 

1.-. 

τ. 7}εες ἢ. 
Λ 

14.-.022. 

χιϑίθ : αὖ οπιτιὶ 5Σρθοὶθ πιαῖα αὐ οίϊποίθ υὐος.... 86- Τίϊ. 4. ἃ. 

τιθ5 τιῖ δοὐγιὶϊ οἰτιῖ, ριαϊοὶ, ρῥτιθπέος, σατιὶ άο, 

αἰἰϊδοιίοτιθ, ρμαϊεπιῖα. ΑἪπιις5 εἰ πυϊίιον, ἐπὶ πανί 

ἴῃ {πὸ Βογιιπὶ ἀπιου πηι {πιο5 πιοο ἰχὶ (οάϊοιιηι διι- 

οἴονιαἴθηι 56 {ππ|ἴτπ|5. διιτη, [{ὰ ΘΠ πη Πη6]1π|5 ἴπΐου 56 

σΟΒ στ σα τα] γῖβα βιηΐ. 

4 Ἄερ, τογίτι5 εἰς ἡμᾶς. 

ὁ {τάχα οἀϊεῖο εἰ Ἀδρ. βθοιπάπιθ πραότητα, μα-- ν ύνάχις εὐτεῖο πάντα δὲ δοκιμάζετε, Οοάοχ (οπι- 
χροθυμίαν πρὸς πάντας ἀνθρώπους, τηιαποιοίιαϊποπι, Βοῖ, εἴ ἄπο Π| δοχιμιάζοντες. 

Ἰοπϑαπἰπιϊαίεπε εὐ οπιπθς ἰιοπιΐπες : 564 104], 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ἃ ἀπο])»15 4115. (ΟΠ οῖι5 Β6- 

8115 αἴνεβὲ, Ηοο Ἰοθὸ ἴῃ να] σα τς. Ἰορ αι πέσ νόυθὰ Ἐρὶ- 

βίο! αὐ Ποργῶοβ, 5εα οὰ α]1ὺ ογάϊπο οὐ πα οαγανι: 

« {Π᾿γάπτι ΘΠ 0 οἱ βᾶσοι ἰθχίτιβ Ὑπ]ραίιιβ8. ἕεροπρε- 
πεις. Ν οἴδνδθ ποϑί Ἱ ΠΡΥῚ ἱεροπρεπεῖ. ΜΟχ ἥτιο 85. 

φιλάνδρους εἶναι. δ οχ αἱ τῖπια εἰοοδὲ ἴῃ οὐϊιίοπο Ῥατῖ- 

δ᾽ δὶ, 



Τρϊὰ.οαρ.3. 

21... 

ΠυΡς τ3.ι 
-- 5 

Μαμ}ι.6. 
3η.38. 

Ζμε. 6, 13. 

-ι. 

Δις. 10.1.9 
ΕΣ 

“Δεῖ..1.1.5ς 

λ0ὃ δι ΒΆΒΙΙΙ ΟΕΒΆΚΕΚ 

σαποίος πολι οΥ εἰπε γῖοο 5. ποτὶ παῖε {0 Οἷτιο 567- 

νἱογίος., ὄδπο ἀοσοπίθς., τ πιοι θείας το αι 

παὐοϊοςοομιίας, τι οἷγος σὸς ἀπιοπῖ, πὶ {{ἰϊο5ς 

σίίος αἰϊσαν, μὲ ἐπι ργιιἀθτιίος, οασίῳ, ἀἰοπιῖις 

εἰλάπι ἱιαθοηίες, δθγίσπ;, σευ αϊί οἱνὶς σεῖς, 

μὲ ποῖ ὑ]απρ]ιοπιθίιτ υϑτϑιιπι 7) εἷ.... Ἷ ἀπιοτι 

ἑΠος ργϊποὶραιίθιις δὲ ρμοϊεοίαιθιι5 δι αϊιος 6556, 

ονεάϊτο, αὐ οπιτιθ ορι5 δοπῖιπι ραταΐθς 6556, πθὸ- 

πεΐπθην ὑϊασρ]ιοπιαγθ, τιοτὶ ἐἰἰεϊβίοσος 6556, 56. 
μιοιςίος, οπιηθῖι οκίθτιθπῖθς πιατιδιιθἐπἰίγεοιι 

«εἰ οπιηθς ἤιοηιῖτθ5..... ΟΠατίίας {'αἰογηϊατὶς 

ἠϊώπθαϊ : μοεριἑαἰϊαίοπι τιοὶἱϊε οὐ ἰἰνί σοὶ; ΡῈ. 

πάη ὁπΐην ἰαϊιογιτι φιΐάίαπι, ἀπιροϊὶς Ποσρίτο 

γϑοθρμεῖς. 3] Θηιοπίοῖο οἱποίοτιίηι, [απ χιίατα δἰ πιτΐ 

ἱποιὶ : ἰανονατιίι, ἐαπιφίαπι εἰ ἤρδὶ ἐπὶ ὁ0Υ- 

Ρογὸ τπογαπίθς. Πογιονανῖϊ σοτιπιιϑίτεηι τε πατεῖς 

διιδς θὲ αἰκογιις ἱπιπιαοιεί τις : ΓοΥπἰοαίογες Θπῖπι 

εἰ «ἀιιϊίογος Ἱμάϊοαδιε Τοῖς. δῖπι πιο οἷπὸ 

αναγίεία, σοτιοπιϊ ργιδϑοπίζϑιι. 

ΟΑΡΡΛΑΏΟΘΟ. ΑΒΘΗΠῚΡ. 

,- ι -Ὁ " " Ἶ 

θόλους, υ νὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, χαλοδιδασχά- 

λους, ἵνα σωφρονίζ, ἃς νέ λάνδ ἴνο ους, σωφρονίζωσι τὰς νέας, φιλάνδρους εἰναι; 
΄, , 

φιλοτέχνους, σώφρονας, ἁγνὰς, οἰχουροὺς " ἀγαθὰς ᾿ 

Β ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὃ λόγος 

τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. ΠΡῸΣ ΤΙΤ. Ὑπομίμνη- 

σχε αὐτοὺς ἀρχαῖς χαὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πει- 

θαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, Κη: 

δένα βλασφηυεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν 

ἐνδεικνυμένους πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 
- : 

ΠΡΟΣ ΕΒΡ. Ἡ φιλαδελφία μενέτω, τῆς φιλοξενίας 

μὴ ἐπιλανθάνεσθε. διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξεΞ 
ῃ Ε ᾽ ΄ Ὡ τον , ς 

νίσαντες ἀγγέλους. Μιμνήσχεσθε «τῶν δεσμίων, ὡς 

συνδεδεμένοι" τῶν χαχουχουμένων, ὡς χαὶ αὐτοὶ 
Ν 9 , Γ'' Σ , -" ο- Ὶ κπ 

ὄντες ἐν σώματι. Τίμιος ὃ γάμος ἐν πᾶσι, χαὶ ἣ 

χοίτη ἀμίαντος : πόρνους δὲ χαὶ μοιχοὺς χρινεῖ ὃ 

Ο Θεός. ᾿Αφιλάργυρος ὃ τρόπος " ἀρχούμενο: τοῖς πα-- 

ροῦσιν. 

ΒΕ ΤΧΧ. 

Ουος ἢ σι Ριι5 οοπορθ τα δϑὲ θυ ΠΡ Π} μια ϊοα- 
το, ἀθθθης οαπὶ ρ ΘΟ ΠΟ Π 6. οἱ ΟΡ βου 0 Π6 

ΘΟΠΒΕ ΟΡ 6. δῖνθ ἀἸλοοη05, 5ῖνθ ΡΡΘΘΟΥΓΟΙῸΒ, 

ἀιιουιμη ρυΐου ντὰ ἱποιυ!ραῖὰ 511 οἱ θυ αία. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ζ πιὸ εἰἰοῖε εἰϊφοίριι 5 σεῖς. δοδεὶς φιϊάθτη 

ηϑεἶτα, οροταγὶϊ απέοπι ραποὶ. Κοραίε ἐγρὸ 1)0- 

ταΐταιει πιδ5ϑὶς, τεῦ πὶ αἰ ΟρΘΓαΤΟ 5 τὶ π 5 56Πι... 

1 εἰπῆ εἶἶθ5 [αοίιι5 δ55θῖ, υοοανῖς εἰϊδοίριιῖος 
σιιο5, οἱ οἰθϑὶζ ἀποάδοῖπι δα ἱρδὶς ψιίος οἱ ἀροκίο- 

ἰο5 ποταϊπανῖ : δίηλοτιθην ιίθπι οἴ σοσποπιϊσανιι 

Ῥδίγιιηι, δὲ Απιάσθατπ ἔγαίσθηι ὁ}ιι5, οἱ σ᾽ «οοῦϑιίηι, 

εἰ Ψοάπηθηι, Ρ]ϊρριιηι., εἰ δ αγε]ιοἱοπιίδιετι, 

εἰ Μαμεϊιριιι, οἐ Τποηιάπι, Ψ“αοονμηι «4 ρ]ιὶ, 

εἰ δίπιοτιθηιν “τὶ υοσαίι Ζοϊοίος, εἰ “πάμπι α- 

οοὐῖ, εἴ «]πιάαπι ]σοαγιοίδηι, ψεὶ οἱ γμὶτ ργοάϊ- 

ἴο1..... Ῥοσί ἔιθο απιίθην αἰδοιστιανὶς Ζ)οηιίνιιις. οἱ 

αἰϊος δεριπαρίτιία, δὲ πηῖδῖε αἰϊος5 θῖπιος ἀπίο γὰ- 

οἴθην 5διίάηι ἦτ οηίπιθην οἰνίίαϊοηι οἱ ἰοοιει, {πιο 

ἐγαΐ ἱρ56 Ὁδη τ 5. ΤΠ ̓οο αὶ ἰΐαη τι ἐἰ{ἰς ᾿ ΜΠ] 65.ῖς 

ψιάθηιν πεμἰζα, ορογαγὶλ απθηι ραμοὶ. Ποϑαίο 

ἜΓΘῸ ])οπιίμιιν πιθϑ 55, τι τυ ΟρΟΓαΤο 5. ἐπὶ 

τ 5561 δίίαηι.... ῬΓίπιιτπ ψτιίάθιι σογρευτεθιι 78-- 
οἱ εἶθ ομιμῖδιι5, ο Τ Θορ]ιϊε, σι οωρὶϊ σ᾽ ἐξιις 

 Απεαα ἄτιο ΠΡτὶ ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἰάχωθον. 

ΟΡΟΣ ὁς 

υ,͵ Ὁ. Α ἘΣ ᾿ ᾿ ,ὔ - 

Ὅτι δεῖ τοὺς ἐγχεχειρισμένους τὸ κήρυγμα τοῦ 

εὐαγγελίου μετὰ δεήσεως χαὶ εὐχῆς χαθίστασθαι, 

εἴτε διαχόνους, εἴτε πρεσθυτέρους,, ἀνεγχλήτους, 

χαὶ δοχίυους τὸν πρότερον βίον. 

ΚΕΦΆΑ Λ. Α΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ " 

᾿ ὃ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε 
κὶ ΠΝ ͵ - --ῳ0.« 32 , 3 , 

οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐχδάλη ἐργάτας 

εἰς τὸν θερισμόν. ΛΟΥΚΑΣ. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέ- 

ρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, χαὶ ἐχλεξά- 

μενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεχα, οὺς καὶ ἀποστόλους ὦνό-- 
τ' Ν, Ὧν ΑΝ νὰ ΡΝ ,ὔ ΝΣ: 

μασε, Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Δν- 

δρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, “ χαὶ Ἰάχωδον, καὶ 

Ἰωάννην, Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ Νατ- 

θαῖον, χαὶ Θωμᾶν, Ἰάχωδον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, χαὶ 

Σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτὴν, καὶ Ἰούδαν Ἴα- 
»» Ἃ -) ΓΦ 3 4 Δ Ἁ 5» ΄ 

χώδου, καὶ. Ἰούδαν ᾿Ισχαριώτην, ὃς χαὶ ἐγένετο 

προδότης. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὃ 
Ν ὩΣ ἈΜΕΙΝ Ἔν, 

Ε Κύριος χαὶ ἑτέρους ἑδδομήχοντα, χαὶ ἀπέστειλεν 

αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὑτοῦ, εἰς πᾶσαν πά- 

λιν χαὶ τόπον,, οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. ἔλεγεν 

ὖν πρὸς αὐτούς - ὃ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἵ δὲ ἐργά- οὖν πρὸς αὐτούς " ὅ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἵ δὲ ἐργά 

ται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, 

ὅπως ἐχθάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὑτοῦ. ΠΡΑᾺ - 

αν υσ “τ δὴ 

νι 



ΜΟΠΑΙΙΑ, 

ΞΕῚΣ. Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 
΄ Μ᾿" , - ἊΨ 5» - - 

πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὃ Τησοῦς ποιεῖν τε 
ν δ δά ΓᾺ ἘΣ , ΒΟΥ ΠΡ “- 

χαὶ διδάσχειν, ἀχρι ἧς ἥμέρας ἐντειλάμενος τοῖς 

ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ἁγίου, οὺς ἐξελέξατο, ἀνε- 

λήφθη. ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ. Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν 

χαλούμενον Βαρσαύᾶν, ὃς ἐπεχλήθη ᾿Ιοῦστος, καὶ 

Ματθίαν. Καὶ προσευξάμενοι εἶπον σὺ, Κύριε, 
τ , μι ΚΑ ἀπαρ ρροις, 3 , 

χαρδιογνῶστα πάντων. ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐχ τού- 
ΓΕ Σ ΓΕ Μ ΡῚ Ἐρον Ξ ἈΠ ΘΝ ᾿ 

τῶν τῶν δύο ἕνα, λαύεῖν τὸν χλῆρον τῆς διαχονίας 

ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ᾽ ἧς παρέδη ᾿Ιούδας πο- 

ρευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. Καὶ ἔδωχαν χλή- 

ρους αὐτῶν, χαὶ ἔπεσεν ὃ χλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ 
ὐλϑι, 

ἃ μετὰ τῶν ἕνδεχα ἀποστόλων. συγχατεψηφίσθη 
,ὔ - - 

ΠΡΟΣ ΨΙΝ. α΄. Εἴ τις ἐπισχοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ 
Ε 3 - Ὡ ΠΦ τες τ - γ᾽ 
ἔργου ἐπιθυμεῖ. Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσχοπον ἀνεπίληπτον 

εἶναι) μιᾶς γυναιχὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, 

κόσμιον, φιλόξενον, διδαχτικὸν, ικἡ πάροινον, μὴ 

πλήχτην, "μὴ αἰσχροχερδὴ " ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 

ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, 
, Ν “ 

τέχνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος" 
, - τ .: - 

(εἶ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐχ οἰὸε, πῶς 

᾿Εχχλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται:) μὴ νεόφυτον, ἵνα 
Α -- 

τὴ τυφωθεὶς εἰς χρίμα “ ἐμπέση καὶ παγίδα τοῦ δια- 
[ Ξ 

θόλου. Δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ 
ὩὉ ΕΠ Ἵ , ΕῚ Ὁ " Ε ᾽ὔ Ν᾽ αἵ 

τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέση καὶ πα- 
ΓΕ . χὰ ᾿ « χ δ 

γίδα τοῦ διαδόλου. Διακόνους ὡσαύτως, σεμνοὺς, 
Δ᾽ Ἂν “ ει μιν ΄ Α 5» μὴ διλόγους,, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἷἰ- 

- ΕΣ τὸ 

σχροχερδεῖς , ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν 

χαθαρᾷ συνειδήσει. Καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν 

πρῶτον, εἶτα διαχονείτωσαν, ἀνέγκλητοι ὄντες ΠΡῸΣ 

ΤΙΤ. Τούτου χάριν “ χατέλιπόν σε ἐν Κρήτη, ἵνα 
τὰ λείποντα ἐπιδιορθώση, καὶ χαταστήσης πρεσόυ- 

Ἂ Δ -» 

τέρους χατὰ πόλιν, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην. [1ἴτις,, 
εἰ - 

ἐστὶν ἀνέγχλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ, τέχνα ἔχων 
ἶ αἵ ΕἸ 

πιστὰ, μὴ ἐν χατηγορία ἀσωτίας, ἢ ἀνυπόταχτα. 
- " , » " ε "Ὁ Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσχοπον ἀνέγκλητον εἰναι, ὡς Θεοῦ 

» , αὶ αὐδύδ, ΟΡΝΑ ἷς , 
οἰκονόμον, “ μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, 

ΝΥ ὩΑ δ ΓῚ δου ᾿ εἶ ἐζῳ 

μὴ πλήχτην, μὴ αἰσχροχερδῆ, ἀλλὰ φιλόξενον, φι- 
ν΄. - 

λάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἄντεχό- 

μενον τοῦ χατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα ὃδυ-- 

νατὸς ἡ καὶ παραχαλεῖν ἐν τῇ ὑγιαινούση διδασχα- 
, 

λία, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. (Ὸ ,, 

ἃ Ἄδα. τον 5 μετὰ τῶν δώδεχα. 
"7 αἰνάσιιο οατῖο. Πλιι5 πὸ νοοθβ, μὴ αἰσχροχερ- 

δῇ, π᾿ ποϑυγὶβ ἰυἱθιι5 55. ἀδϑιπι. 
«ΤΠ πάις δα το ρουῖπο τι 58 σον [οχει5 Ὑπ]ρ τις 

εἰς χρίμσι ἐμπέσῃ τοῦ διαθύλου, ἐπ "με ἰοίμεπι ἱποίεῖαι 
αἰϊανοίϊ, Νοσινι {τὲς Μ8ς, εἰς κρίμα, ἐυνπέσῃ καὶ παγίδα 

409 

ἤποογε οἰ ἀθδογθ τἰϑτ|6 ἐπι ἄϊοην τα ΡΓκοίρίθιις 

αροςίοϊἰς ΡοῚ ϑρίγι {πεν δαιιοίτιν, {05 οἰερίϊ, 

αϑδιιηλίτι5 ὁδί... ΕῚ ἐαἰιιοτιετεῖ αἰϊιο5, Τοςορῖι φιιὶ Πνίὰ. ν.58, 

νοσανϑαίμ Βαγεαῖας, ψιὶ σοσποπιϊπαίι 5. 65. {π|-- 

δέτι5, οἱ δ7]ατπίαπι. Εἰ οτγατιῖος αἰϊχεγαπί : {π, 

Τοηιῖπο, φιὶ οογάα πιοσιϊ οηιπίϊεπι, οδἐθτιεῖθ, ψθηὶ 

οἰορογὶς δὰ πὶ ἀμοῦνιι5 τπιιεπι, ἀοοί ρον 6 ἰοοιίπι 

πὶ ἴδιο ᾽ ἰ {πι}τι5, οἱ ἀροφςίοϊαίιι5, 6 ψιιο ρτῶνα- 

292 γί σαί 5 ὁεὲ ἱμὰα5. τι αϑίτοι ἱπ ἰοοιίμι σιτπίηι. ΕῈ 

«ἰοαοφτιιτιῖ δοτίος οἷς, οἱ σθοϊαϊξ 50Γ5 διιρον ἤ7αί- 

ἐχίαηι, οἱ ἀπιτειπιθτ αἰ τ|5 65: οἰἰππ τισιδοῖτη, αροσίο- 

20. 

ἰΐδ... δὲ φιιὶς ορ᾿5οοραίπηι ἰοοιάοται, δοτειηι Οριι5..,. Ὑρη.3. 

ἀεοϊάοναι!. Οροτίθι ἐγθὸ δρίδοοριίην ἱγγ ΡΤ Ἶι61ι- τ.--τῖο. - 
δίϑίϊοηι 6556, τιτιῖτι5 ππογὶς Οἴγιιπι, δοὔτίπιτηι, ῥΤιι- 

εἰδιίθηι, ογτια τη, ἰιοϑρίἑαίοπι, ἀρίμπι αα εἰο-- 

οθπαιιη., τιοτι υἱποίοπίιη, ποτὶ ρΘΙΟἸ 5 ΣΟΥ ΘΠΙ, 

ποτὶ ἐμγρὶς ἱπμοτὶ οτἰιρίάμεπι : ς6« Θαιῖιπι, τιον {{{ὲ- 

δίοϑιιηι,, τιοτι αν αν 1117. “ει 510 ἀοπιεὶ δότι6 μγδ- 

οἰΐ, Πίϊος ᾿ναθηίεπι ἵπι διε) οιτοτι6 οἰιππι Οπιτιὶ 

5 χενογοτίϊα; (οἱ πιιῖς ἀτιΐοηιν «ἰοηιτιῖ 5ε(8 ρΤ(δ6556 

πιεδοῖξ, φιοπιοιίο Εσοϊοδία 1)εὶ αἰ σοτίίαπι ᾿ια-- 

νον 5) ποσὶ τιθορἤ, γ ἔμηι, τεεἶῖτι ρον ϑίαιι οἰαίιι5, 

ἐπ [ιάϊοίιπι ἱποϊάαι., εἰ ὑπὶ ἰαφιίειιηι αϊαδοϊϊ. 

Ορογίοί αἰεΐθτ, ἡ {παπὶ οἰ ἐδ 5 {πηι οτίιιπι παρ ογα ὕο- 

πίιηι αὖν ἰδ φειῖ Γογὶς διιτιῖ, κεἰ τίοτι ἐπὶ ορρτοῦύτίιιτη 

ἱποίάαϊ, εἰ ἐπ ἰαφιίθιίτα αϊαοῖϊ. 1 ιασοτπιος οἰπιῖ-- 

{ἰιον, ρμιιϊοος, ποτὶ ὑἱιτισιιος, ποτὶ πυμῖίο αἷπὸ 

ἀἰδαϊίος, τεοτι ἱπιπρ6 ἱπμοσιιτηι σθοίαπίος : παΡϑογιίθς 

γη γ5!Θγίμτη {οὶ ἐπι σοποϊοτίτα μια. 11 πὶ ἀτπι- 

ἰόπι ργον θτείπι ργίπιτίπι : «ἰδίνεἴ6 τη τι 7 πὶ, τυεῖ- 
Ὁ ἴμπι ογίπιθπ παθθηΐθ5.... Π)ιις πὶ ρταίῖα τοἰϊ- 

Τίε. 
σι 2 Οτείω, τ δα “π «ἰοοιιπέ ΘοΥΤίβ 5, οἴ ὁο11- .--ο. 

δἰϊίτιας ρμ6ν εἰνίταῖος ρΓο ἢ γ  6ΓῸ5, δἰ οὶ 66Ὸ εἰΐ5-- 

Ῥοσιιὶ «ἰνὶ. δὶ ιιῖς 5ἴπιθ ονἰπιΐηθ 65ϊ. τἰτιῖπι5 πἰποτὶς 

οἷν, {105 παῦόπς ἢάθίθς., τιοτὶ ἱπ ἀσοιιδαίίοτια 

ἱμαιτιτῖτδ. απ ποτὶ δι αϊῖος. Οροτίθι ὁπιίηι ἐρίδοο- 

Ριιπηὶ 5ἴτιθ οτἱ πιΐπ 6556, δἱοιιί 1) 6ὲ εἰς ρθηιδαιοΓ πηι: 

ποτὶ δ ροτύιιηι, πολι ἐλαοτεγιάτεην,, τιοπ υἱπιοῖοιι- 

{τεπὶ, τιωτὰ ρΘΓΟΙ 5 ΌΤΘΗΙ, τιοτὶ ἐπιτρὶς ποτὶ οἱ ρίάιιτη, 

δοα Πποοριταΐοηι, νοπὶ απιατιίθηι, 5οὐγίμτη, γπιδίπιπι, 

δαποίιπι, σοι θηΐθη, απιρἰδοίοπίθηι ΘΗ), ιιὶ 

Ὁ δέσμπάπηι ἀοοίγίπαπι ὁδὶ Πάοίεπι σερηιοτιθηι, τι 

Ροΐεπϑ 5ἰι δ! δα]ιογίαγι πὶ ἀοοίγίπα δαπα, οἱ 605 

ψιιὶ σοπιταάϊοιιπί, αὐ βίο. 

τοῦ διαόλου. 

ἃ Απεϊαηὶ {165 ΠΡ Ὶ ἀπέλιπον. {9 ταπο οαττο κατέ- 

λιπον. Μοχ οαϊτιῖο Ῥαγίβ. ἐπιδιορθώσῃς. Αἱ Μ85, ἴγῸ5 

ἐπιδιορθώσῃ. 

« ΠΙιιά, μὴ αὐθάδη, ἀθε5ι «υϊάσαι ἴῃ οἀϊτίοπο Ρανὶ- 

5ἰοηϑὶ, 5ε ἴῃ ποβίγιβ {υἰιι5 Μῖ85. ἱπυθαλι", 

τΞ 



410 ΞΕ 

Οὐοά ποη ορουΐοθὶ Δ θη} 6586. οἰνοὰ ογάϊηδεο- 

π65, πϑήτιο ἃ δὰ5. ἱποοηϑι ἀθγδηῖοι ΔοΟΘ6ΓῈ : 

«υσπάοαφυϊάθαι πο νᾷοαὶ ρϑνΐοιϊο, φυϊάααϊά 

ΡΓΟΡαίιπι Ποη 6ϑῖ. 51 (ἷς. ἀυιτθπι ΘΠ Ρ ̓πὶ 
π᾿ αἰΐαιιο ἀθιϊοῖο ἀθρυθμοπά θεῖς, διιπὶ ργοάθν8 
ἄδθοι, αὐ ποι ἰρ58 ρθοοαι ραγοθρ5. ἴϊαι, 

ΠΘαιι6 γο 4] οἰαπααπιιν, 564 πιὰρ]5. {ἰπιθ 
ἀἰβοδηΐ. 

ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΛΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΛΌΟΘΘ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

Ὅτι οὐ δεῖ περὶ τὰς χειροτονίας εὐχερῆ εἶναι, οὔτε 
ἀπερισχέπτως ἐπ᾽ αὐτὰς ἔρχεσθαι " οὐ γὰρ ἀχίν-- 
δυνον τὸ ἀδόκιμον" τὸν δὲ ἁλόντα ἐπί τινι φανε- 

ροῦν, ἵνα μήτε αὐτὸς χοινωνήση τῇ ἁμαρτία, μή- 
τε οἵ λοιποὶ προσχόπτωσιν, ἀλλὰ μᾶλλον φοξεῖ- 
σθαι μάθωσιν. 

ΟΑΡΌΤ Π. ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

᾿. Τίπι. 5. (απιις οἷϊο παπεῖπὶ ἱππροϑδιιον δ, τιθήτι6 οοτη- Ἐ ΠΡΟΣ ΤΙΝ. α«΄. Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτί- 
22. γειτιϊοα νοΓὶς ρϑοσαίὶς αἰϊεπῖς.... Τἀνεγσιις ρτὸ- θει, μηδὲ χοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. ΠΡῸΣ 
Τὰ. ν.10. Ξ Ξ δ ὩΣ 
δος 9 δὔγίογιιι αοοιι5αἰζοτιθτη τιοϊϊ τϑοίρεγο, τισὶ σὲ ΤΙΝ, α΄. Κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παρα- 

«πιοῦτις αἰ ἰγίδιις ἱοείίνις. δοσαπῖθς αἀτίθηι δέχου, ἐχτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 'Γοὺς 

δογάπι οπιεῖδιι5 αΓστί6, τιῖ εἰ σαἰετγὶ {ἱπιοσαπὶ πα- δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα χαὶ 

Ρνεαπῖ. οἵ λοιποὶ φόῤον ἔχωσιν. 

Οτοά ποπ Ορουίοι οιῖμὶ 4] οἰθοῖιιβ δϑὶ, ἃ 56 1ρ50 298 Ὅτι οὐ δεῖ τὸν ἐχλεγέντα, οὶ ἑαυτοῦ παρεῖναι ἐπὶ 
Δ ρυθ Ἰοατοποπὶ ἀοοθάθν : 564 τοπηρι5 Ρ6- ςτὸ χήρυγμα, ἀναυένειν δὲ τὸν χαιρὸν τῆς τοῦ 
ΠΟΡΙΔοΙεἰ 1)6ὶ ὀαϑρθοΐανθ, ἔπη τι ἀσονθαϊ ργοο- Θεοῦ εὐδοχίας, χαὶ ἄρχεσθαι μὲν τοῦ χηρύγμα- 

ἀϊοα!Ποπθηι, οαπὴ δθο οἴγα 510] ἀδπιαπάαϊα τος ὅταν ἐπιτραπῇ “ χηρύσσειν δὲ ἐχείνοις πρὸς 

[ποῖ 69. ̓ἰ54πὸ ργράϊοανο, αὐ ἤτιο5. ΠΙΪσ5115 οὃς ἂν ἀποσταλῇ. 
3 ΕΣ ᾿ 

{πους 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. ΚΕΈΦΑΑΛ Γ΄. 

Διατί το. ΠΠος αιιοάφοῖνι τηϊοὶς Οδδιι5 ; ργιδοίρίοτις οἷς, ΜΑΎΤΎΘΑΙΟΣ. Τούτους τοὺς δώδεχα ἀπέστειλεν 
᾿ Θ., » αἰἴσοτις πὶ υἱαπι σοπίζιπι τι αὐϊογι εἰς, οἱ ἐπὶ οἷς ὃ 

νἠἑαΐοια δαηιαγιαπογιίηι τι ἐπιίγανογὶιϊς ᾿ ςοὰ 

Ροῖζις {16 αὐ ον 5 χπ ρεγίθγιισι οπιις Ποταεϊ... 
λΙαιι}. τα. [51 θοοὸ τατον Ο]ιαπαπιρα α {νιῖθιις5 ἐἰΠἰς οστθσςα 

ΤΙησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων - εἰς ὁδὸν 

ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, χαὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ 

εἰσέλθητε " πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόδατα 

τὰ ἀπολωλότα οἴχου Ἰσραήλ. ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ 

322.-τοϑή. οἰανγπανῖξ, αἴσοτις εἰ : βίδογογο πιοὶ ])οπιῖπο, Χἰἰὶ 

Τανῖά : ίϊα πιεα πιαῖθ ἃ ἀκθηιονῖο υδχαίηγ : 

μῖ ποη τοϑροπαϊι οἱ υογϑτιπι. Εἰ αοοφάεηίες 

εἰϊξοϊριιὶ ΠΩΣ τοβαναπίὶ πὶ, ἀϊσοπίες  1)ὶπιῖ8 

ἐαηὶ, τα οἰαπιαΐ Ροσί πιος. 7056 αιἰιίοτα Το ΡΟ η- 

εἰεης αἰ : Λοπ διίην ταῖσδ τισὶ αὐ ονθς, ἡπ 

. Ρογίθγιτ ἀοηιιι5 Τογαοῖ... Εδο οπίπι οα 1)εῸ 

ΡΤΟσδΣδὶ δὲ ὑϑηὶ ᾿ ποτ ὁπΐππ ἃ πιοῖρσο ὑϑηϊ, 

Λάίααν το. 564 ἐϊϊ6 πῖθ πιϊσῖι... Εἰ ἐἰ1 φιιϊάοπι φιιὶ ἀϊερογοὶ 

ιοόγαπὶ ἃ τὶ ιιϊαίίοπε ψῷ Καοία ἔμοταὶ σὺ 
δίορῆαπο, ρογαπινιῖαν τισὶ πἰδπθ Ῥἢωπίοοη, 

εἰ Ογργιηι, οἰ αἱ πιϊοοϊιαινι, τιοπιυϊτιὶ ἰοφιιδτιῖος 

. ϑόγϑιιπι, τιϊδὶ ἐοἰἷὶς σπι(οὶς... Ῥαιιῖπις σογνιὶς ἱοσιι 
ΟἨγιςιῖ, φοσαίις “Τροκίοῖιις, ςοσγοσαίις τὶ ἐν ατι- 

ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν δρίων ἐχείνων ἐξελ - 

θοῦσα, ἐχραύγασεν, αὐτῷ λέγουσα - ἐλέησόν με, 

Κύριε, υἱὸς Δαδίδ " ἢ ἣ θυγάτηρ μου χαχῶς δαιμο- 

νίζεται" ὃ δὲ οὐκ ἀπεχρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσ-- 

ελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες" 

ἀπόλυσον αὐτὴν, ὅτι χράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὃ δὲ 

ἀπο ριθεις εἶπεν - οὐχ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρό- 

ὅατα τὰ ἀπολωλότα οἴχου Ἶσρ ραήλ. ΙΩΑΝΝΗΣ. 

᾿Εγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον χαὶ ἥχω " οὔτε γὰρ 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐχεῖνός με ἀπέστειλεν. 

ΠΡΆΞΕΙΣ. 

Ψεως τῆς γε γομένης ἐπὶ Στεφάνῳ, διῆλθον ἕως Φοι- 

ἱ μὲν οὖν ἐδἰασπαρεντες ἀπὸ τῆς θλί- 

νίκης χαὶ Κύπρου χαὶ ἀντ ας μηδενὶ λαλοῦντες 

τὸν λόγον, εἰ μὴ μόνον ᾿Ιουδαίοις. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. 
Ἰΐομι. τὸ. 

- ϑοϊζιιηι 1)εῖ... Ομοπιοίίο «πίθηι αἰάϊοπιὶ οἴη Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χλητὸς ἀπόστολος, 
ἢ. 1. 

ΡΓωαϊοατιῖο ἢ φιιοηιοάο ϑότῸ ργραϊοανιπί, πὶδὶ ἃ ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. 

προ τ γε απ... Ῥαιίμς Τροκίοῖιις “ σι ΟΠ 
Ὡς ΩΣ ἘΞ 

Πῶς δὲ ἀκούσονται χωρὶς χηρύσσοντος ; πὼς δὲ χης 

4. Ἀδρτὶ ρυΐηνης δὲ ἴον εἶτ παριέναι ἐπὶ τὸς ὁΧ ἀβεϊαυῖς ἐγιθιι5 ΠΡ τὶς νοσομὶ χαχῶς, 

»ΈΡΕ. ρυίπιιϑ ὅτι ἡ θυγάτηρ. Ααἀαἀίαίπηις ποι ἰοπ πὸ 



ΜΟΒΑΠΙΑ, 

ρύξουσιν , ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; ΠΡῸΣ ΤΙΝ, α΄. 
Παῦλος ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ χατ᾽ ἐπιταγὴν 

Θεοῦ Σωτῆρος ἡμῶν͵, καὶ Χοιστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπί- 

δος ἡμῶν. 

σ - . " Ὅτι δεῖ τὸν χληθέντα εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγε- 
“ Ν . 

λίου εὐθὺς ὑπαχούειν, καὶ μὴ ἀναδάλλεσθαι. 

ΚΕΦΑΔΛ. Δ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, ἀκολούθει μοι. 

Ὁ δὲ εἰπε: Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον 

θάψαι τὸν πατέρα μου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος" 
ἄφες τοὺς νεχροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχρούς " σὺ 

δὲ ἀπελθὼν, διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛ. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὃ Θεὸς, ὃ ἀφορί- 

σας με ἐχ χοιλίας μητρός μου, καὶ χαλέσας “ με 
διὰ τῆς χάριτος αὑτοῦ, ἀποκαλύψαι τὸν Υἱὸν αὑτοῦ 
ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν " 

εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρχὶ χαὶ αἵματι, οὐδὲ 

ἀπῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀπο- 

στόλους" ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραδίαν, χαὶ πάλιν 

ὑπέστρεψα εἰς Δαμασχόν. 

- ὡς 
τι οὐ δεῖ ἑτεροδιδασχαλεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

: ΠΗ Ἀμὴν ὅν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εἰσερ- 
χόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προύδά- 

των, ἀλλὰ ἀναδαίνων ἀλλαχόθεν, ἐχεῖνος χλέπτης 

ἐστὶ καὶ ληστής. Ὃ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας, 

ποιμήν ἐστι τῶν πραδάτων. Καὶ μετ’ ὀλίγα - Ἐγώ 
εἶμι ἢ θύρα τῶν προδάτων. Πάντες ὅσοι ἦλθον, 

χλέπται εἰσὶ χαὶ λησταί - ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν 

τὰ πρόδατα. ΠΡΟΣ ΓΑΛ. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ 

ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται παρ᾽ ὃ εὐηγγελι- 

᾿ σάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς "προειρήκαμεν, 

χαὶ ἄρτι πάλιν λέγω " εἴτις μᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ 

ὃ παρελάδετε, ἀνάθεμα ἔστω. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. α΄. Εἴ 

τις ἑτεροδιδασχαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνου- 

σι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαὶ 

τῇ κατ᾽ εὐσέδειαν διδασχαλίᾳ,, τετύφωται, μηδὲν 
ἐπιστάμενος,, καὶ τὰ ἑξῆς. 

ὁ Μόουϊα μὲ ἴπ γείευιθιια ποσίν 5 Πρ γ]5 ποθι τορο- 

γἰζαν. 

ΡΕ, 

ΛΊΊ 

δεοιγιελιτι ἱπιρογίμιηι 1)οὶ ϑαϊναϊοτγὶς πιοσιγὶ, εἰ 
ΟἸιγι οἱ «7165 ςρεὶ πιοσιγ. 

Οὐοά αυἱϊ δά μι αϊοαοποπη. ΘναηΡ6}}} νοσδίιι5 
δϑῖ, 5. σοῃ[ϑϑιίπι οὔθάϊγο ἄθρει, πὸ διίθπι 

ῬΓΟΟΓΑΒΕ ΠΑΡ. 

ΟΑΡΟΤ ἹΥ. 

«411 ατιίοπι αἦ αἰίοτιιπι : ϑεηιθγ 6 τη. ΤῸ απιτ- πως. 9.59 
ἰθπὶ αἰαὶ! - Π)οπιῖπιθ, ρμογηιῖ6 πιϊδιὶ ργίππιιτι ἵἴτ6, θο. 

εἰ σοροῖϊν ραίτοιπ πιδιιπι. 1)1χι{{τι6 εἰ 1)οπιίτιδ - 

ϑέτιθ πὶ τποῦ μὶ σορεϊϊατιῖ ππουίτιο5 δτι05 : {μ απ θην 

ναΐε, εἰ ἀππιιτεῖϊα τϑστιιι 1)6ῖ... Οπὶ ἀπείοπι 

Ρίαοιιῖε 1260, χιιῖ πιθ δοβγοβανῖξ θα το γῸ γπαίγῖς 

πιθίδ, οἱ υοσανῖϊ πιὸ ρμῈν δγαίϊαπι σμάπι, τι τονε- 

ἴατοὶ Εἰίπιτι σιαιπι ἀπ πιθ, μἰ ονατιβ εἰΐϊπξατοπι τἰ- 

ζμπι ἵπι σοτίθιις ᾿ σοτίίπτιο ποτὶ αοηιίονὶ οαΓγτιῖ 

εἰ σαπριινϊ, τιθημ6 ϑϑπὶ “Ψεγοςοίγπιαπι ἀκ ἀπίο- 

ΘΟΣ5ΟΓῸΣ5 πιθὸ5 ἀροσίοἶος : 5θἀ αὐϊὶ ἐπι ναϑίαπι, 

οἱ ἰΐογιιπι τορ  γσιι5 διίπι 1) απιαϑοιαπ. 

Θαϊαι.ι. 

15.--οι7. 

Ουοά ἀϊνοιθα δὲ δἰΐοπα ἀθοιγπα ΠῸΠ δϑὲ ἱγὰ- 
ἀδπάλ. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

πιοπ ἀπιθπὶ ἄἶοο υονὶς : ει ποτὲ ἱπίταΐ ΡΘΙ᾽ γραπ. τοι. 

οκίϊμπι ἐπι ονῖϊο ονίπιπι, 56 αἀδοοπαϊε αἰϊιιγάο, 3. 

{116 {μι ἐδι οἱ ἰαίγο. Οιὶ ἀμίθπι ἱπίγαξ ΡῈΓ 

οϑἰζηι, ρμαδίοτ' ἐδ ονῖαπι. ἘΠ᾿ ρᾶν0 Ρό5ι : ΕβῸ Πίαυ. 7. 

294. σίιππ, οκίζσα, ονίπαηι. Οπιτιθς φιοίηιος σϑπθγιετ “" 

ΑΔ Μιγὸς ϑιτι οἱ Ἰαίτοπος : 5θα ποη απαϊογιιτί ἐος 

ονε5... ϑει ἰἰοθὲ τος αμὶ απροῖμς ἐδ οαῖο ἐνάτι-- α(ίαι. κ.8, 

κοϊϊποι ργιοιεγηπαπι φμοά ἐνατιβοἰτανίπιις το- 9- 

δὶς, απαιΐιοηια εἰῖ. ϑδίομι ργιϑαάϊαίπεις, οἴ πιπο 

ἐζόγιπι αἶοο : δὲ ψιιὶς υονὶς ἐναπροίϊταξ μτγιθίον 

ἰὰ ψιιοά ποοσορίδϊ5, απαίϊποπια οἷζ.,. δὲ φιιὶς αἰϊ- τ. 

(ον ἀοοοῖ, ὁ ποηὶ ασοράϊι σαπὶς δογπιοπῖθιις5 [)0- 5 

πιϊτιὶ τιοςίγὶ 765 ΟΠτιδιϊ, οἱ οἱ ψιί βθομπάμειτπι 

Ρίθίαίεπι ἐδ ἀοοίγίπα : διρεγθιι5 65, χιϊμιϊ 

8οἴθ1ι5. Εἴο. 

αἰγάφαο 0 εἴ τις ὑμῖν. ἸΝοβιν {γὸ5 Νῖ55. ὑμᾷς. Ηος 

ἶρϑο ἴπ Ιοοο Ἀθρ. Ρυῖχηιιδ ἐπιοπάαίι5 εὐαγγελίζηται. 

ἃ Βορ, τουιι5. ὡς προείρηχα,, εὖ απίε ἀϊχὶ. Μοχ 

Τί. 6, 
Λ. 



αι. 

19. 20. 
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6: 

Αεἰ.20. 26. 
27. 

28. 

δ᾿ 

λ: 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΕΒΑΚΕῈ 

Οὐοά οπιμΐα πο ἃ ΠομηἶπῸ π᾿ Εν ΔΉΘΟΪΙΟ δὲ Ρει Β 

Δροβίοϊος ριθοθρία διιηῖ, ἀοοθηα] διιηξ 1 Ζα 

ΘΓ τ ἀθυιπΐ, 6 ΘΕ] Π| ΙΕ ΒΟΙ]Π116 Π15 οοη- 

βθηἰα Πθὰ 511η1. 

ΟΛΡΌΤ ΥἹ. 

Εἰμιίος ἀοοοῖθ οπιτος σοπίος, δαριϊξαπίδϑ Θ05 

ἐπ ποηιῖπο Ῥαϊτὶς εἰ ΕἸ δὲ ϑρίγίιις σαποῖϊ, ἐο- 

δδηίος δος 86γ αγὸ οπιπῖα φικδοιηιηι τπαπάανὶ 

νορὶς... Οἴππ ἀπιίετ ρεγιγατϑίσθτι οἰνιζαϊε5 5 

γα εν αν εἰς οἰιδίοα 6 ἀοαπιαία, ψιι ὁτατπῖ ἀ6-- 

ἐγθία αὖ ἀροΞίοἱϊς εἰ Ξεπίοτίνιις ἐπὶ “ ἐγιιδαίοπι... 
Πας ἄοος εἰ οχπογίατγο... Τὰ ἀπίθπι ἰοίιογὸ 

4ιι ἀδοοπὶ βαπαπι ἀοοίγίπιαπι. 

Οὐοὰ οαϊ 5θγπιο «οι γί ποθ ΤΟ ΠλΪ ΠῚ ΘΟΠΟΡΘΩ 15 
εϑῖ, 15 δῖ {14 σοπ οι θυῖΕ Θογιπὶ {1185 δ οοτη- 

ῬΙαοθπάιμη 60 πϑοθϑϑαυὶὰ 511Π|, ΓΘ 115 δὲ 5δ8η- 

ΘῸΠΠ15. ΘΟΓῸΠῚ 4] ρϑυ οἰ τἀ ητὰν, ἀξ 4υϊα 4185 
ῬΓΟΒΙΡΙτα ἔπιον, δ πη ϊδδα διπῖ, ἃὰϊ {πα {185 
Π᾿6γῚ ἀθθοραπῖ, βιιηΐ Ομ Ἰ558. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

Ἐα τυοϑὶς ἰοαίςρεονι εἰς. φια {ιἰϊδεὶς οἰανεπι 

βοίοπίϊ; ἱροὶ ποὸπὶ ἱμιγοῖςιῖδ, δὲ 605 σιὶ ἱπίτοῖ- 

ναπί, ργο]ιϊδιιϊκεῖς... (ἴιπὶ ὐϑπῖσϑθτ ατείθπι ἐ6 

Μαορεαονϊῖα δίας δὲ Τιπιοιιοιις, σοατοίαν αι 

σογηιοτιθ Ῥαιεῖτις, ἰοε ϊΠΠσατις (δὶς ε556 Ομγὶ- 
σίιιπι ]όσιπι. Οοπιτααϊοσεπίνιις ἀπίοπι οἷς, οἷ 

ὀαςριεπιατιιδιι5., δα οὐεἴοτι5 ϑ»ίπειθτείτεπι δαί, 

ἀϊαῖε αα ἐος : ϑαπριιῖς ϑδϑδίθτ' 5 ρΡῈΤ οαρπῖ ὑδ- 
οἰσιηι Σ ἡππάτις 680: 6Υ Πιοο κα σοπίε5 υαάαηι... 

Ομαργορίον σοτίοθσίου ὑὸς Ποάϊογτια εἶα, πιῖα 
πιιτιάτις σιιπὶ ὦ δατισμῖπθ ϑϑϑδίσο. δοπ ἐπῖπ 

διιδέον Ππισὶ φψιιοπεῖπιι5 ατιτειιπίϊα θπι ΟΠ 6 οοπσὲ- 

{πιτα 1) εἰ υοϑὶς. 

ε 

» 810 ΠΡ ποβίσὶ νοΐογοϑ οἱ βάτο Ῥαγίιθηβῖβ, ζαεδ 

Πμοναπῖ ἀδονεία ἐπ Ψεριδαίεπι αὖ αροσιοἶϊς εἰ ξεπῖο- 

γίδιιο. ϑάσοῦ ἰοχίιις συ σαζιις τῶν ἐν ν ἵεροι υσαλύμ.,. φιεὶ ῳ 

ἐγαπὶ “Ζενοςοίγ πιῖς. 

ς Ἄερ. ἰογίτις ἤτοι ἀπό. 

ΘΑΡΡΆΑΘΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Ὅτι δεῖ πάντα τὰ πρόστε τταγμένα ὑπὸ τοῦ Κυρίου 

ἐν τῷ ΠΠΡΝς χαὶ διὰ τῶν ἀποστόλων διδά- 

σχεῖν τοὺς πεπιστευμένους, χαὶ ὅσα τούτοις ἀχό- 

λουθα. , Ι] 

ΚΕΦΑΛ. ς΄. 

ΑἼΓΘΑΙΟΣ. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάν- 

ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἘΞ 

᾿ 
Παιοὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 

“ ἢ Ἂς ΤΑ 
ὄχοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην 

ΠΡΑΞΕΙΣ 
᾿ ἊΣ πὸ ΕΣ ν᾿ ᾿ 
Οοὺν αὐτοῖς φυλασσεν ιν τὰ οοὐγμᾶτα τὰ χεχρι- "' 

ξεν 
. Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, 

Η] ΒῸ Ξὶ τ » Ὁ ὅς 

μένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων χαὶ πρεσδυτέρων ἢ ἐν Ἵε- 
ρουσαλήμ. ΠΡΟΣ ΤΙΜ. α΄ 'Ῥαῦτα 

παραχάλει. ΠΡΟΣ. ΤΙ. Σὺ δὲ λάλει ἃ 

ὑγιαινούσῃ διδασχαλία. 

» " 
δίδασχε, χαὶ ο; 2 

ἃ πρέπ! εἰ τῇ 

, Ὁ ΤΩ » 

τι ὃ πιστευθεὶς τὸν λόγον τῆς τοῦ Κυρίου διδα- 
΄ »Ν ΄ - “- 

σχαλίας, ἐὰν σιωπήση τι τῶν ἀναγχαίων εἷς τὴν 
ἣν κι ᾽ὔ - 

πρὸς Θεὸν εὐαρέστησιν, ἔνοχός ἐστι τοῦ αἵματος 

τῶν χινδυνευόντων, “ ἤτοι ὑπὸ τῆς ἐργασίας τῶν 
ἘΕ ΕΘΕ πρῶ ΘΝ τον ἘΞ πηγορευμένων, ἢ χαὶ ὑπὲρ τῆς ἐλλείψεως τῶν 

χατορθωθῆναι ὀφειλόντων. 

ΕΦΑΛ. Ζ΄. 

ΛΟΥ̓ΚΑΣ. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομιχοῖς, ὅτι ἤρατε 

τὴν χλεῖθα τῆς γνώσεως “ αὐτοὶ οὐχ εἰσήλθετε, χαὶ 

σερχομέ ἔγους ἐχωλύσατε. ΠΡΆΞΕΙΣ. Ὡς δὲ ᾿ 

χατῆλθον ἀπὸ τῆς εἰξσσλτος δ 

τοὺς εἰσ 

τε Σῇλας, χαὶ ὃ 
Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὃ Παῦλος, διαμαρ- 

τυρόμενος τοῖς ᾿Ιουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 

᾿Αντιτασσομένων δὲ αὐτῶν, χ χαὶ βλασφη Ἰμούντων; ἐχ- 

τιναξάμενος ἀρασιον ΤῈ «τὸ ἴπε πο ὃς αὐτούς Υ̓ τὸ αἷ- 

μα ὑμῶν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν ὅμῶνς χαθαρὸς ἐγώ" 

ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. 

Διὸ ἐπτρτυρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον Ἴβξθα, ὁ ὅτι χα- 

θαρός εἶμι ἀπὸ τοῦ αἵματος ὁμῶν. Οὐ γὰρ ὑπεστει- 

λάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν 

τοῦ Θεοῦ. 

ἄ Ργο λό ὄγῳ 5806} ἰδχίιι γα] σαῖς μὰ θοὶ πνεύματι, 

ΣΟ ΠΣ δρίσίει αιεῖιις. Τα θῖπι ποῖ ἐϑὲ ααΐπ 

ἀποῖουῦ Ν᾽ αἰσαῖε ρμογῖπαδ τὲ ΒαΞΊ] 5 Ἰοσεσιῖ λόγῳ, οὐπε. 

1τὰ ἱπιογργοίαξα 51ξ, ἐπσέαθαξ υενῦο Ῥαμίιις. 

6 Βοος. ρῥυίπηιβ ἱμάτια, υεσεϊπιεπία. 



ΜΟΝΆΓΙΔΑ. 

Γραφῆς ὡρισμένων προτρέπειν ἕχαστον πρὸς τὸ 

χρεῖττον. 

Ὅτι δεῖ χαὶ ἐπὶ τῶν μὴ χατ᾽ ἐπιταγὴν ὑπὸ τῆς 
Ε 

ΚΕΦΑΛ. Η΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐχ χοιλίας 

υιητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως " καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτι- 

νες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" χαὶ εἰσὶν 

εὐνοῦχοι. οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασι- 

λείαν τῶν οὐρανῶν. Ὃ δυνάμενος χωρεῖν, χωρεί- 

τω. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπι- 
Ῥ , τ᾿ “᾿ - Δ ΝᾺ ΟΝ ταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω "γνώμην ὃὲ δίδωμι, ὡς ἤλεη- 

ΙΝ ΠΈΡΑΣ ’ νον Τ,, κΥ -" 
μένος ὕπο Κυρίου πιστος εἰναι. Νομίζω οὖν τοὺ- 

" - ᾿ ν ΕῚ - » , 

τὸ χαλὸν ὑπάρχειν, διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγχην, 
Ἢ - ΄ 4. ἐν : ΄Ν , 

ὅτι χαλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. Δέδεσαι γυναιχί: 

Μὴ ζήτει λύσιν. Λέλυσαι ἀπὸ γυναιχός; Μὴ ζήτει ἡ ςἡ ἣὐ ῃ { 
- " »υ 

γυναῖχα, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ὅτι οὐχ ἔξεστιν ἑτέροις ἀνάγχην ἐπιτιθέναι ὧν αὖ- 

τὸς οὗ χατώρθωσεν. 

ΚΕΦαλ. Θ΄. 

ΛΟΥ̓ΚΑΣ. Καὶ ὑμῖν τοῖς νομιχοῖς οὐαὶ, ὅτι 

φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους" φορτία ξυσόάσταχτα, 

χαὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δαχτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε 

τοῖς φορτίοις. 

Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου τύπον προχεῖσθαι 
τοῖς ἄλλοις παντὸς χαλοῦ, " χατορθοῦντα πρότε- 

ὙΝ 
ρον ἃ διδάσχει. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1. ν᾽ 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Δεῦτε πρός με, πάντες οἱ χο- 
-, Υ 5» , - , ἘΠ 

πιῶντες χαὶ πεφορτισμένοι, χάγω ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
- " , 

410 

Ουοαὰ ἴῃ 115 δεΐαπη ἡτι:5 ἃ Θουϊρίανα ρΡδοορία οἱ 

7.55 ποθὴ [ἀθυιιηῖ, Ορουῖθε Τὰ ΠΊΘ ἢ τ ΠΕ ΠῚ  Π6πι- 
4116 δά 1 αιιοά πιο] τι5 θϑὲ οοογιανὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΠ. 

ϑειεξ διιαιιοι χα εἶ6 πιαίϊγὶς μίθγο οἷς παίϊϊ 

δετιξ : Θὲ διιτιξ δπιο]ιὶ ψαὶ ἔαοίϊ φτιτὶ αν Ποπιῖ-- 
᾿ ἔ Ν ἐν ἧς 
ἊΣ χιϊδιι5. δὲ διετ δι {τι δειρ505 σαϑίΓανοτχιι 

Ῥγορίον σοβπίιηι οἰδίογιπι. Οἱ ρμο!οδῖ σαρεγδ, 

οαρίαϊ... 126 υἱγρίπίνιις ἀπΐοηι ρτιδοορίιι 1)0- 

γε ποτὶ ἤανθο : δοπϑίϊίππι ἀπείοπι εἶο, ἐαπηιίατπε 

τηϊδογι οογΐατι ΟΟτιδοαττετι5 ὦ ])λοπιῖτιο,, τιῖ ςἦπι 

Μαοῖῖς. Εαϊδίϊηιο ὀγσὸ ἴοο δοπιιηι 6556 ΡΓΟρίοτ' 

ἐπδίαπίοπι πϑοοϑδίζαίθπι., σιιοπίαπι θοτίηι Θ5ῖ 

μιοπιϊπὶ οἷο 6550. «1 {{ΠἸἰσαίπι5 65 παοτὶ  ΓΝοϊὶ φιι-- 
ΤΈΓΘ 5οἰιμίϊοτιοπι. ϑοϊμις 65 αὖ πιαογοῦ Ἰγοϊὲ 

ΦΈΘΓΘΓΟ τισόγθηι, οἷο. 

Οτιοα ποπλϊηὶ Πἰσθῖ 1105 οοσθῦα δὰ θὰ [λοϊθπήα, 
{πὲ ἴρ56 ποη δἰ[ϊοὶε. 

ΟΑΡΕΤ ΙΧ. 

Εε υοὐϊς ἰοριορεγὶ εἰς Ὁ : για οπογαιϊὶς ἢιο- 
πιο 5 ΟἸΟΓὶ ὑτι5. “τ ΡοΓίαγΘ ποσὶ ροκϑιιῖ, δὲ 

ἐρδὶ πὸ αἀϊβίιο υδεῖτο τιοτι ἰατπιαὶἰς ςαΤ Οἷτια5. 

Ουὐοά ἰ5 4πὶ ρυφΠοιταν ἀοοΥνΠ8θ, 5656. γο] }5 
Ῥοπὶ ΟΠ] Π5 ΘΧΘΙΉ θα. ΡΓ ΘΟ ἀθθθι, δά6ο τι 
δὰ 425 ἐοοοῖ, ργῖτ5. ρουἢοῖας, 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

7 οπῖϊ6 αὐ πιδ, οπιτιθς σιιὶ ἰα οτγαίϊς οἱ οπιογαῖὶ 

δεἰϊ5, οἱ 6560 τογεοίαπι θο5. ΤΟΙ {6 ἡιιστίηι πιδιιηὶ 
Ἄρατε τὸν ζυγόν υου ἐφ’ ὁμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ Ὁ σιροῖ υο5, οἱ αϊδοϊίθ ἃ πιθ, ιιὶα πιϊιὶς διιπι, οἱ 

. - 
ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἶἰιαι, χαὶ ταπεινὸς τῇ χαρδίᾳ. 

ΙΏΑΝΝΗΣ. Ὅτε οὖν ἔνυιψε τοὺς πόδας τῶν μα- 
θητῶν αὐτοῦ, χαὶ ἔλαδε τὰ μάτια αὑτοῦ, ἀναπε- 

σὼν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς" γινώσκετε τί πεποίηκα 

ὑμῖν; Ὑμεῖς φωνεῖτέ με, “ὃ διδάσκαλος, καὶ ὃ 

Κύριος, καὶ χαλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. Εἰ οὖν ἐγὼ 

ἔνυψα ὑμῶν τοὺς πόδας. ὃ Κύριος, καὶ ὃ διδάσχα- 

λος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πό- 

ἃ εξ. τονεῖη5 φορτία βαρέα χαὶ δυσδάσταχτα, οποῦα 
δνανῖία εἰ μονίαϊε αἰ )οϊία. 

» ἘΔΠῚ οἱ δα. 5οοιιπίι5 χαὶ χατορθοῦντα. 5οα οἴπὶ 

διιιιῖϊὶς οοτάο... Ῥοκίψιίαπι ἜΥΘῸ ἰανὶϊ ρεήος αἰϊ-- 
ϑοϊριιϊογιιη 5: Υιηι, Θὲ ἀσσερῖξ αεἰϊπποτια σία : 

οἴιι νϑοιϑιῖςϑοὶ ἔΐογιιπι, αἰϊαιὶξ οἷς : δεῖς φεϊά 

{δεονῖηι υονῖς ἢ ΤΣ υοοσαῖϊς πιὸ ἤϊαρίξιον, οἵ 

7οιεῖπο : οἱ ὕόπθ ατοϊτἰς Σ διιτηὶ Θίογιΐπι. δὲ ἜΓΘῸ 

650 ἰανὶ Ρεΐος τδείτος, Τοπιΐτις, οἵ Παρίσίον : 

εἰ υος ἀονειῖς αἰζον αἰξογῖις ἰάνατο ροος. Εσοπι- 

Ρἴτιπν ὁπίηι ἀθαϊ υοὐϊς, τὶ ἡτιθπιααἰηιοιίπεηι 650 

νοσιΐα καὶ ποι γα] δαἀπιοήτιπι Ῥ]ασογοῦ. ἴος ἴοσο. 

δᾶπι οχ Βος. [ογεϊο “ο] ον πλιι5. 

αι], τὸ. 
2. 

τ- ον. 7. 
25.---27. 

Ζιιο.τι.η6. 

Μαλ]ι. 

“28. 29. 
11. 

“οπη. τ3. 

195 --οὑΆ. 



4[ῃιλ 

οὶ νοῦς, ἰΐα οἱ νοὸς ἐαοϊίαιἰς αἰτοῦ αἰίετὶ... 
Ἄει.λο. 35. Θπιτῖα οβίθηϊ υοὐὶς, φιοηῖαπι οἷς ἰαϑοτ τος 

ι.ὅον». τί 
ι- 

Ι. Τπ. 

19, 

ἌΓ]Γαι]. δ. 

13: 

οροτίθαϊ σιιδοῖροιθ ἱπβγπιος... Τηνϊταΐονος πιοὶ 

ὀδίοίο, σἴοιε εἰ ἐρὸ Ομνιϑεῖς.. Νέπιο αἀοϊοποοη- 

4: μίαπι {ματι σοί ηιναῖ : «θα δτοπιρίιαπ ϑσίο [ά6- 
{μεπι, ἐπὶ ὕϑγϑο, ἰπ σοπρογϑαϊίοτιθ, εἴς. 

Οὐοά ποη οροτγίοε οἰιπὶ 41Π Ργεθθϑὲ ἅ}1Π|5 ἀοοθη ἴ5, 
0}0 58 γϑοίθ ἔφοία ΒΘ ΟΡ 6556 Σ ΨΘΓΙΙΠῚ 0556 

ἄοθοι ργορυλιιην δὲ ῬυθθοΙ ρει ΟΥΠ 80. 510] ΘΟ Π}- 
ΠῚ ἰσϑ8θ. ΠΉΠΠ115. Θ556, αὉ 11 4αὶ ᾿ρδὶ φομπογθα 
δι1Πηΐ, ΠΊΘΙΙΟΓ 65 δ Ποῖα πῖαρ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

7Ὸς επἰὶς σαἰ (ότι. Ομοά οἱ “αἱ ἱπ{αιίιαιτις 
“μονὴ! ἐπὶ ψιο φαἰϊοίι " 4 παϊμϊιιι σαἰοὶ πἰϊγα, 

πιῖδὶ τἰ πιϊἐςατπιτ ΓὉγα 5, δὲ σοποιι σοί αὖ μοπεῖ-- 

“όσα, 0.37. χεΐδιις... Οηῖπθ φιοά ἄαἰ πε ιὶ Ῥαῖον, αὐ πὶὸ υε-- 
ἦο. 

γυῖθὶ ᾿ οἱ ἐἰίπι ᾳιὶ ϑϑνῖς αὐ πιθ, τιοη 6] οἴαπι ἔογας. 

Θεία εἰοφοοπαϊ ὁ σοῖο, ποὺ πὶ αοίαπε τοἰιιτι-- 

ταΐοην τπθάηι, δϑὶ υοἰιππίαίοπι ὁ}ιι5. τὶ πιϊςῖξ 

8, ΒΑΒΗῊΙ ΟΕΒΑΚΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΏΟΟ, ΑΠΟΘΗΙΕΡ, 

δας. Ὑ πόδειγμα γὰρ ἔδωχα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ 

ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε ἀλλήλοις. ΠΡΑ- 
ΞΕΙ͂Σ. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω χοπιῶντας 
δεῖ ἀντιλαμδάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. ΠΡῸΣ 

ΚΟΡ. α΄. Μιμηταί μου γίνεσθε, χαθὼς κἀγὼ Χρι- 

στοῦ. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. α΄. Μηδείς σου τῆς νεότητος 

χαταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν, ἐν 

λόγῳ, “ἐν ἀναστροφῇ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου μὴ τοῖς ἑαυτοῦ 
χατορθώμασιν “ἐπαμεριμνεῖν, ἴδιον δὲ χαὶ ἐξαί- 

ρετον τῆς ἐγχειρισθείσης αὐτῷ φροντίδος ἔργον 

εἰδέναι τὴν τῶν πεπιστευμένων βελτίωσιν. 

ΚΈΦΙΑΛ. 1Δ΄. 

ΜΑΎΤΘΑΙΟΣ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας. τῆς γῆς. 

᾿Εὰν δὲ 

Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω, χαὶ χα- 

τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεταις 

ταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ΙΩΑΝΝΗΣ. 

Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὃ Πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, χαὶ 
᾿ ᾽ , , 2, ν 3...» » “ 

τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐχόάλω ἔξω. Ὅτι χα- 
"" ἧς ἧς πρωὶ 

ταδέδηχκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα 
: - 296 ΕΣ ΚΣ Ξ Ὁ 

πιὸ, Ῥαιτγὶς. Πίδθο ἐδ ἀμίθηι τοἰιιτιίας 6715. χιυιὶ Ὰ τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πα- 

τυϊδϊ τι6 2 τ οπιγιῖς πὶ οἱάοι ΚΖ  ίιια, εἰ ἐγοεἰϊε 

᾿. ΤΣ 3. ἐπὶ διιπι, παύθαὶς υἱΐαπι «οἰεγηάηι... Ομ ἐςὲ ὀπῖπε 
10. 

λα}. ἢ. 

23, 

λμις. 8.1 

ποδία 5ρ65, αἰ σαμάϊιπι, ἀπ| οογοπα σἰογίω ἢ 

ποτιπὸ νοὸς ἀπίο ])οπιίπαίηιν πιοδίνιπι ὕϑϑιίπι Οἐτὶ- 

δίμπι δδίϊβ, ἐπὶ αὐἰνοπίι 6}π|ι5 Ὁ ΤῸ5 ὁπῖπι θοίῖς 

δίογία ποβίγα, οἱ βαμαζιπι. 

Οιοά 41 ργροἴτι δα ἀοοθηάιτιηι,, θοῦ οἷ ν6 
νίοοϑβ δὲ οἰν ταῖθϑθ ΟΠ Π65 5101] ΘΟ ποθ [ἃ5. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΗ. 

Εἰ οἰγοιι ναὶ όκιις ἰοίαπι (αἰϊίιδαπι, ἀοσογς 

ἐπ εγπαβορὶς, εἰ ρηράϊοανις οναπβείμεπι Τεβτεῖ,, 

οἱ ξαπαπδ οπιπότα πιουϑιηι οἱ οπιτδηι ἰάαησιιο-: 

. Τ6πι... Ετ ἴρ56 {ον ἐαοίοθαι μετ οἰνίαΐος οἱ σα- 

σἰοἰα ργιαάϊοαπς τόϑηίιηι 126ῖ, εἰ ἐναπροίϊφαπς ᾿ 
εἰ ἀμοάφοίην οἰεπιὶ {ἰέο. 

ἃ Ἄορ. τογλι5 ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπγ, ἐν πίστει, ἐ 8: θοφῃ, ἼὙΛπῊ, ἴστει, ἕν 
ἁγνεία, ὅτι, ἐπ᾿ οοπνεγδαίίοπε, ἐπ οδιαγίίαϊο, ἱπ Πὰς, 

ἐπ οαδίίαίε. 

ὁ Ἑάτεῖο Ῥαν]ϑ. ἐπιμιεριμνεῖν, σοἐἰοίζειν 6556. Ἑα το 

Δίδα. ρουῖπο τι Ἀοσὶ ᾿υΐπηις. ΟἹ βοοιηῆις ἐπαιε- 

τρός. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός ἅμε, 

ἵνα πᾶς ὃ θεωρῶν τὸν Υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν, 

ἔχη ζωὴν αἰώνιον. ΠΡῸΣ ΘΕΣ. α΄. Τίς γὰρ 

ἡμῶν ἐλπὶς, ἢ χαρὰ, ἢ στέφανος καυχήσεως: ἢ 

οὐχὶ χαὶ ὑμεῖς, ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ 

Χριστοῦ, ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσία: Ὑμεῖς γάρ ἐστε 

ἢ δόξα ἡμῶν, καὶ ἣ χαρά. 

σ πα, τὶ - Ὁ λό ἔρια Η͂ 
Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου περιάγειν τὰς 

χώμας χαὶ τὰς πόλεις πάσας τὰς ἐγχεχειρισιέ- 

νας αὐτῷ. 

ΚΕΦΑΛ. 18΄. 

ΜΑΊΘΑΙΟΣ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν. 

ὃ Ἰησοῦς, διδάσχων ἐν ταῖς συναγωγαῖς, χαὶ χη- 

ρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, χαὶ θερα- 
» -᾿ ΄ ΝῚ - , Ὁ 

πεύων πᾶσαν νόσον χαὶ πᾶσαν μαλαχίαν. ΛΟΥ - 

ΚΑΣ. Καὶ αὐτὸς " διώδευε χατὰ πόλιν χαὶ χώμην 

χηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ εὐαγγελιζό- 

μένος" χαὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ. 

ριμνεῖν, δδοιύαπε 6556, ρα. ογΕϊτι5. ἐνσμεριυνεῖν. 

ἃ Ἄερ. τογῆτ5 πέμψαντός με πατρὸς, ἵνα. 

» {Πτνάσιιο οἀϊεῖο αὐτὸς διώδευσε. ΓΛΡΥῚ νοΐογοβ διώ- 

δὲευε. 

--υυουνθαμηνοι 



ΜΟΒΆΒΙΑ, 

Ὅτι δεῖ πάντας προσχαλεῖσθαι πρὸς ὑπαχοὴν τοῦ 

εὐαγγελίου, καὶ μετὰ πάσης παῤῥησίας καταγ- 

γέλλειν τὸν λόγον, καὶ μαρτυρεῖν τῇ ἀληθείᾳ, 
ἄ Ἂ ΝΥ ᾿ ΝΙ 

κἄν τινες χωλύωσι, χαὶ διώχωσιν οἷῳδήποτε 

τρόπῳ μέχρι θανάτου. 

ΚΕΦΆΛ. 1Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σχοτίᾳ, 

εἴπατε ἐν τῷ φωτί" χαὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἠχούσατε, 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. Καὶ μὴ φοθδεῖσθε ἀπὸ 

τῶν “ἀποχτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ 

δυναμένων ἀποχτεῖναι. ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Ὁ μὲν γά- 
μος ἕτοιμός ἐστιν, οἵ δὲ χεχλημένοι οὐχ ἦσαν ἄξιοι. 

Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ 

ὅσους ἂν εὕρητε, χαλέσατε εἷς τοὺς γάμους. [9ΔΝ- 

ΝΗΣ. ἈἈπεχρίθη αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς, ἐγὼ παῤῥησία 

ἐλάλησα τῷ χόσμῳ᾽ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ 

συναγωγὴ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ιουδαῖοι 
“συνέρχονται, καὶ ἐν χρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. ΠΡΑ- 

ΞΕΈῚΣ. ᾿Αγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συν- 

εδρίῳ, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὃ ἀρχιερεὺς, λέγων" 

οὐ “ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσχειν 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; Κ αὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν 

Ἱερουσαλὴμ. τῆς διδαχῆς ὑμῶν, χαὶ βούλεσθε 

ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 
᾿Αποχριθεὶς δὲ Πέτρος χαὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον - πει- 

θαρχεῖν δεῖ μᾶλλον Θεῷ ἢ ἀνθρώποις. ΠΡΑΞΕῚΣ. 

Πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμά μοι τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν δια- 

μαρτύρεται, λέγον, ὅτι δεσμὰ χαὶ θλίψεις με μέ- 
νουσιν. ᾿Αλλ᾽ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω 
τὴν ψυχήν μου τιμίαν ἐμαυτῷ, ' ὡς τελειῶσαι τὸν 

δρόμον μου μετὰ χαρᾶ-, χαὶ τὴν διαχονίαν ἣν ἔλα- 

ὅον παρὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. α΄. 

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοὶ, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν 

πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν ̓  ἀλλὰ προπαθόν- 
τες καὶ δδρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, 

ἐπαῤῥησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς 

ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐν πολλῷ 
ἀγῶνι. 

ς (άϊοο5 (οι θο βιατὶ τῶν ἀποχτενόντων, Ν Υθατα 

ἐστίν, φιιοά τηοχ βαχυϊζιγ, ἴῃ γϑίουιθιι5 ποϑίνθ ΠΡ Υ15 

ΟΝ ΠΥ ΠΪ ΠΊι15. 
ἃ Βορ, τονε ἰουδαῖοι συνήρχοντο. 
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Οὐοι οἤηηθ5 σοηνοσαπάϊ Κβιπὶ δα ομοάϊοπάϊιμ 
ΘνΔΉΡΟΙΙΟ : ̓ἴθ πὶ «πιο (] 56 ΥΠιῸ σαπὶ ὁπληΐ ΠΠ 06 τ-- 
ἴαῖο 51 ἀππιιπεδηέιιϑ, δίἔαιθ ἀαπάτιπι νου αι 
[ΟΘΕΠΠΊΟ ΠῚ, ΠΙᾺ ΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ ΠΟΠΠ.}]1 ργῸΠ]- 

Ῥοδπῖ, δὲ Ζποηιο τοῖο νοὶ] δ τπογ 6 ΠῚ τι5 116 
Ῥουβθ Δ Πίι}. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΠ. 

Ομοΐ ἄϊσο υονὶς ἵτι ἱϑτιοῦτις, εἰσὶ δ ἰνι {ιιηιὶ- Πα ],. τὸ 
πὸ: δἰ χιιοά ἵτι ογδ ατιαϊνι σις, ργραϊοαιϊθ σαμεν 37: 38. 
ἰδεῖα. ΕἸ πιοῖἐ{6 {ἰπιθγο δος 5 ψιὶ οσοἰάιιτιξ σογριις, 
απίππαπι αἰ πὶ τιοπὶ ροϑ5ιιὶ οσοἰ ἄογ6..... Δριὶαθ χα, μεῖι.5..Ψ 
φιίΐάοπι ραταί( σιιτεῖ, σϑα πεῖ ἱπνιαἰὶ Θγατιῖ, τιοτι 8.9. 

Πιογιιπὲ αϊρσηὶ. Π|6 ἐγρὸ κα ουϊξίις υἱαγιιπι, δὲ 

φιοβοτιιπιήι6 ἱπινεπετι τς, υοοαίο «ἡ πιιρίϊα5... 

Πεεροπαϊε εἰ ὕόδιις : Εξο μαΐαπι Ἰοφιιείπις. 5τεηι γραπ. χα 
πιμτιεῖο ᾿ 650 5ΘΠιρ6Γ «ἰοοιιὶ ἵν 5 γηαρσορά, οἱ ἱπ 30. 

ἑδτηρίο, {ιιο οπιτιθς «Τμάςθὶ σοπνθτιιτι : δὲ ἐπ 

᾽ 

οὐοιεἶτο ἰοχιιεῖτι5. 5τέτὶ τυϊ]ιϊ... ΕῚ οπιπι ααάιαῖ5- λει. 5. 27. 

σοπὶ {ἰἰϊος, οσἐαἰμογιιτιὶ ἐπὶ σοποίἰϊο ᾿ δὲ ἰπιϊοσσοσα-- τ-29- 

νἱξ 605 ργίποθρς βαοογάοίπιπι, αϊοθθηι5 : δοππθ 

ΡΤ οίριοτπιο ργιθοερίπεις ὑοῦὶς τι6 ἀοοογ οἷς ἐπὶ 

τιοηιῖτι ἰδίο ἢ {ΠῚ 6606 γορί651ϊ5 Χογιιδαίδηι ἀοοιτῖ- 
πα ὑεοίγα : δἰ υἱἶς ἱπι ΓΘ δι ρΕ τιος5 5ατὲ- 

διίποηι ἰμοτηϊγιῖς ἰσίτπι5. Πἰοεροτιθτι5 απίοπι Ῥ6- 

ἱγς οἱ ἀαροοσίοἰϊ αϊχοτγιπε: Οδϑάϊτο ορογίοὶ 7760 
πιαβὶς σιατα Ποπιϊχῖθιι5... ΠΥΙδὶ πο ϑρίγι{πι5 κι. 50. «3. 

δαποῖτι5. ΡῈ ΟΠιτθς οἰνί αἰθς5 πιϊϊιὶ ργοίδδίαίι", 34. 

αἴσοπς, ηιιοτιίαπι ουἱποιῖα οἱ {γι διιίαιίοτιθς πὶ 

πιατιοτι. ἢ ὁγιιπι ῥτῸ τυδίϊο μθὸ παῦθο, πιδῴιι6 

υἱία πιθα οἤατγα 65ϊ ταϊ ἱϊρεῖ, τες σοπιοιιπιηιθηι ΟἰΓ- 

διίπι πιϑιίπὶ οτπὶ σαμάϊο, δὲ πιϊτιϊοί τίσι ψιιοί 

ασοορὶ α ])οτπῖτιο 765, αὐ {οεεἰΠοαπάπιι ἐν απ-- 

βεῖϊεπι ϑταιίῳ εἰ... Ναπι ἡρδὶ 5οἰεἰς, ΚΠ αΐγ5, 

ἱπιιγοίίαπι ποϑίγιση αὐ ὑο5, ψιιία ποτὶ ἱπατιὶς 

Μμὶε : θὰ απίος μαξδὶ, δὲ οοπίιιπιοῖϊϊς αὐγοοιϊ, 

δἱοσιεξ σοἰιὶς, ἐπι Ῥἐρρὶς, βαάμοϊατπι Παϑιιίπιιι5 ἔτι 

εο ποοίγο ἰοηιιὶ αἰ σο5 ἐναπροίζπι 1) εὶ ποοίγὶ, 

ἐπ πιιεῖτο σοτγίαηπιτιθ. 

1.2. 

« Ἰᾷεπι (οάοχ οὐ παραγγελία παρήγγειλα ὑμῖν, ργ- 
εερὶ υοδῖδ. 

ΓἜἈρρα Ῥγίπειβ οἵ ἰογεϊπι5 ὥστε τελειῶσαι, 

1. 77]ιε55.2. 



7Ἰοαπ. 17. 

20.211 

λ1]0 Θ᾿ 

Οὐοά ογαπάπιπι θὲ ΡγῸ Ῥγοίδοιαι Θογιιη 411 οὐ - ἣν 
ἀϊάδνιιηι,, σραποαιιθ. ΡΓῸ ἰθο. 51η} Ρ6150]- 

νοπής. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΝ. 

οπ ῥγὸ εἰς απίθηι τΌρῸ ἰατιίτηι, 564] οἱ ῥΓῸ 

οἷς χιιὶ οὐδάτιξ ΡῈ ΔΓ Ριιπι ΘΟΓΙμπν ἐπι 116, τεΐ 

ΟἸιπθς τπίηι σἰπέ, δίσι ἐπι, Ῥάαίον, πὶ ἢϊθ, οἱ 650 

ἐπι ἴθ, πὶ οἱ ἱροὶ ἐπ. πιο θὲς πίτιιεπι, εἶτιῖ... ἘΝ ἸΙΘτπ : 

Τρία υ, οά. Ῥαίον, {πος αἰραϊεεὶ πεϊιῖ, ὐοἷο τεῦ τιρὶ σιθνι ὁρο, 

Μιο.το.2ι. 

Ποπι. τ.δ. 

9 

δὲ {{{ὶ εἰσὶ πιθοιιπι... 1π| ρει πογα ἐασμίανιξ ςρῖ-- 

γέλιι “6 5ιι5. οἱ αἰχὶξ : Οοη Πίθον εἰνὶ, Ῥαῖΐον, )ο- 

ταΐτιθ οὐἰὶ εἰ ἰογτιθ, φιοά αὐδοοπάϊειϊ ἰμθο α 

ϑαρϊοη νης, οἱ Ργμάεπείνιις, οἱ τον οἰ κι δα ραν- 

νεϊῖς. Ετίαμι Ῥαΐον ᾿ σιιοταηι οἷο μίαοιῖι ἀπὸ 

(6... Ῥηίπαιτι ἡιϊάθηα βταϊϊαΣ α80 {260 ΠῖθῸ μὲ 

ζόοιιηι ΟἸιτσέιιηι ρΓῸ οπιτεϊθτις οὐὶς ᾿ {πα Πα ς 
φϑοίγα απ ταῖι7) ἵτι τιτΐν θοῦ 0. ἡ εγιείο. “ΓΟ ῖς 

Θγῖμα πιϊλιὶ ἐς: 191} 6τι5. απ δογνίο ἐπ δρίγί πῖθο, 

ἐπ ὀναπαοίϊο ΕἸ ὁ71ι5, φιιοε οἴτιθ ἐπι θνηΐςϑίοτιθ 
τπθηιοτίαπι υϑειγὶ γαοῖο ἴθ ογαίϊοπίδιι5 ἡπδῖς... 

Ῥηΐίρρο αι. Τοῖς εππι ταϊϊιὶ 651 7} 6ιι5, φιοηπιοίίο οἰρίαπι 
8. ποιαῖς 

76. Ὁ. 10. 

Ἀεὶ. τή.27. 

Ερλιες. 6. 
21.238. 

οτππος ὑὸς ἵπὶ υἱδοογὶ δι ὅδε ΟΠιγίςιῖ,. ΕῈ πος 

ΟΙῸ, τι οἰιαγίίας Ὁεείγσα ααἤιίο τασὶς ἀὸ Ἰπαρὶς 

ανισιάει ἐπ δοίθη!α, δἰ ἐπὶ Οπιτὶ 5θτιδιί, τι ργο- 

ὑοιὶς ροίίογα, ιιἱ [εἰς δἰ ποτὶ, οἱ σἵἴτιθ Οἤθπσα ἐπ 

ἀἴοπι (τισι ᾿ τορίοιὶ {τμοιῖνιις γιιιϊἴ ρὸν 96- 
διιηι ΟἸισί σίϊν ἐπὶ σἰοτίαπι οἰ ἰαμάοπι 7) εῖ. 

Οιιοὰ δὰ 485 γϑοῖθ [αοΐα βιιπηὲ μοι Ποὶ σναιϊα μη, 
Θεὰ πὶ ἃ}115 ρα:θ[δοϊθηα 5ἰπὶ δα σ]ουίδηι ΤΠ) οἱ. 

ΟΑΡΌΤ Χν. 

ΕἸ γον δὶ ἀροςίοὶ πιατγανοιισι {111 χη οιιηι-: 
γιὸ [δοθγιιηῖ... Οἴιηι αἰΐδηι Ὁϑηϊςϑοιιῖ, οἱ δοπ- 
βΓεβαβδοπῖ Θοοίθοίαιι, τι εἴογιιιξ ἡιαπία 76- 
οἷσδθῖ 1) ϑιι5 σι ἐἰῖς... {7 ἀἰιίδηι οἱ σὸς φοἰκιῖς 
8 οἶσθα πὶ σιιπί, ψαϊὰ ἀσάπι : οπιπῖα υονὶς 

5 δῖ. ἈδΡῚ Ῥυΐπηιβ οἱ ξοοιπάι5. ὕΣτγαχις δα ἴο 
τῶν πεπιστευμένων, ΡγῸ ργΟἤδοίιι δογ σι ψιῖὶ σοπονοα τι 
διε, 

͵ΙμΑ, ἐν ἡμῖν, 4141 εἱ ἐχ δάϊεοπο Ὑ' ὁποία οἴ οχ 
πα 1{|5. ἀπόθις ΠΡτῖς. Ἀδρ. τοῦτες Ῥῦο ἡμῖν, σογεὰ- 
Οἵα. ναοὶ ὑμῖν. Μοχ αϊτα 6. οἀἸο θέλω ὅπου εἰνὶ 
γὼ, ἵνα. Ἀδρ΄. μυϊηγιβ αὐ ἴῃ σοπίοχίι. ' 

ΒΑΒΙΠΗΙ ΟΕΒΑΒΒΕ ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. 

" 

ΑἈΚΘΗΙΕΡ, 

“ - Ὁ “-“᾽ - 

Ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ὑπὲρ τῆς προχοπῆς" τῶν πε- 
“, 9. ὦ - 

πιστευχότων, χαὶ ἐπ᾽ αὐτῇ εὐχαριστεῖν. 

ΚΕΦΆΑΛ. ΙΔ΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Οὐ περὶ τούτων δὲ 
5. ΛΔ , ΑἾ τν , ,ιι τῷ ἌΡ’ - 
ἀλλὰ χαι περι τῶν πιστευοντῶν ὁια του λόγου αυ- 

ἐρωτῶ μόνον, 

- » τ ᾿ " ,ὔ 
τῶν εἰς ἐμὲ, ἵνα πάντες ἕν ὦσι, χαθὼς σὺ, Πάτερ, 
ΓᾺΣ  όΥ Ο ΣΡ ι τς τ πὰ χ 9. ὮΝ ἢ σας τρια οὐ ἐν ἐμοὶ, χἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ἢ ἐν ἡμῖν ἕν ὠσι. 

Καὶ πάλιν - Πάτερ, οὺὃς δέδωχάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου 
-. “ - 3 

εἰμὶ ἐγὼ, χἀχεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. Ἔν 
Ὄρρν ΚΟ αν σε, ἐξν ἄνευ, ὦ ἘΡΡΝΡ δαν ἜΤ τ τοις 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὃ ᾿Ιησοῦς, 
χαὶ εἶπεν ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ ἔ ἔ 
οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα ἀπὸ σο- 
πὶ Ἂ ͵ 

φῶν καὶ συνετῶν, χαὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 

Ναὶ, ὃ Πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοχία ἔυπρο- 

σθέν σου ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ 
“- - ,4ι ᾽ Ὡ Υ̓ - Γ᾿ Νὴ Ι , 

τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων 
εν ὩΣ τς Ὁ ΑΥ ἩΡΣΣ " Η 
ὑμῶν, ὅτι ἡ “ πίστις δμῶν χαταγγέλλεται ἐν ὅλῳ 
τ , δ -» 

τῷ χόσμῳ. Μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὃ Θεὸς, ᾧ λα- 
παν συ ἄς τ "ΑΝ ΣᾺ ἐπ ΤΌΝΟΝ 

τρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 

Υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι 
; 

ΦΙΛ. Μάρτυς 
, Ἐν, τ ἄς ος ὃς “κὸ - , ΣΕΥ ΕΘΕΘΕῚ 

γάρ μου ἐστὶν ὃ Θεὸς , ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν 

ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου. ΠΡῸΣ 

- "3 Ὁ ΄ .- ΄ 

“σπλάγχνοις ᾿[ησοῦ Χριστοῦ. Κὶ αὶ τοῦτο προσεύχο- 
[ Φ ’ « « ᾿. -" ΙΣ ““Ἂ" μαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον χαὶ μᾶλλον 

περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει χαὶ πάσῃ αἰσθήσει, εἰς τὸ 
Ν ΡΥ κρήτα ὡς, σὰ ἐξ τ ῖς ἀδ᾽ ἡ - Β ἐξ 
δοχιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλιχρινεῖς 

καὶ ἀπρόσχοποι εἷς ἡμέραν Χριστοῦ, πεπληρωμέ- 

νοι χαρπῶν διχαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 

δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 

Ὅτι δεῖ τὰ Θεοῦ χάριτι χατορϑούμενα γνώριμα ς Β ἷ στη ᾿ 

ποιεῖν χαὶ ἑτέροις εἰς δόξαν Θεοῦ. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1ΤΕ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι 
διηγήσαντο αὐτῷ, ὅσα ἐποίησαν. ΠΡΆΞΕΙΣ. Πα- 

ραγενόμενοι δὲ χαὶ συναγαγόντες τὴν ἐχχλησίαν, 

ἀπήγγειλαν ὅσα ὃ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. ΠΡῸΣ 

ΕΦΕΣ. “Ἵνα ὃ ΓΟ τ [Ὁ Ἀκῇ τὶ τ Ν ΠῚ 
ε - λ ἘΔ ί 
ὑμεις τὰ χατ ἐμε ᾽ τ' 

πὶ ς Ἄδα. τογίλι5 τις ἡμῶν, ΑΠΙΖααπῖο, ροβὲ Ἰάοπὶ 

Οὐοάοχ τῶν εὐχῶν. 
4 ῬΘΡῚΙ Ῥυῖπιις εἴ (ον εις σπλάγχνοις Χριστοῦ ἰησοῦ. 

ὁ Τοίαπι 1Ππ4, ἵνα δὲ εἴσ., ποῖ ΤΘρΟΥ ἔπ πὰ ΒΟ σΤΚ 

ΡῬυΐπιο δὲ ἔουεῖο : 56 Ἰοσιζαν ἴῃ 110 Οοάϊοο ΒἈορῖο εἴ 

ἴπ αἰτάχιο οὐ Ποηο. 

Ε 

τ΄ σὰς 



ΜΟΙΔΑΤΗΛ. 

πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς 
ἀδελφὸς, χαὶ πιστὸς διάχονος ἐν Κυρίῳ,, ὃν ἔπεμ.- 

Ψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ 

ἡμῶν. 

Ὅτι δεῖ μὴ μόνον τῶν παρόντων ἐπιμελεῖσθαι, ἀλ- 
τι Ἔ Ὦ 

λὰ χαὶ τῶν ἀπόντων χαὶ πάντα ποιεῖν ὡς ἂν 

ἀπαιτῇ ἢ χρεία τῆς οἰκοδομῆς. 

ΚΕΦΆΑΛ, [ς΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Καὶ ἄλλα πρόδατα ἔχω, ἃ οὐκ 

ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης χἀχεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν" 

καὶ τῆς φωνῆς μου ἀχούσουσι᾽ χαὶ γενήσεται μία 

ποίμνη , εἷς ποιμήν. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. 
΄. ,ὔ »5Ὁ ’ λ. ΠΡ 5 Ἀθή 

χέτι στέγοντες ηὐδοχήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθή- 

͵ Ν 

α΄. Διὸ μη- 

ναις μόνοι, χαὶ ἐπέμψαμεν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τι- 

μόθεον, καὶ διάχονον τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 

Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι 

ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν. 

ΜΙ 

πιοία ἤαοὶεὶ Ῥγοίιϊοιις οἰιατγι εἰπε (Γαίογ, οἱ 

Μαοίϊε πυϊτιϊδίον ἐπ Τοπιίτιο : φιίθην πιϊοὶ αἰ 05 

ἦπι ἤοο ἴρϑδιίπι, μὲ οορποσοαίϊ5 ει οἷο πος 

δι. 

Οὐο ποπ πο μι φϑθπίϊιη}., 56] Ἀρβοη τη] 

Θεΐδηλ οἷνἃ σου πὰ δῖ. ΟἸΠ Δ 46. [λοϊοπάα 

ΡγΟιι ροβία αν ΘΠ οΔΠ]ΟἢΪ5 γαῖῖο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥῚ. 

Εἰ αἰϊας ονοὸς ἐαῦθο χια ποτ σιισιῖ ἐα ἢος 
ον: οὲ ἱΠϊας ὁρογίοί πὸ αἰἰάμοογο; θὲ ὑθόοπι 
πιθατηι, ατιαἰϊοτιῖ ; οἱ {δὲ τεπτιπὶ ονῖϊδ, τίσις Ραϑίοτ... 
Ῥκορίεν ψφιιοά ποπ απιρίϊιι 5 οι ποτ ϑιι5 πιονὶς 
Ρἰαοιιῖξ, πὶ Ἅ ε]ιθτὶς τοἰϊηιψιιογ ματι σοἰὶ ᾿ οἱ πιϊ- 
δέπας. Τἰπιοιιϑιιπι Π αίτ θη τιοσίΓιει., οἱ πιϊτιῖ-- 
δίγιπι 1)εὶ ἔπι ἐναπισοῖϊο ΟἸινὶ τὶ, αὐ δοπ τ πιατι- 
ἄος νος, δἰ οχϊιογίαταος ΡΙῸ ἤάδ υοείγα. 

“Ὅτι δεῖ ὃ τῶν προσχαλουμένων ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ ἀνέ-- 298 Οιιος 115 Διιβοι ἀπάτη 5ἰζ, 41| Π0Ὸ5 δ ργβίμη- 
Α χεσθαι. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1Ζ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ 
ν ς ἧ 

θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν᾽ ἀλλὰ ἐλθὼν, ἐπίθες 

ἄρχων εἰσελθὼν προσεχύνει αὐτῷ, λέγων, " ὅτι 

τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ζήσεται. Καὶ ἐγερθεὶς 

ὃ Ἰησοῦς, ἠχολούθησεν αὐτῷ. ΠΡΑΞΕῚΣ. ᾿Εγγὺς 

δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππη, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαν - 

τες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄν-- 

δρας πρὸς αὐτὸν, παραχαλοῦντες, μὴ ὀκνῆσαι διελ- Β 

θεῖν ἕως αὐτῶν. ᾿Αναστὰς δὲ ὃ Πέτρος, συνῆλθεν 
αὐτοῖς. 

Ὅτι δεῖ τοὺς ὑποδεχομένους τὸν λόγον τῆς ἀλη- 
θείας ἐπιστηρίζειν δι᾽ ἐπισκέψεως. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1Π΄. 

ΠΡΆΞΕΙΣ. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος 
ν ᾿: δ Εν ΔΛ 2 , 

πρὸς Βαρνάδαν - ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισχεψώμεθα 

τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν χατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς χα- 

τηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣ. α΄. Ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, ἀπορφα- Ὁ 
Ἷ - ν Ἀ [2 ΄ γισθέντες ἀφ᾽ διιῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ, 

ἃ {Πνάσιιθ οαϊιο τὸν προσχαλούμιενον. ΝοΒΙΡΙ ἔτὸ5 

Μ55. τῶν προσχοιλουυιένων, 56 Ππδῖι ποῖ (1551 π}}}1. 

ΤΟΝ, 11, 

ἄἰτιπὶ οποίϊοϊτιπη ἱπν ἰαπι. 

ΟΑΡΤΤ ΧΥΠ]. 

“ο {ἰ10 Ἰοχιιοπῖθ, θο66 ργίποθρς ποοδϑοῖϊ, οἱ 
αὐἀογαδαὶ διίπι, εἰϊοογις : ΓϊΠα πιδα πιοάο ἀοζιι- 
οἵα 65: ; 5Σθ4 υϑπὶ, ἱπιρότιθ πιάνει {τιατι 5Ε 6" 
ἐαπὶ, θἰ υἱνοῖ. ΕῚ διγθοτις ὕθδιι5., φοητιοδαξιτ' 
ὁμηῖ... (ἴπι απίθπι υἱοῖτια 6559 Τ,γάδα Χορρό: 
εἰϊδοίριιϊϊ ατπιάίοτιίος ιιοί Ῥοίτιις 655 ἐπὶ θα, πιϊῖ- 
ϑΘΡεσιῖ αἴμο5 οἷτος αὐ θιηι, τοΟραηΐθς  μΐ πὸ 
5ΓαΡαΤΘίλ7) ὉΠ 6 τἰδήτι6 αἱ 56. Εἰ φοιγρθης ατι-- 
θηὶ Ῥθίγιιδ, ὐδτῖς οπίηι {ἐ 15. 

Οὐοά 40] νου ται15 ἀΘο ΡΙ Πα η 5 ιβο ρα πε, ἰἰ οἰπὶ 
ἰπ ᾿ρϑἃ ρ6} ν᾽β Δ ΠΟ Π θη 5( 16 ηα]. 

ΟΑΡΕΤ ΧΥΠΠ. 

οαπ, το. 
16, 

1. 7}ε95ς.3. 
τ.2. 

αι. σ. 

8.19. 

Ζει. 9. 38. 

Ῥοϑὶ αἴϊφψιιοί αἰιΐοηυ εἰϊος αἰαὶ αὐ Βαγηαδαπι λει. ν5. 

Ῥακιΐιις : Τἰον ὀρ ϑτιΐθς απ υἱδί οπιις γταίγος πο- 
δίγοΣ ῥΟΤ' τιτινο δας Οἰνϊαι65, ἐπ ἡτῖδιι5 ργωάϊ- 

οανῖπις ϑοΡ δι ])οπεϊτιὶ, σιεοηιοίο 56 πανεαηί... 

ος απέοτη, [ αἰτο5, ἀθϑοίαιὶ ἃ υονὶς αὐ ἐθηηριι5 

μοῦ, αϑρθοίτι, πιοπὶ οογθ, αὐτιιεαγίϊις 76ειἰ- 

»  οοθιι ὅτι ἁΙΠΠ Ἰπῖπ5. οχ ἀπΕ (15. Το ]ιι5 ΠΠ|νν 5. 

21 

36. 

1. 77,6.5.:. 

Ι.-ὄΞ32. 



1. 7])ι655. 3. 
1.--3. 

οση. τὸ 

τς 

“οση. σα. 

15..-- 17. 

Αοί.20 7. 

Ἰνιὰ. ν.τι- 

Πυϊώ. υ.20. 
21. 

Ἰδιά.ν.81:. 

1. 7]ι655,5. 
9. 

δίσιοτι ]οαπτιῖς,, αἰϊοῖὶς πιο 3 {10 ἐ{ὶ 

λ18ὃ ἘΠ 

γιανίηει5. αοίοηι ὑδοίσαηι οἱεοι 6 οὐ ττεἶ0 ἐ6- 

σἰάοτῖο : ηιιοτίαηι οοἰμίπιι5 δπῖτο αὐ νος, 6850 

φιίάθηιν Ῥαιεῖι5, δἰ ξοπιθὶ δὲ ἰἰθγιίηι, 5θ ἵπιρε- 

εαἰἰνῖξ πος δαίαπας. ἘΠ Ῥάσ]ο Ροβὲ : Ῥγορίον φερε 

πιοπ ἀπιρἧιις διιδεϊτιθγιδιι5 τιοῦὶς ρίαοιιε, τι 

ΠΤ οηῖς γοἰ τι τι6γ ΘΠλ 17 οοἷϊ ᾿ οἱ πιϊδίηιις 11- 

πιοίϊοιιηι [ραίτθ ποϑίγισι., ἐξ ηυϊτιϊσίσιιπι 1)6ὶ 

ἐπι οραπϑοίϊο (δεῖ, αὐ φοπῇτγπιατιος ὑο5 οἱ 
ὀα]ιοναπάος ργῸ {{46 Ὁεείτα, τἰ γι η10 πιον θα 

ἐπι ἀγὶ νει αἰτοτιῖνιι5 ἰδιϊς; ἱροὶ δηῖπι δοἰ τς ψμοί ἐπ 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ 

μος ρμοκίὶ διιτιι5. 

Οιιοά ΡῬΓΟΡΡ ΠῚ οϑὲ 6115. 4] Πουη παιπὶ ΕΠΠσὶ, 

τηᾶσ πὰ ΟΠ ΠΥ Τα οὐρὰ 605. “π|Ὸ5 ἄοοοι, 
ἀν 15. γΑΓΟΠΟ ΘΓ Οἵ" ΠῚ ΟΠΙΠΐ 5{π 410 ἸΡΒΟΙΙΗῚ 

Οὐ ΠῚ] ΘΘΡΟΡῸ, ΘΕ μηϑὶ ἴῃ ἀοοἰνπα οαπὶ μῖι- 
ΠΟΘ τσ Ρυ ναι πὶ ἐΡδθπ ἃ ν6] δ τηογίειη 

Ἰ567116 ῬΘυβΟυ ΡῈ ΟΡΟΥ ΘΗ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

βοπῖις ρμαϑβίου' ἀπῖπιαηι σιέατα ροπὶξ ργὸ ονὶ- 

διι5... (ἰὴ ἜΓσῸ ργαπαϑςοτιί, αἰοὶ! διπιοπὶ Ῥϑίτο 

όσα τ δίπιονι Ψοαπγῖς,, αἰἰϊἱρὶς πὶ ῥἷιις ἢὶς ὃ 

1) ϊεῖϊ οἱ : Ετίαπι, ])οπιῖπθ; 1 κοὶς φιῖα ἀπιὸ ἰδ: 

Πιοὶϊ οἱ : Ῥάβοθ ἀβπὸς πιθος. Ζ)1οὶ! οἱ ἐϊογιίηι 

 Ἐπᾷαπι, 

])οπιῖπο; {τι 5οἷ5 φιιίῖα ἀπιὸ ἴθ. Ζ)ιοῖς εἰ : Ῥάξοθ 

ονϑ5 τιθας. 1)1οἱι οἱ ἐογεϊο : δίπιοη Τοαπηὶς, απιας 

ηι6 3 (οπίγιςίαἰιι5 ει οί ιι5, “ιῖα αϊαὶϊ οἰ ἰογ- 

(ἴο, “1Γπιας πι6} οἱ αἰαὶ εἰ : Π)οηεΐτδ, τι οπιτιῖα 

πιοοίϊ Σ ἴπ δοὶδ ψιὶα ἀπιὸ ἴθ. Ζ71)ἰχὶΐ εἰ «] δος ᾿ 

Ῥάαβοθ ονθς πιθαϑ5... ἵπια αἰίεηι σαὐδαίοτιιη, 

οὐαὶ δοτιν τι 5θτι εἰϊδοὶριἶϊ αὐ [Παπιροιιάμιι ρμα- 
πιθηι, αιεῖτις αἀἰδρτιίαίναι οτέπι οἷς, ῥΓῸ [δοξιτιις ἔτι 

ὁγαϑἐτιηι, ρΓΟ γα αἰ 116 ΣΟΥ ΠῚ ΟΥΘΙΤ. τδ 16 ἦτε τῖ6- 

ἀϊαπι πορίθην. ἘΠ᾿ Ῥαιιοὶβ ἱπιθυ)θοιὶς : “Ζ5οοπάθτις 
αἰεΐοιν, ΓΓαπβθηδῆιθ μάποηι, δὲ σιιδίατ, δαιῖς-- 
416 αἰϊοφιιίιις τιδ τι ἐπι ἰμοθηι, ρΓΟ δοίτι5 δι... 
Ομοιιοίο πἰλὶΐ σείσας γίηι αἰϊίμηι, ιιοηιίμιι 5 

ατιπαιτεϊανθὴὶ τοῖς οἱ ἀοοόγθηι ος μιιίϊοο εἴ 

ΡῈ ἄοπιος, ἰθδιἰΠοατις Ψιἀμὶς αἰχιιε (ὁπ ϊνιις 

ἐπ 1 δὴν ρο τι θη αμην, δὲ Πάθηι ἐπι Τ)οπεϊτιηη 

τιοσίγισι όδιιηι... ῬΤΟΡίΟΡ πιιοά υἱαίίαξεο, πιό- 

τποτίω γοιϊηθτιῖθς., φιιοπίαπι ρ61 ἐγ θππίτιγι τιοοί δ 

οἰ εἶδ πιοπὶ ςοςδανὶ οίπι ἰκ0γ} πιὶδ ἡτοτιθ 5 τἰτυιπι- 

φιοηιιια υδϑίγιηι... Φ͵Θπιογ 5 Θηιῖτ σις, ζ7πα- 

ς ἙΔιο Ῥατνὶβ, χαταλειφθῆναι μόνοι. ΤΡ γϑΐθτοβ αἵ 
ἴπ οοπίοχτα, ΑἸΙφααπίο μοβὶ Ἀδρ. Τουτϊα5 τοῦ μηδένα. 

ἃ 510 Π|ργὶ ἀπτῖψαι. ἘΝ τιῖο ἘΝΣΝ τρίτον καὶ ειπὲν : 

ΟΑΛΡΡΑΌΟΟ. ΑΆΘΗΙΕΡ, 

᾿ 
οὐ χαρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσω- 

πον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. Διὸ ἐθελήσαμεν 
"» “Ὁ ᾿ ΄3 -Ὁ- 3 ΙΝ }Ὶ τω δὴ εἴ ἥν ᾿ 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἐγὼ μὲν Παῦλος, χαὶ ἅπαξ χαὶ 

δὶς, χαὶ ἐνέχοψεν ἡμᾶς ὃ σατανᾶς. Κι αἱ μετ᾽ ὀλίγα" 

Διὸ μηχέτι στέγοντες ηὐδοχήσαμεν “ χαταλειφθῆ- 

ναι ἐν ᾿Αθήναις μόνοι: καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον 
ΑΕ τε υα πλν ἐλ τος ἜΡΟΝ Χόδιρ, τ εῦσος πεῖς 

τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, χαὶ διάχονον τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 
- , τω σ τ » Ν 2 ΣΎ τω τὶ ᾿ 

εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς χαὶ 

παραχαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν, τὸ μηδένα 
ὕ » “- “ , ΕΣ οὐ αν ΔΝ ν» 

σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις" αὐτοὶ γὰρ οἰδα- 

τε ὅτι εἰς τοῦτο χείμεθα. 

σ -ψ» -Ὃ΄ “-“᾿ 

ῃ Ὅτι ἴδιον τοῦ ἀγαπῶντος τὸν Κύριον τὸ, ἐν πολλῇ 

φιλοστοργία» τῇ περὶ τοὺς διδασχομένους, μετὰ 
ΕἾ εἰ πὶ ΟΣ Ων 

πάσης σπουδῆς ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν παντὶ τρό- 
Ων { , ΠΑ τε - - 

πῳ; χἂν μέχρι θανάτου δέῃ προσχαρτεροῦντα τῇ 
Εἰ δ ἌΞΩΣ 

διδασχαλία ἔν τε τῷ χοινῷ, χαὶ χατ᾽ ἰδίαν. 

ΚΕΦΑΛ. 1Θ΄. 

ΙΩΏΑΝΝΗΣ. Ὁ ποιμὴν ὃ χαλὸς τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 

τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτῳ». ΙΩΏΑΝΝ. Ὅτε δὲ 

ἠρίστησαν, λέ έγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὃ Ἰησοῦς" Σί- 

Β μὼν Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων ; Λέγει αὖ- 

τῷ ναὶ, Κύριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ᾽ 

βύδμε τὰ ἀρνία μου. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον " 

Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με; Λέγει αὐτῷ ναὶ, Κύ- 
ριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ " ποίριαινε τὰ 

πρόθατά μου. Λέγει αὐτῷ τὸ τος Σίμων Ἰωνᾶ, 

φιλεῖς με; ᾿Ελυπήθη ὃ Πέτρος, ὅ ὅτι εἰπεν αὐτῷ τὸ 

“τρίτον, φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, σὺ 

πάντα οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὖ- 

τῷ ὃ Ἰησοῦς" βόσκε τὰ πρόδατά μου. ΠΡΑΞΕῚΣ 
Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν συδόάτων, συνηγμένων τῶν μα- 

θητῶν χλάσαι ἄρτον, ὃ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 

399 μέλλων ἐξ ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον" παρέτεινε δὲ τὸν λό-- 

ἮΝ γον μέχρι μεσονυχτίου. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" ᾿Ἀναδὰς 
δὲ, καὶ χλάσας ἄρτον, καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ἵχανόν 

τε ὁμιλήσας μέχρις αὐγῆς, ἐξῆλθεν... Ὡς οὐδὲν 

ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι 
ὑμῖν, καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ χαὶ χατ᾽ οἴχους. 

ἃ διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε χαὶ Ἕλλησι τὴν εἰς 

τὸν Θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν... Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες 

ὅτι τριετίαν νύχτα χαὶ ἡμέραν οὐχ ἐπαυσάμην με- 

τὰ δαχρύων νουθετῶν ἕνα ἕχαστον ὑμῶν. ΠΡῸΣ 

4αοα πιαιιπι οταΐ οἱ ἀδουγίαξιιπ. 

ἃ Βερ. ῥυΐπιιις διαμαρτυράμενος. Μοχ ἴάοπι (οάοχ 

εἰς τὸν θεόν. Ποοϑὶ ἀὐτϊσαϊας ἴῃ πΐταψας οἀτοπο. 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 

, ΝῚ Α κι 5 5 5 . - 

ΘΈΣ. α΄. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοὶ, τὸν χόπον Βὶ ἐγό5, ἰαϑογὶς ποκίρὶ, οἱ  αιιματοπὶς : 
“ τὰ ἐς ." νι ᾿ , ΣΕ Ύ, 

ἡμῶν, καὶ τὸν μόχθον - " νυχτὸς χαὶ ἡμέρας ἐργαζό- 
Ὑδδοι τν Ἔ 

μένοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιδαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐχηρύξα- 
μεν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου ἐλεήμονα καὶ 
εὔσπλαγχνον εἶναι, χαὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν χεχα- 

χωμένων τὰς ψυχάς. 

ΚΕΦΑΛ. κ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, εἶπον 
Ν 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿ διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν χαὶ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὃ διδάσκαλος ὑμῶν ; Ὃ δὲ Ἴη- 

σοὺς ἀχούσας, εἶπεν οὐ χρείαν ἔχουσιν οἵ ὑγιαί-- 

νοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. Πορευθέντες 

δὲ, μάθετε τί ἐστιν “ ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν " οὗ 
γὰρ ἦλθον χαλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἷς 

μετάνοιαν. ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, 

εὐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν. ὅτι ἦσαν ἐσχυλμέ γχνίσθη περ ΐ ἦσαν ἐσχυλμεένοι, 

ὡς πρόδατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 

Ξ ᾿- α. οὖς 
Ὅτι δεῖ χαὶ ἐν ταῖς τοῦ σώματος χρείαις σπλαγχνί- 

ζεσθαι ἐπὶ τοῖς πεπιστευμένοις, χαὶ φροντίζειν 

αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ἢ 
ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι, χαὶ οὐχ 

ἔχουσι τί φάγωσι, καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ 

θέλω, μήποτε ἐχλυθῶσιν ἐν τῇ ΜΆΡΚΟΣ. 
Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς, παρακαλῶν αὐτὸν, 

χαὶ γονυπετῶν αὐτὸν; καὶ λέγων αὐτῷ,, ὅτι ἐὰν θέ- 

“Ὁ 
οοῳ. 

λης, δύνασαί με χαθαρίσαι. Ὃ δὲ Ἰησοῦς σπλαγ- 

χνισθεὶς, ἐχτείνας τὴν χεῖρα αὑτοῦ, ἥψατο αὐτοῦ, 
χαὶ λέγει “ αὐτῷ - θέλω, χαθαρίσθητι. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. 

Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν 

αθητῶν. ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ᾿Ἑλληνιστῶν Ε μαῦύτ; ᾽ 

πρὸς τοὺς “Εὐραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ δια- 
᾽ ΄ὡ πὶ ἘΠ 0. 25. ὦ 

χονίᾳ τῇ χαθημερινῇ αἵ χῆραι αὐτῶν. Προσχαλε- 
΄ ἄς -» ν “ὦ ἐπο τῷ 

σάμενοι δὲ οἱ δώδεχα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν ; 
εἶπον " οὐχ ἀρεστόν ἐστι χαταλιπόντας ἥμᾶς τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ, διαχονεῖν ταῖς τραπέζαις. ᾿Επισχέ- 
5" ΡΥ ΤΗΝ 2 ε ὦ , 

Ψασθε, ἀδελφοὶ, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους 

ἑπτὰ, πλήρεις Πνεύματος ἁγίου χαὶ σοφίας, οὺς 
Ε: , 

χαταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 

»ΈΘρ. ὈΥΙπητ5 ΓΘ ΠΕ τηᾶπι νυχτὸς γὰρ χαί, 

ς Αἀάϊία εδὲ νοὸχ αὐτῷ οχ Βορ. ρυΐπιο. Νοο ἴΐα 
τα] το Ῥοϑὲ ἴάοπι Νί5. νἱάθίιν Πα]υιῖϑδο θυΐπμα πλᾶπιι 

Ο 

419 

7ιοοῖθ αὸ 

αἴθ ὀρεγατιθ5, τι ἡ θῖν Ὁ Θοίτίτν ΟΥ̓ ΩΡ ΑΓ ΘΠιτι 5, 

ργιαϊοανίπιις ἐναπροίζιτη, 1) εἰ, οἷο. 

Οιοά «υϊ ρνςοίταν ἀοοινῖπε ῃγδάθη 8, 15 ἀθθοῖ 
6558. ΠΠΙΒΘΙΊΟΟΥ5. Οἵ ΟἰΘΙΠΘΠ5 5 ΘΓ ἸΠΔΧΙΠΠΘ. ΟΡ 
605, “|ΠΟΓΠῚ ΔΠΪΠΊ86 51Π| τὰ ]6 αἰ θοῖϑ. 

ΟΛΑΡΌΤ ΧΧ. 

Ετ᾿ υἱάοπίος ῬΠατνιδιθὶ, αἰϊσοναπε εἰϊδοίριιὶς 

δγπ5 : Ομίαγθ οἴεται ρει ἐϊοατὶς δὲ ρεσοαίοτίθιι5 

πιαπαμοαΐ πιασίδίεν ὑϑϑίο"}" ΤΕ ὕόδιι5 ατιάϊοπς, 

αἴΐ: Νοπ 65: οριις σαἰοτιίθτι5 τη θείϊοιι5. 5ο πιαῖς 

μαϑεπιίνιις5. Ετιτιῖθς απίεπι εἰϊδεῖί6, αὶ δ5ί : 

ΜΠϊϑοτιοογΐαπι ὐοῖο, οἰ τιον δαογί μοι ᾿ τιοπὶ 

ἐπῖπι θη Ὁ ΟΘαΤῸ [ιδίος, 56 ροοοαίοτος5 αὐ ρω- 

γιϊἐογιίατη... ἢ ἰοτι5 ατιΐθην, {γα 5., Τα ϊδ γί τι5 651 

οἷς : για ὁγαπί υδααίϊ, σοι ον 5 τιοτὶ ἰιαθθπιι65 

γαϑδίογετι. 

Οτοά ορογίθι ἵπ οΟΡΡΟΓοἷβ. διϊα πὶ ΠΘΟΘβϑ ΓΑ Π| 115 

605 4] ΠΟ ]5 ΘΟ πο βιιηΐ, ΘΟΙΠ ΠΏ ΪΒΘΡΑῚ, Θὲ 

ἸΡΒΟΡΕΠΠῚ ΟἴιΓἃ ΠῚ ΘΘΙΈΓΘ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

ΜΈΓ ΘΟΥ ἔπρνι, ψιία ἱτϊάπιο ἡαπι ρογδθνεγατιξ 

πιδοιίηι, οἱ τιοτὶ μαθοπὶ φιιοά τιατπάποοτι « οἱ αἰ- 

πιο 605 7εἤιπος τιοῖο, τι ἀδγοίαπε πὶ υἷα... 

Ειευϑηῖϊ αὐ διίηι ἰθργοσι5, ἀθργθοατι5 δίῃ, αἴ 

αὐ σεπιία {{{ιι5 56 ρτονοίνοηις, αὐ αἴσοης ἐ{11 : δὶ 

νἱϑδ, Ροΐες πὶθ πιιιγιίατθ. «} 6515. απεΐθπι τη ἰ5 γί 5, 

ἐχίοτιοα τπατιι σα ἐοιϊ σις ἐμιπι, οἱ αἰ ἐἰ{1: 7 οἷο : 
πειιιίατο... ἴπι ἀϊοθτις ατεΐοηι ἐς. οΓΘδοοτιίδ γιῖε-- 

ΠΙΟΤῸ εἰϊδοϊρτεΐονιτη,, [αοίτιηι 65: τητιγηιιτ" (στια- 
ἐοχιίπι ααἰνογϑῖι5 ἢ] εὔτιθος, 60 ιιοα εἰοερίοοτΘτι 

ἐπ πιϊπϊδίονῖο φιοιίάϊατιο υἱάπι δοτιίπι. οπνο- 

δαπίος ατιΐοιπ εἰπιοάθοῖτη πηιιϊεάϊπ πὶ εἰϊδοἴρτι- 

ἴογιιπι, αϊχοτιπέ: δοπι 65: ηιαίηι τος «ἐγ οἰ ἰπι-- 
{μον ὐϑγύιιπι 71)61, δὲ τιϊτιϊϑί ΓΘ τη τι5ῖ5. Οοπ- 

σἰάογαίο, {Γαΐτος., υἷτοὸς δὰ υοὐὶς ἐδεί[πιοτιῖο 

ψεσίγο σοπιρτοϑαίος δθρίοπι» ρίεπος δ ρίτί{ι 5ατι- 

οἷο εἰ βαρίθπίϊα,, {τπι05. ΘΟτδἐἐ{πι6]γυ1ι5. 510 61" ἰι0 6 

ΟριιΣ. 

χαταστήσωμεν ϑιιρίπας Βορ. ἰογειβ χαὶ τῆς ὀφειλο- 

μένης. 

Δαιε. 9. 

11.---ι3. 

Τρῖά. ν.38. 

Λαιελι. ιδ. 
22. 

Μανε.τ.ήο. 
ἀι. 

Αεὲ. 6.1 ---- 
3. 



λ20 ὃ: 

Οὐιοά ἰδ. οὐ σοπονοάϊταν νϑυ]ῖῖπι 1)61, 56. ἃ ΠΙΆ] - 

ΥἼ1Π} ΠΟΘΟΓΟΥΙΠῚ οἴαὐϊὸ σά πισουο ποῖ ἄθεοι, 

ἄπαπι πτάσπο σοπάῖα ἴῃ ΘΧΒΘ ΘΠ 415 πλΪ ΠΟΥ] τι5 

5181 ᾿ρ51π|5 ΟΡ ΠῚ Πᾶνδί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΙ. 

(οηπνοςαπίος αἰοηι αποιφοίνε χει εἰἐιαἀἰϊτεθνι 

ον ἐδὲ ὠηιιίηι πιο 5 

“εἰ. 6. 2. 

εἰϊδοίριεϊογιιν,, αἰ γι 
ἀογοϊη ιογὸ υθττεπι 1)6, οἱ τυϊτιβ ΕΣ 41 τη θτιδὶϑ. 

Τὐϊά. ν᾿. ἡ. ἘΠ᾿ ράα]ο ροϑὲ : Ὸς ϑθγὸ ογαϊϊοπιὶ δἰ πιὶπἰδίογῖο 

“ογδὶ ἱπδίατιος {ποτὶ πεῖ. 

Οιὐιοά ποθ ἃ οϑιθπιλΠοπθπι, πθάιι6 δὰ ατι:- 

δἴαπι. Δ θοπάτιβ. ὁδὶ ἀοοινῖπδο 5οῦπηο, θαη- 

ἀϊδπάο δι θη θιι5., αὐ Ποβίυῖα νοι ρ ΔΕ Π|}01ι5 

ἁιιῖ ΠΟΙ (15 σοΠϑα ἃ Πλ115 : 564 ΠῸ5 ἴα 65. 6558 

ἀἀάδοοι, ται αδμι {αἰ αι οἱονίανη 1)οὶ ον 

1ρ50 Ἰοᾳιιαιηι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΠΙ. 

Οπιτῖα σθγῸ ορόγα σα Καοεπι πὶ υἱάφαγίι" 

αν Ἰιοπιϊτῖνιι  ἀϊϊαίαπε οπΐπι ρἢγ ἰαοίονία σία, 

εἰ πιασηϊβοαπῖ Πηιύτῖας υϑοίποπίοτγπι ϑιι0- 

ΔΙααιΝ. ,3. 

διπαῖο. 

τιιηι, απιατίηιο ρῥτΐπιος τϑοιμϑιίιις ἐπ σωπῖς, εἴ 

ΡΓίπιας οαἰιδάγας ἵπ 5γ παϑορὶς, οἵ βαϊμίαιοπθς 
ἐπὶ [ογὶς, οἵ νοςατγὶ αν μοι πίθιι5, Παρνὶ, Πανὶ. 

7ος απίθηι τπιοῖϊιο σοσατὶ Πανὶ: πτιι5 Θ5ὲ ΘΠ] 

πιασίδε 61" τνόξίον : Οηλτιθ 5 ατιΐοηι τος ἔγαίγες δ5ἰ5. 

Ετ ραίτεπι ποθ ὑοοαγὸ Ὁοὐ δ 5ΙΡ6Γ ΟΥΤ απ : 

μτιιι5 δεῖ ὁπὶπι Ῥαίοι ὐϑϑίθν, αὶ τη οἰδἰϊς 651: 

σιθὸ τνοσοπεϊτιὶ τις ὶδιγὶ ᾿ τιαπι τπαρίδίθ Ὁθ5ἴε 

ὕοιπ. 7.16. μπιπι5 6οῖ, ΟΠιγίδίις... θα ἀοοίτίσια τιοτὶ 65ΐ 

ΞΟ; τιθα, 5ϑά 6Ἴιι5, φιιὶ τυϊδῖτ πιὸ. δὲ εὶς οἰ τι αἴοπι 
ἱροῖπις [αοἰαὶ, ἐοβποςοθί (6 εἰοοίγίπια, μγιεπι δὰ 

7060 5ἰϊ, απ ἐβὸ ἃ πιδῖρεο ἰοηιίατ. (ει ἃ Ξθηιθῖ- 

ἦρϑο ἰοχιιίιιν, οἰογίαμι ργοργίαμι ιορὶξ : αὶ 

απίοηι φιιοτὶς οἰοτίαπι 6715, φιιὶ πιϊ σοῖς ὀιίηι, ἰεῖο 
συγ. 3. ΦΘΡαάΣ 65ι, οἱ ἐπγιδιϊιία ἐπι ἐἰ0 ποῖ 6εί... δοπ, 

1. δπῖπι σιιπιῖί5, δῖομε ρμἐιιγὶηιὶ, ααἀἰιϊογαπίδς Ὁ ΡῬιίηι 

Τοὶ: ς«ὁ4 τνηοἶιιι δα οἰποογιίαῖθ, σϑὰ υϑἰμὶ δὲ 

τ. Ῥεις... ἴὴ6ο, οογάπι 1260 ὧν (ΠΠιγιδίο ἰοητιίπιι... Βα ον- 

3.-Ῥδ.Ψ ἰαίϊο οπαῖτι ποϑίγα τιοτὶ εἶδ ΕἸΥΟΤΟ, πιθήτιθ εἴ ἵπι- 

πειιϊιῖα, τιϑηιιθ ἧπ ἀοῖο : “θα οσἱοιε ργοῦαίϊ αὶ Χριστῷ λαλοῦμεν. ΠΡῸΣ ΘΕΣΣ. «α΄. Ἢ γὰρ πα- 

διηι5 α 1260, ἱὶ ογο γί τιοῦὶς ον απσοϊζιηι : 

ἱία ἰοφιίηιν, ποτὶ “πιαϑὶ ἰιοπυϊτῖδτι5 ρίαοοπίες, 

 Ἑδιῖο Ῥανῖς. ὡς δόξαν. Αἱ Μί85. ἄπο εἰς δόξαν. 

» γὸχ βαθθὶ Ξειηεὶ ἴῃ Βοβ. Ρυϊπιο Ἰορίξαν. 

υ͵ Ὑ - ν - Ὁ Ἂν " ΄ 

τὰ Ὅτι οὐ δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου ἐν τοῖς ἐλάτ- 

ΒΑΘ ΟΡΒΆΑΒΕΝ ΘΑΡΡΑΌΟΟ, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

3.5 Ἐ; 5 , -- , 
τοσιν αὐτουργεῖν φιλοτιμούμενον τῆς ὀφειλομέ- 

Ν Ἄ, , σὰ ᾽ ΕΝ 

νης περὶ τὰ μείζω σπουδῆς ἀπολείπεσθαι... 

ΚΕΦΑΛΔΛ. ΚΡ΄. 

»ἦν 
οἱ δώδεχα τὸ πλῆθος τῶν 

μαθητῶν, εἶπον: οὐχ ἀρεστόν ἐστι χαταλιπόντας 

Προσχαλεσάμενοι δὲ 

7 τραπέζαις. 

τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 

τοῦ λόγου προσχαρτερήσωμεν. 

ἡμᾶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διαχονεῖν 

Καὶ μετ 

διαχονί τὰ 

᾿ ὀλίγα" Ἡμεῖς δὲ 

μι μμμμεδιι,...... 

Ὅτι οὐ δεῖ ἐπιδειχτιᾶν, οὐδὲ ἐμπορεύεσθαι τὸν λό-- 

γον τῆς διδασχαλίας ἐν κολαχεία τῶν ἀχουόντων, 

εἰς πληροφορίαν τῶν ἰδίων ἡδονῶν, ἤτοι χρειῶν " 

ἀλλὰ τοιούτους εἶναι, "ὡς εἰς δόξαν Θεοῦ ἐνώ- 

πῖον αὐτοῦ λαλοῦντας. 

ΚΕΦΆΑλ. ΚΓ. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι 

Τρὴς τὸ ἜΝ τοῖς ἀνθρώποις: πλατύνουσι δὲ 

ἃ φυλαχτήρια αὐτῶν. χαὶ μεγαλύνουσι τὰ χρά- Ξ 

εὐ είν τῶν ἱματίων αὐτῶν" φιλοῦσί τε τὰς πρωτο- 

χλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, χαὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς, χαὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 

ἀγοραῖς, καὶ χαλεῖσθαι ὃπὸ τῶν ἀνθρώπων τ ερσό- 

δὶ, ῥαδόί. Ὑμεῖς δὲ μὴ χληθῆτε ῥαδοί- εἷς γάρ 

ἐστιν ὑμῶν ὃ χαθηγητής" πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί 

ἐστε. Κι αὶ πατέρα μὴ χαλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" 

εἷς γάρ ἐστιν ὃ Πατὴρ ὑμῶν, ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

μηδὲ χληθῆτε καθηγηταὶ, εἷς τὸ ἐστιν ὃ χαθηγη- 

τὴς ὑμῶν ὃ Χριστός. ΙΩΏΑΝΝ Ἧ ἐμὴ διδαχὴ 

οὐχ ἔστιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ ὙΣΣ με. Ἔαν τις 

τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς» 

πότερον ἐχ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λα- 

λῶ. Ὃ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, “ τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν. 

ζητεῖ: ὃ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, 

οὗτος ἀληθής ἐστιν, χαὶ ἀδιχία ἐν αὐτῷ οὐχ ἔστιν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β΄. 

χαπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἶλι- 

χρινείας ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ, κατενώπιον Θεοῦ ἐν 

Οὐ γάρ ἐσμεν, ὡς οἱ πολλοὶ, 

ράκλησις ἡμῶν οὐχ ἐχ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, 

οὐδὲ ἐν δόλῳ, ἀλλὰ χαθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ ᾿ 

ς Ἑδιιῖο Ῥατῖς. τὴν ἰδίαν δέξαν. Αἱ Μίϑ5, ποβίγι αὖ 

ἴῃ οοπίοχίι. 



ΜΟΠΑΙΙΑ. 121 

Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν " 

οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσχοντες, ἀλλὰ τῷ Θεῷ τῷ δο-- 
χιμάζοντι τὰς χαρδίας ἡμῶν. Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ 
Ἂ Υ Ν ε -“ Ν ὟΝ 

χολαχείας ἐγενήθημεν πρὸς ὑμᾶς, χαθὼς οἴδατε, 
“ι - 

οὔτε προφάσει πλεονεξίας, Θεὸς μάρτυς, οὔτε ζητοῦν- 

τες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπὸ ἄλ-- 
λων, δυνάμενοιἐν βάρει εἶναι, ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι. 

Ὅτι οὐ δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου εἰς τὴν χατὰ 

τῶν ὑποχειμένων ὕόριν ἀποκεχρῆσθαι τῇ ἐξουσία " 

οὗ μὴν οὐδὲ κατεπαίρεσθαι αὐτῶν - ἀλλὰ μᾶλλον 
ὑπόθεσιν τῆς πρὸς αὐτοὺς ταπεινοφροσύνης τὸν 

βαθμὸν ἔχειν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΔ΄. 

ΜΑΊΤΘΑΙΟΣ. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος 

χαὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὃ χύριος ἐπὶ τῆς οἰχίας 

αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς ἐν χαιρῷ τὴν τροφήν ; Μα- Καὶ 

χάριος ὃ δοῦλος ἐχεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ χύριος αὐτοῦ, 

εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ 

πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 

᾿Εὰν δὲ εἴπη ὃ χαχὸς δοῦλος ἐχεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ 

αὐτοῦ “ χρονίζει ὃ κύριός μου ἔρχεσθαι, χαὶ ἄρξη- 

ται τύπτειν τοὺς συνδούλους "ἃ αὐτοῦ, ἐσθίη τε καὶ 

πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων " ἥξει ὃ χύριος τοῦ δού-- 

λου ἐχείνου ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ 

ἣ οὐ γινώσχει᾽ χαὶ διχοτομήσει αὐτὸν, χαὶ τὸ μέρος 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποχριτῶν θήσει. ᾿Εχεῖ ἔσται ὃ 
χλαυθμὸς, χαὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. ἸΏΑΝΝΗΣ. α 
Ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὃ Κύριος, καὶ ὃ διδάσχαλος, 

καὶ " ἀληθῶς λέγετε " εἰμὶ γάρ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα 

τοὺς πόδας ὑμῶν, ὃ Κύριος, καὶ ὃ διδάσχαλος, χαὶ 

ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. ΛΟΥ͂ - 

ΚΑΣ. ᾿Εἰγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ, 
τίς αὐτῶν μείζων δοκεῖ εἶναι. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς " οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν χυριεύουσιν αὐτῶν, 

χαὶ οἵ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται χαλοῦνται" 

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω 

ὡς ὃ γεώτερος, χαὶ ὃ ἡγούμενος, ὡς ὃ διαχονῶν. "Γίς 

γὰρ μείζων, ὃ ἀνακείμενος ἢ ὃ διακονῶν; “Οὐχ ὃ 

ἀναχείμενος; ᾿Εγὼ δέ εἶμι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ὃ 

διαχονῶν. ΠΡΑΞΈΕῚΣ. ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας 

εἷς Ἔφεσον γ μετεκαλέσατο τοὺς πρεσθυτέρους τῆς 

᾿Εχχλησίας “ ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν Ὁ 

4 Νὸχ αὐτοῦ ἴπ ψοίουθιι5 ποϑίγὶα ΠΡΥῚ5. ἄθοβι. Νοκ 

αὐταί Θεὸ προσδοκᾷ χαὶ διχοτομιήσει. Απταϊ ἅτιο 

᾿ιρυὶ τα, αἰ ο Ἰ ἴχπιι5. 

» ναχιο οὐγιῖο εἰ Βορ. βοσιμάιις χαὶ ἀληθῶς λέ- 

801 
ΛΑ 

564 7260, φιιὶ ργυναὶ οογα ποσῖνα. Δοφιο ἐπῖπι 

αἰϊφιιατιαίο {εἴπει 5. ἐν 5ΟΥἸπ ον αἰ αἰϊοτιὶς ἀρὰ 
τοϑ, δἰομι δοἱ δ ; πϑήιθ ἵπ, οὐοαϑίοτιο ἀναγὶτἰω 

7 εις 1655 651 : πϑήτι6 ιογοπίες αὖ Ἰιοπιϊτε 5 

δἰογίαπι, τόθ ὦ ὉοΡ 5, τιθημθ αὖ αἰϊὶς; ἰἰσοῖ 

Ροϑϑδοπηα ἐπὶ ἀμοίογί [αἴ 6556, ἰαπιψιίαπι ἀροϑιοἱϊ 

Οπτιςιϊ. 

Οιοά ποπ ΟΡΟΡΙΘΕ θιιηὶ {{| ργθοϑὲ 1115. ἀοοθη- 
αἾ5, ἀθα111 διὰ ροίθϑίαίο δ δ] οίονιιηι οοπ- 

{πη 6] 1ὰπὶ,. ΠΟΩτ6. οοΠ ἃ. 1ΠΠ|05. ΘΧΙΟΠ], «ἴῃ 

ΡΟΙτ5 συδάτι. ΠΠΠπιπὶ ἀσοῖρονδ. οθὶι «ιια πηι 

ΘΟΟΔϑοπθἢλ. [αι Πα 115.,.ὄ {π|0 οἷθ. οδίθμἀοπὰ 

ϑιῖ, 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΙΝ. 

Ομἱεῖς, ρι[α5, 651 {1 ἀοἰϊς σογνι5 οἰ ρυμάθη5, “ιιθην Παει. αἡ.. 
δοποίίιεῖι «ἰοινιῖτιιις. στέροτ" Καπεϊ αι σιίατι, μι οὶ 45.---5.. 

ἐἰΠὶς οἰδιι ἐπὶ ἐοπιρον Βθαίις5 {6 ΦΟΡΡ 5, 

ιίοπα οἰιπὶ Ὁθη τὶ! εἰοηιΐσιιις 6715, ἱπιρθπογὶξ οἷο 

{ποϊοπίοπι. “Ζπιεπ ἴσο τονίς, φιονίαι 51} 67 

οπιτΐα ϑοτια σα σοηςίϊ6 1: δίπι. δὶ απθπι αἰϊ-- 

χογὶΐ πιαΐπις ϑοῦντις {{16 ἵπὶ σογἶδ 5πὸ : Ὥδογαπι 

7αοίξ «ἀοηιῖτιι5 τιειι5 ϑδπῖγθ : οἱ σρογίῖξ ρόγοιι-- 
1676 ΠΟ ΠρΟΥ͂ΡΟ5 σἷι05, τιαπιποθίψιθ εἰ ὑἱϑαΐ οιίηι 

οὑτϊοσὶς  ὐδπῖοὶ ἐἰοιιίηι5 σοΥνὶ ἐἰ{ϊπις ἐπὶ εἶδ 

μα ποτὶ Ξρογαῖ, δὲ ἰιοτα ψια ἰβπογαὶ : οἱ αἰνίεοι 

ἐπηῖ, ραΓΙ πιῇ 16 6715 ροποί οππι ἢ γροογ 5. {{Π10 

Ἔγὶἐ Π6ῖτπι5., οἱ οἰγί ον αἰοτίζπι.... ΓῸς5 υοοαςϊϑ γοαπ.ν3. 

πιθ., Ποπιῖτιο, οἱ αρίοίον : οΓ ϑΕ6 αἰϊοϊ εἰς : σιεηι 13: Χή.. 

εἰοπῖπι. δὶ ΘΥσῸ Θ5Ὸ ἰανὶ ρείθς σὉυϑδίτος, 1)οπιῖ- 
πῖις, οἰ Παρίσίοι : δὲ ὑὸς “ον εις αἰτοῦ αἰζογῖτις 

ἰανατ μϑίίο5.... ἔαοία 65ὲ ἀμίθηι δὲ ὁοπίθηϊο γις.5.»ή. 

ἐπίον' 605. {πεῖς Θογαπι υἱαθγοί μι 6556 τπα]ον". .16- --26. 

5115 ατπίοτη αἰΐαϊὶ! οἷς : ορο5 σοπίϊεηι «ἰοπιϊσιαμ-- 
{11 εἴς, οἱ φιὶ ροϊόοία!οηι ᾿αϑθπὶ διρ 67 6α5, ὑ6- 

πιο Ποὶ σοσαπίιτ. ΓῸς ατεΐθπι τιοτὶ δ(ὸ - οσϑά σιιὶ 

τα] οΥ 65. ἐπι νοδὶς, [αἱ σἰσιει γιπῖον" : οἱ ει ργ- 

ΘΕ5507' 65ί, σοί πιϊπϊδιταίον. δίαπι σεῖς τπα]ο 

δεῖ, φιιὶ τοι ἀπ φιῖ ταϊπ δίνας  Νοππθ ψιιὶ 

τϑοιπηνὶ ἢ Ερο ακιίθην ἐπὶ τη θεϊϊο εοίριιγν διίηι, 

σοι φιιὶ τηϊτιίταΐ.... ΑἹ ΜΠ Οιο ἀτιίοιγι τι {6715 4ι1.50. ι7. 

Ἐρδόϑιι, υοοανίξ τπαογος παΐτε δ σοοδί; σιιὶ τ---ιϑ. 

οἰιγι υϑπϊδοοπί αἰ επιτπ., αἰαῖ οἷς : Γ΄ 05 5οἰ(ί5, ὦ 

γγίπια εἶδ χιίώ ἐπσ 5 ϑιι5 διέπε τι Γσἴαπι, ψιια εν 

γέτε. ΑΙΠ ἄπο Μ85. χαὶ χαλῶς λέγετε, εἰ ὕέπε εἰϊοϊεῖς. 

Νοίαπάτα ρτωΐοροα, Ἰθρὶ ἰοὺ ἰοοο ἴῃ Ἀθρ 5. ρυῖπηο 

οἵ τευτῖο ον ϊπιο ἴπνοσϑο ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος. 

ο {πτγάφαο οἀϊο οὐχ ὁ. Αἴ Μ5, ἄπο οὐχὶ ὅ. 



222 5. ΒΑΒΙΠΙ ΘΕΒΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΒΟΘ. ΑΚΘΗΙΕΡ. 

“πονίξοτιπι ΡῸῚ Οπιπθ ἰθπιριι5 ἡιδγῖπι : ϑορυϊεπς αὑτοῖς. ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ 

Ῥοπιῖπο εἴιπὶ οπιτι ᾿ιιπιϊΠξαίδ., δἰ πατεῖς ἰαοτγ- ἣς “ἐπέδην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν 

πιὶς οἱ ἱοπίαιϊοπῖνιις, {τί πεϊ]ιὶ ἀοοϊάογιιιι ἐς πάντα χρόνον ἐγενόμην, δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ 

ἱπεοϊαϊὶς σιάκοττιπι.... Γἀϑοπίον δπῖπι σα [τιὶς πάσης ταπεινοφροσύνης, καὶ πολλῶν δαχρύων χαὶ 

ἐπιοὶρί οτος, οαπὶ ἰἰἰ5 ἱρδὶ δαρίεπίε5. διιδεϊπιοιϊς πειρασμῶν, τῶν συμόάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιδουλαῖς 

δπῖπι, οἱ φιὶς ὑος ἐπ σογνιαϊπιοπι τϑάϊσίί, οὶ τῶν ᾿Ιουδαίων. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ἡδέως γὰρ 

γιιὶς ἀδνοταΐ, 5 4ιιὶς αροίρῖξ, οἱ φιῖς ἐαιοἰ ϊέτιτ, ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, φρόνιμοι ὄντες. ᾿᾿Ἀνέχεσθε 

οἱ φιιὶς ἔτι Καοῖοπι σὸς οἰάϊι. ϑϑοιιπιάτιπι ἱα ποῦ ῖ-- γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς χαταδουλοῖ, εἴ τις χατεσθίει, εἴ 

(αἴοπι αἶοο, ηιασὶ πος ἐπῇτγπιϊ βιογίπιιις τι ας τις λαμθάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἷς πρόσω-- 

Ρατίε. πον ὑμᾶς δέρει. Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς 

ΦΘΟΥλτὰ 
ῖ90.-.21. 

. , ὅν ΜΕ , 
ἡσθενήσαμεν ἐν τῷ μέρει τούτῳ. 

- - - σ͵ 9᾽.ᾳὉς -ς 

Ουοά ποι 511 ριεαϊοαμάιῦ. δνδηβοῖπιπι ΡῈ Ὅτι οὐ δεῖ κατ᾽ ἔριν, ἢ φθόνον, ἢ φιλονεικίαν τὴν 

δοπίθπείοπθμι.,, πὶ Ἰηγ ἀϊαπι., ας φαδηγάδμ Ε 

ΔηΐμηΙ αἄνογβιιπι ΔΙ 1105 ΘΟ ΠΟΙ ἃ ΠΟΠΘΗΙ. 

, , τΝ 

πρός τινας, χηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον. 

ΟΑΡῸῚΤ ΧΧΥ. ΚΕΦΑΛ. ΚΕ΄. 

ΕἸΣ 12. Ερρδ μιμοῦ πιθιι5, ιίθηι οἰθαῖ, αἰϊδοίτις. ππδιις, ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἰδοὺ ὃ παῖς μου, ὃν ἡρέτισα, ὃ 

ἐπ πο εἰδὶ θόπθ σοπιρίαοιεῖϊ απΐπια πιεα. Ῥοπαπι ἀγαπητός μου, εἰς ὃν ηὐδόχησεν ἣ Ψυχή μου. Θή.-- 
- 

ϑρίγιιιπι τπδιιπὶ διίροτ' ἐἰίπι, Θἱ γι ἰοῖτιτη, σοτείϊδιις σω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ κρίσιν τοῖς ἔθνε-- 

πιιιϊανῖῖ. Ποτι οοπίοπαοί, τόμ οἷαπιανῖξ, τιε- σιν ἀπαγγελεῖ. Οὐχ ἐρίσει, ᾿ οὐδὲ χραυγάσει, οὐδὲ 
Ῥλιϊὲρρ. τ. ἐν ἘΟΤῈ : ᾿ ᾧ ἈΝ δι , ἐξ 
ἰδ. ΡΣ ᾿ 4 «πάϊει αἰϊηιιὶς ἐπ ρίαἑεὶς ϑοσοπι ἐ}ι5..... Οἰ- ἀχούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 
ΞΕ 

ἄκπι φιιϊάοπι εἰ μτορίεν ἱπνίάϊαπι εἰ σοπίεπιϊο- ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠ. Τιυνὶὲς μὲν χαὶ διὰ φθόνον χαὶ τ ἜΓΟΡ ᾿ φ 
- 305 ᾿Ν , ΕΥ ΄ 

πόπι, ηιιϊάαπι αμίθπι εἰ ργορίεγ ὑόπαπι υοῖπιι- 55 ἔριν τινὲς δὲ χαὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν χηρύσ- 

ἰαίοπι ΟἸιγισίπιπι ρῥγααϊοαπε: φιίάαπι ἐς οματγῖ-  σουσιν" οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολο-- 

ἑαῖδ, Ξοἰοτιῖος φμοπίαπι ἵτι ἀδἤεπίοπεπι ἐναπρεῖϊ υἱαν τοῦ εὐαγγελίου χεῖμαι οἵ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν 

Ροϑίξιις βίιπι : ηιῖάαπι ἀμίεπι δα οοπί ΑΙ ΠῈ Χριστὸν χαταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι 

ΟἩγίσίιιπα ἀπιπιτιίαπί, ποτὶ σἰπιοθγθ, δαϊσἐϊπιατιίες θλίψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 

ΡΓΘδϑΓαηι 56 σιιδοϊίαγα οἰτιοιεϊὶς πιοῖς. 

Οὐοά πο ορουίδε Βα Δ Πἰ5 Ρ ασβι ἀ11|5 ΘῈ ἀ0η15 Ὁ Ὅτι οὐ δεῖ τοῖς ἀνθρωπίνοις πλεονεχτήμασι χεχρῆ- 

84 δνα πο ργϑ ἀἸο  ΠΟΠΘη., ΠΘ ἃ ᾿ρ515 οΡβοῖι- σθαι εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, ἵνα "μὴ 

γθταν Τ)6Ὶ στα πὰ. ἐγκρύπτηται αὐτοῖς ἣ τοῦ Θεοῦ χάρις. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΥ͂Ι. κεΦᾶλ. κε 

Μαμλ. ααν ΟὈπΠίθον εἰδὶ, Ῥαίοτ, 1)οπιῖπε οσιδἰὶ ἐὲ ἰεσσα, Β ΜΑΤΎΘΑΙΟΣ. ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύ- 

τ ιῖα αϑεοοπαάϊειὶ πιδο α Ξαρίοπίϊθιις οἰ μυμάθπιϊ-ὀ ρἱε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς. ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα 

το ὔονοῖ.. διις, εἰ τονοϊακίϊ δα ραγυκϊα.... Πότε δπῖπι ταῖσι ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν, χαὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νη- 
τ πιὸ Ομτιςίιις δαριίξατο, Ξε ἐναπραοϊίξαγε : τιοτι ἵπ πίοις. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με ὃ 

Ξαρϊοπῖϊα σϑγδῖ, μὲ τιοπὶ ἐν αοιεοίπιτ οτπις ΟἸιτισιῖ... Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι " οὐχ ἐν 
το θοτ.5.1. [1 660 οτιπιὶ ϑεπίδδοπι αὐ ὑὸς, ἔγαίγες, υδτιὶ ποθ σοφία λόγου, ἵνα μὴ χενωθῇ ὃ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 
ἘΠῚ ἐπι διε ἰπυϊξαϊδ σογπιοτεῖς, αἰ σαρϊεπίϊ, ἀπππ- ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελ- 

ἐἰατις σοὐϊς ἐδείϊηιοτεῖπιπι Π οἰ. οπ δπῖπι ἡμαϊοανὶ φοὶ, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου, ἢ σοφίας, 

πδ δοῖγθ αἰϊητιϊα ἰπίεγ ὑο5, τιϊδὶ Τόσα Οἰτί- χαταγγέλλων δμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ 
δίπιπι : δὲ ἤπιπς ογιιοϊ ατιπι. ΕΣ ὅσο ἐπ ἱπιβγπιϊ- ἔχρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ ᾿Γησοῦν Χριστὸν, 

ἀ Τύναχις οἀϊιῖο ἀπέθην. Οοήεχ Οομηρεῦῖ. εἰ 1 υἱριις. 
ἄπο ἐπέθην. 5 Τχαψας εὐϊιῖο εἰσκρύπτυται. ἈΟΡῚ Ῥυίπιις. εἴ 

“ Ἄδρ. τετγέλιις τὴν πρός τινα, αενεν δι χιιεπιρίαηε. τογίλιις ἐγκρύπτυται, γεοίϊιις. 

ἘΠΙα 4, οὐδὲ κραυγάσε;, αὐ τευ οπὲ οχ Πρ τὶς νοῖο- 



ΜΟΝΑΙΙΑ. 

καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. Καὶ ἀγὼ ἐν ἀσθενεία, χαὶ 
ἐν φόδῳ, καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς" 

καὶ ὃ λόγος μου, χαὶ τὸ χήρυγμα μου οὐχ ἐν πειθοῖς 

ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει Πνεύ- 
μᾶτος καὶ δυνάμεως " ἵνα ἣ πίστις "ἢ ἡμῶν μὴ ἦ ἐν 

σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει Θεοῦ. 

Ὅτι οὐ δεῖ οἴεσθαι “τὴν εὐοδίαν τοῦ χηρύγματος 
2. 5 3 , , Ὡς ΕἸ ΩΝ » 
ἐν ἰδίαις ἐπινοίαις κατεργάζεσθαι τὸ δὲ ὅλον ἐπὶ 

τῷ Θεῷ πεποιθέναι. 

ΚΕΦΑΛ. κα΄. 

ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχο- 

μὲν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεὸν, οὐχ ὅτι ἱκανοί 
ἔσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι, ὡς ἐξ ἑαυτῶν " 

ἀλλ᾽ ἣ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἱκάνω- 

σεν ἡμᾶς γενέσθαι διαχόνους χαινῆς διαθήχης. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β΄. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦ-- 

τὸν ἐν ὀστραχίνοις σχεύεσιν, ἵνα ἣ ὑπερθολὴ τῆς 

δυνάμεως ἦ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν. 

Ὅτι οὐ δεῖ τὸν ἐγχεχειρισμένον τὸ κήρυγμα τοῦ 
εὐαγγελίου χτᾶσθαί τι πλέον τῶν πρὸς τὴν παρ᾽ 

αὐτοῦ͵ ἀναγχαίαν χρείαν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΠΗ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Μὴ χτήσησθε “χρυσὸν, μήτε 
ἄργυρον, μήτε χαλχὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν" μὴ 

πήραν εἰς δδὸν, μηδὲ δύο “χιτῶνας, μηδὲ ὑποδή-- 

μᾶτα, μιηδὲ ῥάδδον " ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τῆς τρο- 

φῇς αὐτοῦ ἐστι. ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Μηδὲν αἴρετε εἰς 

δδὸν, μήτε ῥάδδους, ἴ μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, 
μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. ΠΡΑ- 

ΞΕΙΣ. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς 
ἐπεθύμησα, αὐτοὶ γινώσχετε. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. β΄. 

Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 
πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 

ΒΡγο ἡμῶν βᾶσεν ἴοχίι5 νυϊσαίιβ παρεὶ ὑμῶν, 5,- 

εἰες πυϑείρα. 

« Τῦιγάχας θα τεο εἰ ἄτιο Μ55, τὴν εὐδοκίαν τοῦ. Βεξ. 

βοουπαιιβ. οπποπάδίιιβ τὴν εὐοδίαν τοῦ : αιιο τη6]}1π|5 

ἡπαϊοανἑπειιβ οὐ γουῖαιϑ, τ οα Ἰοοα, {τι πποχ ὃχ ϑου]- 

Ῥίανα ῥτοίογοηίαι, Ῥοβϑδίπί δα αἰὐα]!υι Φυσάγαγο. 

λ28 

(αἰ, οἴ {μι}, εἰ {ΓΘ ΠΟΥ τη αἶιο {μὰ ἀρι νος : 

εἰ 56’ ΠΟ 1615, οἱ ργααϊοαίο πιθα ποτὶ ἐπὶ ρ6Γ- 

σμακὶριτ τι ᾿τισιάτι οαριθτιίϊ νογνῖς, 5οά ἴπ 

οβίθπϑίοπο ϑδρίγίτιι5. δὲ οἱγιιιῖς ; ει βάτος πορίγα 

πιοπὶ οἱξ ἷπι δαρίοπίία οηεΐπιιηι, 564 ἐπ υἱγιί6 

Τεὶ. 

Ουοά ποῖ ρμαϊαπάμιπι οϑὲ, {αοα ποβίγα ᾿ρϑουιηι 
50] Εἴα δὲ ἃγ 16 ῬγἸσδ πο ηι ἀ( ρΙΌΒΡΘΙ ΠΝ 

οχίταμι ἀθαιιοαηι5 : 5664 Πἀτιοῖα. Ομ ηπῸ ἴῃ 

60 οοἸ]οοαπάαὰ ει. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙΙ. 

2. Οον. 3. Ῥιαιιοίαιι αἰίοπι {αἴθοπι παϑόπιι5 ΡῈ (ἀτῖ- , 
ήη.--. σίμπι αὐ ΤΙλδιίηι : τιοτὶ ψιιοά κε {οἱθηῖο 5. δἰπιι5 

οοσίίαγε αἰϊφιιϊά κα τιοὶς, φιιαδὶ ἐᾳ ποῦὶδ : 5ϑὰ 

σιε[γοϊοτα τιοσίτα ἐὰ 1260 ἐπὶ, τὶ οἱ ἰάοποος 
πιο [δοὶϊ πεϊτιϊδίγο5 τιονὶ [οδαπιϑπιϊ.... ἔδαῦόπιι5 

ατεΐοιπ ἐΠιοδατίσιιπι ἰδίπιπι ἵτπι ὐαϑὶ5 [οι διι5, πὶ 

σιν ἰἰγυϊίας δἱς υἰγιἰἰς Πεὶ, οὲ ποτὶ θα ποὺϊδ. 

2. ον. ἡ. 7. 

Οιιοὰ ἰ5 εὐ οοπογθάϊία [τ να προ} ρνϑἀἸοαιο, 
ὨΪΠ1] ἀΠΉρ]1π5. ἐοσθαὶ ροβϑι θυ 4πὰπι {πι650. δε 
ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΠΠῚ ἸΡ51115. Π5.Π} ΓΘ ΕΓ Π 1". 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΠΙ. 

Μοίϊι6 ρμοϑδιθ76 ατισιεπι, τε τι. ΤῈ Θνε{{εη, τιο- 

416 (5 ἵτι πογιῖς Ὁ σι Γ5 τπιοτι ρούαην ἴπ Οἷα, πι6- 

4ιι6 ἀτπιας {ππῖοας, τότ οαἰοεαμπιθπία, τιϑψμ υἱγ- 

δάπι: ἴρηιις ἐπῖπι 65: ΟρΘΓ απ 5 οἶδ 5μο.... Πὶ- 

Αἰ εμϊογιεὶς ἐπι υἷα, τπιϑητι6 υἷτραδ, τιθζ 6 μόγαηι, 

τιθήτιε μαπθην, τιδα 16 μδοιεπΐατη., τη 6 «πιας {ἰγιῖ- 

σας Πανοαίϊ5.... “΄τροπίμση ατιξ ἀπίγιεπὶ απΐ 6- χει. “0.33. 

βέδθην ται {πι5 σοποιιριὶνὶ : ἱροὶ δοί[5.... ΛοπιΟ πιὶ- 2, Τίηι. α. 

{ἱιατις οἰία» ποροιὶς ἱπιριϊοαίιν, πὶ ρίαοθαὶ οἱ φιιΐ ́' 
ἔρδιίηι ἐπὶ παὶἰἰτῖαπι ἀοίερὶί. 

απο. 

9. 10. 

διε. 9.3. 

ἃ Βὸρ. Ρῥυῖπι τι χρυσίον μήτε ἀργύριον" 

ε {}Π1{πῪᾶάιϊ6 δα το εἰ Ἀδρ. βθοιπάιι5. χιτῶνας ἔχειν, 

μηδὲ ὑποδήματα. ΑΙ ἀιιο Μ55. αὐ ἴπ οοπίοχει Ἰοδὶ 

Ροϊοϑί, 

ΓΆΡ. τονεῖτς μὴ πήραν. Μοχ αἰνάσιιο οὐ πο χιτῶ- 
νας ἔχει, Οοάοχ Οοπιθεῖ, εἰς 4111 ἄπο ἔχειν, 



7μο. τ, 
13. τή. 

4. Τίπε. 2. 

ή 

“οαπ.5.ἠη. 

(αὶ, τ. τὸ. 

Δῆαιιπμ. 5. 

48. 
17. “οαπ. 7 

20. 21. 

Ἐρ)ις. ἧ!. 
αα-πτιϑ, 

221 5. ΒΆΒΙΙΠΙ ΘΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

Οὐοά απίπιιβ. παυὰ 51 ἀρρ]Ἰοαπάτι8. δὰ ΥΘΡα]Ὶ δρδ “Ὅτι οὐ δεῖ χιχρᾶν ἑαυτὸν εἰς τὴν περὶ τῶν βιωτι- 

ΠΗ ΠἀἈΠΆΥΙΙΠῚ ΟὐΓᾶ5 ἵπ ΘΟΙΙΤῚ σι Γ14π|, 41] 15 

πἰπηῖο αἰδοῖ ναοαπί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Χ. 

«ἤϊε ατΐοπι οἱ φιίάαπι ἐ6 ἐμνϑα : Μαρσίπίεν, 

αϊο [αἰγὶ πιο εἰ αἰντάαἱ πιθοιετη, ματοαϊίαΐοπι. 

{111 ἀἰαὶς - Ποπιο, ιιὶς πιθ ὁοτιδίϊιε ἡαϊ- 

ἐθηι, απὶ αἰνίδογθηι δι 6 05 9.... δίθηιο τιῖζι-- 

{ατι5 ἱπιρ[ϊοαξιτ' Οἱ πιορβοιὶς, οἴο. 

Οαοὰ 1Π| φαὶ δὰ σναίίαμαι δι θη πη ΘΟΠΟΙ Δ Π-- 

ἄαπὶ Τ)οὶ νοϊιιπ αθα ΠΡΘυΘ παπᾶ γῈ ΠΟρ σι ηΐ, 

δχοίάαπε ἃ Τοιμϊπὶ πιὰποῖρίο - Τυδηάοσαϊάθπι 

ἐδ. Ζαιθυιβ ῬΙασθυθ ψο η, 5656 ΠΙΆ ΠΟΙ μΔΠΐ. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧ. 

Οἰιοπιοῦο τος ροίϊοοιῖς ΟΓΘά6Γ6, ἡιὶ σἰογίαηι 

αἷν ἱπινίοομν ἀοοϊρι 5, οἱ αἰογίαηι, ψπ α 5οἷο 

[60 ἐδί, ποπ ψιιγιεἰς Ῥο.. δὲ αὐλιο ποπιϊπίϑιις 

Ρίασογθπι, (Ἰυγὶδιϊ 5 Υισιι5 τιοτὶ 655 6Πι. 

Οιἰιοὰ 5 φαὶ ἀοοοῖ, [πιπὸ 510] ῬΡΟΡΟΠΟΙῈ 46 ρθαΣ 

ΟΡ, αἱ 5᾽ Πρ ϊο5. ἴπς νἰγιι ῬΘυδοῖιπι ἴῃ 

ΠΙΘΠΒΕΓΆΠῚ ἐοίατἰα θ] ΠῚ {1 π|5 ΟΠ γΙβεὶ ἀρῖθε δὲ 

δοιηροπαΐ, ἀπ ΠῚ ΘΠ, 116 ΤἈΠΊΘΠ 1Π 510 ᾿ρ 5115 

οΥγάϊηθ. 

ΟΑΡῸΪ ΧΧΧΙ. 

Ἐκίοίε ἐγβὸ συὸς ρογζεοιϊ, σοι Ῥαϊον ὉδοῖοΓ 

οὐἰοειὶς ροΓ[δοῖτις 65ζ.... Λοτι ῥΓῸ οἷ ἀτείθηι ΓΌ50 

(απίϊιπι, 566 δὲ ῥγῸ οἷς φιιὶ ογθείμιτιξ ρθὺ ϑθγϑιει 

δοΥτίηι, ἴτι πιὸ : πὶ Οηλτιθ5 ἀμ πῖιπν δἰπιῖ, σοι {ι, 

Ῥαίον, ἱπι πιθ, δὲ ἐ6Ὸ ἵπ' 16, μὶ οἱ ἔρϑὶ ἔπι πιο 5 

τἰπιαηι δἰτιῖ.... Εἶπ ἰρδα ἀδαάϊε φιιοςάαπι φιάθηι 

αἀροείοῖος, χιιοδέίαπι απίθηι ρΓορίϊθία5, αἰΐος αἰι-- 

(θη μαξίοτος δὲ «ἰοοίοτες απ δοτιδιπιπιαίζοτιοιη, 

Ξαποίογιηι ἐπι Ορῖι5 παϊτιϊδί Υϊ, ἔτι «αϊοαϊϊοπεηι 

Θογροτὶς ΟἸιἰδεὶ - ἀοτιθο ΘΟΟΙΓΥ αἸγ1ι5 ΟΠΊ6 5. ἔτι 

επί αἴοπι Πα οὶ, οἱ ἀαϑτυϊιϊοπὶς ΕἸ 1) οὶ, ἴτε υἵτιανι 

α Ὁιϊσαζας οάϊιῖο οὐ ζητοῦντες. Ἀδρ. τονίσι5 οὐ ζυ- 

τεῖτε. 

»ΈἜΘα, τογίϊις ὁ οὐράνιος. ΑἸ δ ητο γοϑὲ τάθια (ο- 

χῶν φροντίδα τοῖς κατὰ προσπάθειαν περὶ ταῦ- 

τα ἀσχολουμένοις. 

ΚΕΦΑΆΑΛ. Θ΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐχ τοῦ ὄχλου " δὲ- 

δάσχαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ το ἴσασθ τ᾿ ν εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ του μερίσασθαι με 
Ὄ σώ χα Αι δι ,ὕ Ὅ οι Ὁ, ὡ θ0 ᾿ 
ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. Ὃ δὲ εἶπεν " ἄνθρωπε, τίς 

μὲ κατέστησε διχαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς ; 

ΠΡΟΣ ΤΙΝ. β΄. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέχεται 

ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Β Ὅτι οἵ διὰ τὴν πρὸς τοὺς ἀχούοντας ἀρέσχειαν 

ἀμελοῦντες τῆς παῤῥησίας τῶν τοῦ Θεοῦ θελη- 

μάτων, ἐχείνοις ἑαυτοὺς δουλοῦντες, οἷς ἀρέ- 
ἘΑΤΝ ὐρ ον ἜΣ ΕΘ τ ΣΝ 

σχειν θέλουσι, τῆς τοῦ Κυρίου δεσποτείας ἐχπι- 

πτουσιν. 

ΚΕΈΦΑΛ. Δ΄. 

ΙΏΑΝΝΗΣ. Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεύειν, δό- 
ξαν παρὰ ἀλλήλων λαμόάνοντες, χαὶ τὴν δόξαν 

τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ “ οὐ ζητοῦντες ; ΠΡῸΣ 

ο ΤΆΛ. Εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσχον, Χριστοῦ δοῦλος 
τ δ 

οὐχ ἂν ἡμὴν. 

υ͵ Ν- ; - ΓΝ Υ ͵ , 

Ὁτι δεῖ σχοπὸν προχεῖσθαι τῷ διδάσχοντι, πάντας 
δ ΕἸ ἈΠῸ ον δ 2 “ , “- 

μὲν εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλιχίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ χαταρτίσαι, ἕχαστον 
ΛΖ “- 3Ν , 
ὃς ἐν τῷ ἰοιῷ ταγματι. ἵ Ὀ 

ΚΕΦΑΛ. ΛΑ΄. 

ΜΑΎΤΎΘΑΙΟΣ. Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ 

ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς Ρ οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν. 

ν ἸΩΆΝΝΗΣ. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς 
δ. Ὁ Γ} , ΠῚ ἘΣ ν᾿ ι , .» 
ἐμέ: ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, χαθὼς σὺ, Πάτερ, ἐν 
Ἂν ν δι δὰ ὡς . ὦ ΟΥ̓ ΕΟΎΞ ΔΕ ΡΣ ΟΣ 
ἐμοὶ, χἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν ὠσιν. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. Καὶ αὐτὸς ἔδωχε τοὺς μὲν ἀπο- 

στόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ ποιμένας χαὶ 

διδασχάλους πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς 
» ᾿, - ΩΣ 

ἔργον διακονίας, εἰς οἰχοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ 

Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἷς τὴν 

ἀεχ ἐν ἐμοὶ χαὶ ἐγὼ ἐν. 

 ἘΔΙΉῖο αἴγάσιο εἰ ἄμο Ν55, ἕν ὦσιν. Τοὺς δέ, (ο- 

ον Μοββαι. οὐ Ἀσα. τουίτις τὰ τὰ οὐ Τα Ἰπλιι5. 



ΜΟΆΑΙΙΆ. 

ΓΡΈΤ ἢ Ὁ ᾿, λ - 3. ͵ Γ Ὁ 

ἑνότητα τῆς πίστεως, χαὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ 
Ὁ - ἊῚ “ Ζ' Γ ᾽ὔ , - 

τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. 

Ὅτι δεῖ ἐν ἀνεξιχακίᾳ χαὶ πραότητι ἃ παιδεύειν 
τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, προσδοχῶντα αὐτῶν τὴν 

μετάνοιαν, ἕως ἂν πληρώσῃ τὸ μέτρον τῆς εἷς 

αὐτοὺς ἐπιμελείας. 

ΚΕΦΑΛ. ΛΑΒ΄. 

ΜΑΎΤΘΑΙΟΣ. Οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ χραυγάσει, οὔτε 

ἀχούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

Κάλαμον συντετριμμένον οὐ χατεάξει, χαὶ λίνον 
΄ ΕῚ ΄ [ μὴ -: Ἷ Φ, “- ἣν 

τυφόμενον οὐ σδέσει, ἕως ἂν ἐχδάλη εἰς νῖχος τὴν 

χρίσιν. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. β΄. Δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ 
ἄγεσθαι, ἀλλ᾽ ἥπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδαχτι- { ρ ᾽ 

λὃ 

γεν [ϑοΐιπι., ἐπὶ πιθηδιιγαπι (δἰ αἰϊς ρἰδηϊειιαϊνιὶς 
Ομτιοιὶ, 

Ε Ουοά ἷπ ραϊϊοπία εἰ τῃδηβιιθιπϊηθ. ϑυ Ἰθ πα] 
51Π1| Δ νυ βαυ], δχϑρθοίατα ὨΪ μη Ὁ11ΠῚ ᾿ΡΘΟΥΊΙΠῚ 

Ραμ  θπεἴα., αι ΟΠΊΠηἷ5. πιοάτι5. ἀΠΠΠσ ΘΠ 85 

δὐθὰ ᾿ρ505 ΔἸ ρ]θαῖαν. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΗ͂. 

όσιιο οδοπίοπαθί, ποῇι οἰαπιανι, πϑῆτιθ ατι- 

ἰϊοὶ αἰϊητιῖς ἐπ ρίαϊοἰς υοόοηι 675. “Γτμτιάϊτιοτν 

φιιαρδαίαπι τιοτὶ σοι [γί τισοῖ, οἱ ἰΐνειιηι [ιπίσατιδ 

τιοτι Θασίϊπσιοῖ, ἄοπθο οἠϊοίαι «αὐ υἱοιονίαπι γ1ι-- 

ἰϊοίπεπι.... δόγν τισι, απιέθτα, [λοπιίτιὶ ποσὶ Οροτ οί 

{ἰεῖσαγ : 5ϑ πιατιδιιθίϊετη 6556 αὐ οπιτιθς : ἴάο- 
χὸν, ἀνεξίκαχον, ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς ἀν-- ὅ04. πϑίμη αὐ ἀοοοπάιιπι, τοϊογαχίθην τααϊοτιιηι, ἔτι 

Ἷ ΖΦ μχωΣ » - ς Ν , 

τιδιατιθεμένους, μιήποτε δῷ αὐτοῖς ὃ Θεὺς μετά- 

νοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ 
τῆς τοῦ διαόλου παγίδος. 

σ “ - 

ὁτι δεῖ τοῖς διὰ φόδον χαὶ εὐλάδειαν παραιτουμέ-- 

νοις τὴν παρουσίαν τοῦ χηρύσσοντος τὸν λόγον 

εἴκειν, καὶ μὴ φιλονείχως ἐγχεῖσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΔΙ". 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῇ- 
ῦος τῆς περιχώρου τῶν ΤΓ᾿αδαρηνῶν, ἀπελθεῖν ἀπ᾽ 

αὐτῶν, ὅτι φόδῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμ.- 
βὰς εἰς τὸ πλοῖον, ὑπέστρεψεν. 

Ὅτι δεῖ καὶ τῶν διὰ ἀγνωμοσύνην μὴ χαταδεχο- 

μένων τὸ χήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου ἀναχωρεῖν, 

μηδὲ τὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος χρείαν 

παρ᾽ αὐτῶν εὐεργετηθῆναι ᾿ ἀνεχοβένους. 

ΚΕΦΑΛ. ΛΔ΄. 

ἣ κ᾿ - 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς, 

μηδὲ ἀκούση τῶν λόγων ὑμῶν, ἐξερχόμενοι τῆς 

οἰχίας ἐχείνης, ἢ τῆς πόλεως, ἐχτινάξατε τὸν χο- 

νιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν. ΛΟΥΚΑΣ. Τὶς ἣν 

δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, χαὶ μὴ δέξωνται ὑμᾶς, 
ὌΝ , 3 . ᾿ , "ὦ ᾿ τι 
ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς, εἴπατε - χαὶ τὸν 

ἃ 1] γᾶς Θά Π10 πραότητι παιδεύσειν. ἈδΘῚ ρυΐηιιιδ 

οἱ τουτί παιδεύειν. 

Α ριαπσιοίιϊνιο δγτιϊδγιίθηι 605 ιιὶ αεἰνογϑαπίτ ; 

τιθητιαγιο [) 65 δὲ εἰ ὶς μωπὶιοπίίαπι αὐ οο- 

ϑποσοθπάαπι υϑγϊἰαίθηι, θὲ τοδὶ ρίσοαπὶ ὦ ἀϊωϑο 

ἐάφιιθο. 

Οτιοα οεἀθπάιτιη δι, ΟΠ} ΔΙΊ ΖῈ} ΡΟ ΘΘ ΠΕ ΙΔ ΠῚ 6]115 
αὶ νυν ργϑ σαι, Γθοιιβαηῖ Ὁ {ΠΠ]ΟΓΘΠῚ 
ἃ πιθίιΠ]) ΠΘῸ ΟρΡοΥδὲ σομ ΘΠ Ι1056 ἸΠβίαγο. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΗΙ. 

τ τοσανονετιῖ {{{π|ππὶ οτιτεῖς τατι {πιο τορίο- 

Β πὶς Θαἀ]αγοποτιπ, τὶ εἰϊδοθείονοι αὖ ἰρδῖ5 τ σιιΐα 

τ 5710. {ἰηιο 76 τοποραμίιι. 1956. «πίθηυ ἀϑοθηι-- 

θη πανῖϊηιν, ΤῸ ΟΥ̓ 515 65. 

Οαοά ἃ} ἰϊ5 οἔϊαπι 4] ρυορίθι" ΔΗ μη ᾿Π ρΥΌ  τὰ- 
ἴθ πὶ ΡΥ Ἰσδ ΟΠ θὰ Ἔν ΠΡ 6111 ΠῚ 5050  Ρ πη, 
ϑοοθίθιο ἀθθθαηηι5, Π6 ῬΓῸ σΟΥΡΟΥ5. υϊάθηι 

ποοοϑϑι [τ 115 ΒΘ πῆ οἷα ἃ ᾿ρ515 Δοο ρθη 65. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΙ͂Λ. 

Εἰ φιιοιιπιφιιθ ποτὶ ΤΘΟΘρΟΥἱἐ Ὁ05.. ἩΘ]1ι6 ατι- 

“εἶ οἰνίίαίο, ὁαοιαι6. ρμιείνογόπι εἶθ ρμοαίϑιι5. τθ- 

οίγῖδ.... {πὶ σιιαπιοιτιη 6 ἀπίοηι οἰνταἴοηι ἱπίγα- 

νογί εἰς, οἱ τιοτι Σιιϑοορογὶπὶ θο5, Θαθιιπίος ἵπι Ρία- 

(6α5 6715, εἰἰοῖίο - Ετίαπι μείνογοηι αὶ αἀδωεῖς 

ἃ Ἰλορὶϊ Ῥυῖπητι5 ΟΕ ΤΟΥ τι5 ἀνεχόμιενον. 

αι. τὰ. 

19. 20. 

δ ΤΊΣ Ἃ- 

2η.-.ϑ. 

Διο. 8. 37. 

͵αχλς τὸ. 

Ο αἴονῖς σογπιοτιος υδοῖγος : Θαθιιχιῖθ5 Ὧ6 ἄοηιο ἔϊα τή. 

Ζπιδ.τ0.10. 
τι. 



χιοϑὶς (6 οἰνίταἰο σνεοίτα, δα τ ίπιις ἵτὶ νο5 : 1α- 

ποθ Ποὺ βοἰίοίθ, μα ἀρρτορπιφπανῖς ἵτὶ ὑο 5 

5. 

Αι, 18.5. χορτίπι Π εἴ.... Οτιπὶ ϑοπίσδθπί ἀπίθπι ε6 ἢ7α- 

αι. 4,3. 
3η. 38. 

οοάοπία διῖας δὲ Τιπιοίζοιις, ἀοιϊπεραί 561- 

χηοηθ Ῥαιῖιις, 1οεεἰ{σατις Τα (ρὶς 6556 Οἰγιϑίταν 

όρηι. Οοπίνααίοοτ νι ατιίθηι οἷς δὲ ὑϊαςρ]ε- 
πιαπίϊϑιις, δαοιιίϊοτις υϑειϊπιοπία, αἰαὶ αὐ ἐος : 

ϑατιριεῖς Οδδίογ διιρ τ οαριιξ δείγιιπι : πιιιπιάτις 

680; δὰ πος αὐ σεπίος υαάαπι. 

Οιιοά γϑοθάθπάιπιηι δϑὲ ἃ]ν ἱπη ΠΟΥ 5615. ΡΟβίιι ἃ 1 

οὐρα ἴρ805 δά! θ᾽ επι5. Γπθυτ ΟΠ π 5. αἰ Πρ θη ες 

πηοά 5. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ. 

]ογιιδαῖεπι., ]ογιιδαίοπι, μι οοσοϊαϊς ρῥγορῆιθ. 

α5, εἰ ἰαρίάας δος χιιὶ πα δ τηϊϑϑὶ δειτπῖ, μοιΐος 

νοϊιΐ ΠΟΙ σΤΈσαΓΘ Χῖος ἔπος, πιιοπιαπιοάιιπι 

βαϊίϊπια σοπιστοσαξ ριἶϊος σὸς σι αἴας σας, οἱ 

χιοϊπεϊοιὶς ἢ Εσσε τοὶ ἰγιιιίτ" οοὐῖς ἀοηις υϑείσα Ἐ 

4ει.13.η6, ἀδεογία.... ΓΓοδίς. ορογίεϑαὶ ἰοψιιὶ σόγϑιιπι Π) εἰ : 
47. 564 ἡιιοπῖαπε τοροἰ εὶς ἡ, οἱ ἱπιάΐο πος ὑὸς {ιι- 

ἰϊοαίὶς (ίογπα οἷα, Θ606 οοτιν ΕΓ ἰηλτν" αὐ σοπίες. 

δὲς Θτῖπι ρΓιδοθρὶξ τιοδὶς ])οπιίτιιις - Ροσιιὶ (6 ἰπ 
ἰμόοιπ σοπίϊεπι., τὶ δὶς ἐπὶ δαϊμίθηι πεηιι6 αὐ 

11. 3. το. θα Γ θη ηι {6 ΥΤΊ8.... Π νθίϊοιιπι ᾿οπιΐπθιι ρμοϑδῖ 

21 

: Ζιπλιοι 

τιτιαιγι οἱ δ Θοιτάαπι σοΥΤοριϊοπθηι ἐονῖζα : σοίθηις 

4ιῖα δυινογϑδιις 65, ψιιὶ δ) ι5πιοαϊ πὶ, οἱ ἀἰοἰπ-- 

φιιῖῖ, οαπι οἷς ρτορτγῖο γα ϊοῖο σοὺ ἀδπιπαίιις. 

Οιοὰ ἱπ᾿ Ομ ΠΙΠ 115 ουσὰ ΟὨΙΠ65 βουναηία ὁδὶ νον- Ὁ Ὅτι πρὸς 

Ῥβογιηι ΠΟ ΠΝ Πὶ π θο [5.510 τὰ Π1Π1] οὔ ΠἸοῖαπιν 

Ὁ)» Δπίμηὶ πο] παι οΠ θη. 

ΟΑΡΕῚ ΧΧΧΥΙ. 

Τοσίου σούαπι [260 οἱ ΟἸιγϊσίο ὕδϑιι, δὲ οἰ δοιὶς 

αὐτοῖς, τι ΠΡ οτιδιοαϊας οἴπιο ργ)ιάϊοῖο, πὶλὶϊ 

““αοῖοπς ἴπὶ αἰίογαπι ρατέοπι ἀφοϊπιαπάο. 

» ΠΙυὰ εἶναι αἀάτταπι ἐβὶ εχ Β6ρ. τονιῖο. 
ὉΝῸΧ αὑτῆς Ροϑὶ ἃ ποβίσις νοΐουιθις ΠΡ υῖς. ΔΟΧχ 

Ἀορ. τογίλις ἀφίεται ὁ οἶχος ὑμᾶν ἔρημος. δίς αἴτα- 

4πὸ οτπ1ο οἱ ἄϊιο ΜΞ5, ὑμῖν οὖν ἀναγκαῖον, ΒοΕ. Ρυὶ- 

λ1ι5 ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον, 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΥΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΆΑΘΡΟΟ. ἈΆΒΘΗΙΕΡ. 

χονιορτὸν τὸν χολληθέντα ἡμῖν ἀπὸ τῆς πόλεως 

ὑμῶν ἀποματτόμεθα ὑμῖν" πλὴν τοῦτο γινώσχετε, 
ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΠΡΑ- 

ΞΕΙΣ. Ὡς δὲ χατῆλθον ἀπὸ τῆς Μαχεδονίας ὃ τε 

Σίλας χαὶ ὃ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὃ Παῦ- 

λος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις "ἢ εἶναι: τὸν 

Χριστὸν Ἰησοῦν. ᾿Αντιτασσομένων δὲ αὐτῶν, χαὶ 
βλασφημούντων, ἐχτιναξάμενος τὰ ἱμάτια, εἶπε 

πρὸς αὐτούς - τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν ὑμῶν" 

ἀθῷος ἐγώ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 

Ὅτι δεῖ τῶν μετὰ τὸ πληρωθῆναι εἰς αὐτοὺς πάντα 

τρόπον ἐπιμελείας ἀπειθούντων ἀναχωρεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. ΔΕ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἱερουσαλὴμ, “Ἱερουσαλὴμ, ἣ 

ἀποχτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοδολοῦτα τοὺς 

ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν, ποσάχις ἠθέλησα ἐπι- 

συναγαγεῖν τὰ τέχνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυν- 

ἄγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας “ αὑτῆς, 

χαὶ οὐχ ἠθελήσατε; Ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκος 

ὑμῶν ἔρημος. ΠΡΆΞΕΙΣ. Ὑμῖν ἦν ἀναγχαῖον 

λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ - ἐπειδὴ δὲ ἀπω- 

θεῖσθε αὐτὸν, χαὶ οὐχ ἀξίους χρίνετε ἑαυτοὺς τῆς 

αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. Οὕτω 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὃ Κύριος" τέθειχά σε εἰς φῶς 

ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς 

Ὡς. ΠΡῸΣ ΤΙΤ. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν 
χαὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέ-- 

στραπται ὃ τοιοῦτος, χαὶ ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοχατά- 

χρῖτος. 

παντὶ πράγματι φυλάσσειν 

Κυρίου ῥημάτων, 

μηδὲν ποιοῦντα ᾿χατὰ πρόσχλισιν 

’ Ρ. 

πᾶντας ἐν 
ΓΝ ᾿ ἜΑ τ 
ὁξι τὴν ἀχρίδειαν τῶν του 

ΚΕΦΑΛ. Λς΄. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜ. α΄. Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ χαὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, χαὶ τῶν ἐχλεχτῶν ἀγγέ- 

ψ τὸ , ᾿ , ᾿ 
λων, ἵνα ταῦτα φυλάξης χωρὶς προχρίματος, μηδὲν 

ἣε ; 
ποιῶν κατὰ πρόσχλισιν. 

5 Τίναχιο δἀϊιῖο τοάιια ἂς ποβεγὶ ἔσο ΝΜ, οἱ εἴς Ἶ 

εἴ ᾿πῆτα χατὰ πρόσχλησιν, ἡιαία εα]ιογταίίοποηι. δε ' 

αἰγιπ το Ἰσσιιπι οππθπἀανίπλιδ ὃχ 5ᾶογὸ όχι γαὶ- 

σαῖο, αὶ πρόσχλισιν Ἰορίταν 1 Τίπι. δ,31. 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 

Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου μετὰ περισχέ- 
ψεως χαὶ δοχιμασίας πολλῆς, χατὰ σχοπὸν τῆς Β 

πρὸς Θεὸν εὐχρεστήσεως, ἕχαστον ποιεῖν τε χαὶ 
λέγειν, ὡς ὀφείλοντα χαὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πεπι- 

στευμένων αὐτῷ δοχιμάζεσθαί τε χαὶ μαρτυ- 
ρεῖσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΔΖ΄. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἧμέ- 

ΔΤ 

Θαοά 5ἴπρυϊα ἃ} 60 ΄ιϊ ἀοοιτῖπε ἰναάθπάς ργ- 
Βοῖταν, σοηϑβίἀογαῖθ δὲ οὐιπὶ πο ΧΑ ΠῚΪΠ6 οἱ 

[Δο]θη ἃ 5ῖπὲ δὲ ἀϊοεπάα, θὺ πθπὴρε σομ51110, οἱ 
τοπη ἔδοϊαε Π6Ὸ σταΐαπι : 4υΐρρα 4υϊ γε] ἃ} 

0515 φαΐ 5101 σοπογθάε ἔμπθγθ, ἄθθεαὶ ςοπι- 
ΡΓΟΡΑΓΙ, ΘΟΡΙΠΊΖΕ6 [Θϑ ΕἸ ΠἸΟ πο σΟΠιπιθπάατγϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΠ. 

7ος Ξοἰξὶς α ργίπια αἶδ, φιια ἱπιρτθϑϑιις σιιπὶ ἐπ 4ς,.30. τ8, 

ρας, ἀφ᾽ ἧς ἐπέδην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μεθ᾽ ὑμῶν “15ἴαπι, φιιαϊϊεεν αοὐίδοιεπι μΕΤ᾿ Οπιτιθ ἰδπιρτις δ 

τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, δουλεύων τῷ Κυρίῳ μιεγῖπε : Ξετνίεπς Ποπιῖπιο στίπὶ οπιτιὶ Ππιπϊ{ξαίο, 

μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης, χαὶ πολλῶν δακρύων Ο δὲ πιιιῖεῖς ἰκαοτγγταῖς δἰ ἰθτιζαιϊοτεῖδιι5. ἘΠ᾿ ῥάυ]ο 
χαὶ πειρασμῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα -᾿᾿Αργυρίου, ἢ χρυ- ροϑὲ : “1γρεπίιιπι, ατιξ ἀτιστιπα, ἀτιξ σϑϑίθπα τιεῖ- 1ῤα.ν. 33. 
σίου, ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. Αὐτοὶ γινώ- ἐΐμι σοποιρὶνί. ]ροὶ φοἰξῖς : φιιοτιῖαπι αὐ δα {ει 
σχετε, ὅτι ταῖς χρείαις μου χαὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ πιϊ]εὶ οριι5 δγατιῖ, δὲ [εἷς φιεῖ τπϑοιιπι σιιπέ, πεὶπί- 
ὑπηρέτησαν αἵ χεῖρες αὗται. ΠΡῸΣ ΘΕΣ. α΄. σἰγανεγμπί πιάπιις ἰδία.... ΤῸς ἰδδέες δϑίϊβ, δ τ: ἼΜε55.2. 
Ὑμεῖς μάρτυρες, καὶ ὃ Θεὸς, ὡς ὁσίως, χαὶ διχαί- 706ιι5, φιαπι Ξαποίθ, δὲ 7ιιί6, δὲ οἴτιθ ψιιοσεῖα. 

ὡς, χαὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθη- στοὐὶς φιῖ ογειιιϊς, ζμῖπιιις : οἴσιιξ ὑὸς βοϊεῖς. 

μεν; καθάπερ ὑμεῖς οἴδατε. 

ΟΡΟΣ ΟΑ΄. ΒΕαΌΙΑ Τ1ΧΧ1]. 

Ὅσα χατὰ συνάφειαν εἴρηται περὶ ἐπισχόπων χαὶ Οὐδ σοπ] ποιπι ἀ6 ορίβοορὶβ 86 ᾿ γε υ οῖ5 
πρεσθδυτέρων. αἸοΐα σιπε. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. " ΘΟΑΡΌΤ 1. 

ΠΡΟΣ ΤΙΝ. α΄. Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, δὶ ψιιὶς δριξοοραίπιπι ἀφείάεταΐῖ, δοπιιπιὶ ορις 1. Τίπι. 3. 

χαλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. ᾿Αλλὰ δεῖ τὸν ἐπίσχοπον «δείάεταί. 8ε( οροτίεξ ερίσεοριιπι ἱττορτοἠοτισῖ- 

ἀνεπίληπτον εἶναι, χαὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. α΄. δίϊεπι 6556, εἴο.... ϑεπίοτγεπι πιὸ ἱπογερανετίς, Ξε Τπηδανε ε- 

Πρεσδυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης, ἀλλὰ παραχάλει ὡς οὔπεογα τιὲ ραΐτοπι : γιεπίογες τιὶ ΚΓ αἱγες, δϑιῖο-- δοτὰ 
πατέρα᾽ νεωτέρους ὡς ἀδελφούς πρεσδυτέρας ὡς χες πιιείϊετες τιΐ πιαίτος, ἡιιπίογες τιξ δοτογθς, ἱπὶ 
μηπέρας" νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς, ἐν πάσῃ ἁγνεία. οπιπὶ σαπείξαίε..... Τιινοτιῖϊία ἀπέστη ἀφείάετία {ιι- 5. Τῆη, ἃ. 
ΠΡΟΣ ΤΙΜ. β΄. Τὰς δὲ νεωτεριχὰς ἐπιθυμίας σε: φεοίαγα ψεΓῸ [ι5ι{ἴαπι, βάεπι, οἸατίξαίεπι, 3:-- Σά: 

φεῦγε, δίωχε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, Ράδοπε στίτπὶ ἐς ψιῖ ἱπνοσατπε ])οπιίτειπι 46 σογδ 

εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον ἐκ χα-.͵ ρειτο. διειίξας αἰίοπι δὲ οἷπο αἰἱδοίριπα ψμαεεῖο- 
θαρᾶς χαρδίας. Τὰς δὲ μωρὰς χαὶ ἀπαιδεύτους ζη - πες ἀενίία : Ξοἴεπς αιῖα σεπογατιῖ {{{65. δέσνιτι 

τήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας. Δοῦλον Ἑ «πίεπι Π)οπιϊπιὶ ποτε οροτίεξ {ἰῖσατε : Ξε πιαπ-- 
δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον εἶναι πρὸς ειιδίπειπι 6556 ἀα οπιπος, δἴο.... Τιν απέθπι α556-- Τδίάεπε.ο. 

πάντας, χαὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡῸΣ ΤΙΜ. β΄. Σὺ δὲ ψιμμίι 5 ἐ5. πιϑάᾶπι ἢάεπι, ἀοοίτίπαπι, ἐπιδεϊπεῖο-- Ξε θν εν. 

παρηχολούθηχάς μου τῇ πίστει, τῇ διδασχαλία, τῇ πεπι, ρτγοροκίζιιηι, Ραϊϊετιίϊαπι, ρμετσδητιείοτιθ5, 
χλε. σ. 5:0. ἀγωγῇ . τῇ προθέσει, τῇ ὕπομονῆ!, τοῖς διωγμοῖς. 

τοῖς παθήμασιν. ΠΡῸΣ ΤΙΤ. Τούτου χάριν ἢ χα- 
’ 2 ΄ “΄ Ἀν (ἢ, ΕῚ » ’΄ τέλιπόν σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώ - 

ση; καὶ χαταστήσης χατὰ πόλιν πρεσδυτέρους, ὡς 
ἐγώ σοι διεταξάμην, εἴ τις ἐστὶν ἀνέγχλητος, χαὶ 

" 

τὰ ἑξῆς. 

» Απησαῖ ἔτὲ5 ΠΠρτὶ ἀπέλιπον. Οινάσιο οἀτεῖο χατέ- 

ἐπιδιορῆώσης, Αἱ Μϑ5. ἔτεος λιπον. Μοχ εὐἀϊίῖο Ῥατῖσ, 

Ρασβίοτιθ5.... ἢπιγιι τοὶ δσταίϊα τοἰϊηιιῖ ἐδ ἴτι (το-- 

ἴα, μὲ εὦ χι ἀδϑιιτιῖ δοττίαας, δὲ σοποίϊξειεας ΡῈ 

οἰντ(αἰε5 ρῥγεσθγίετος, σοὶ ἐσὸ αἰϊδροσιιὶ εἰ , οἱ 

ἡιιῖς δίτιθ ΟΥΪΜ 16 65ϊ, Εἴς. 

ἐπιδιορθώσῃ 



“21. 6..8; 
6. 

τ. Τίητιι 3. 
ὃ. 

λΓαὐἢς τϑ. 

7.--- 

“οάπ.το.ῖ. 

ΤΡϊά. ν. δ. 

Οαϊ. κι. ὃ. 

1. Τηεςς. 
ὅ.20.--2ὰ. 

ΟΑΡΟΤ 11. 

76 ἰιαοοπὶς. 

Εἰ οἰεσόνπε διορίιαπιπι οτιιπι ρ]θτιίπι 7166 

εἰ δρίγίειι σαποίο, εἰ Ῥμἰίρριπι, ἐε Ῥροολονιπι, 

εἰ ΝΜιοαπονόηι, οἵ γϑ] 05, {105 51αἰπογπΐ ἀτιῖ6 

ΟΠ Ῥ ΘΟἔτι1) αροκίοϊογιίηι : οἱ ογαπίθς ἤπροϑιι6-- 

σιπὶ εἷς ππατιίδ..., 1λίασοπος σἰμιϊ τον μμμάΐοο5, 

ποτὶ διϊιπιιος,, ποσὶ πιμῖτο υἷποὸ ἐἰθαϊιο5, ποῦ 

{7} 6. {τιον σοι ατιίε5, οἴο. 

5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΑΚΕΑΙ͂ ΘΑΡΡΑΘΠΟΟ. ΑΙΘΉΙΕΡ, 

ΚΕΦΑΛ. Ν᾽. 

Περὶ διαχόνων. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα 

πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιπ- 

πον, καὶ Πρόχορον, χαὶ Νιχάνορα, καὶ τοὺς λοι- 

ποὺς, οὺὃς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων " χαὶ 

προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. ΠΡῸΣ 

ΤΙΜ. α΄. Διακόνους ὡσαύτως σεμνοὺς, μὴ διλό- 

γους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, υἡ αἰσχροχερ- 
δεῖς, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ΒΕσΌΙΑ Τ Χ ΧΙ. 

726 αιιαϊζονίδιις. 

Οιοά ἀορθαηὲ δι τον ὸ5. {πὶ βου ρί 5. Γπϑυϊηΐ 
δάοοιῖ, ΘΧΡΙΟΡα ΡῈ ἃ, ΡΙΌΡαΓΘ δὰ ἤτι85. ἃ τηὰ- 

σἰδιυῖβ ἀἸοιπίι" τ Θὲ. 4180. 4υϊ δ πὶ. ΘΟΠΒΟΠᾶ 

56Πη: ΒΟΥ ΠΡ 115, 5ΠΒΟΙΡΟΓΘ : ({π|85 ΨΘΙῸ ἅ]16Πη8, 

ΤΟ] οονο, δοϑίαθ {πὶ ἴῃ δ] ιδπιοάϊ ἀοοἰν Π15 
ΡΟ βθνθγαηῦ, ν ΘΠ ΘΠ] ΘΠ [1115 ἀΥΘΥΒΑΓῚ. 

ΟΑΡΌΠΟῚ. 

7. μοπεϊνεὶ {111, μθν φίέθην σοαπάαίπι ὐϑηϊϊ. Ὁ 

Εἰ εἰ οοιἶιις5 {ππις οοαπααϊϊταὶ 6, ΘΓ 6 θιεπι: 

5:11 6 δὲ 46 πλάπὶ δὲ 46 μθάθ..., “΄πτὸη. ἀπιδτὶ 

ἴσο υοὐὶς : Οἰιὶ ποπὶ ἱπίσαί μετ οδίϊιι ἐπ ονῖΐδ 

ονϊτει, 56εἰ ἀϑοοτϊε αἰϊινιάο, 116 {Γ ὁδὶ δε ἰαῖνο. 

Εὶ ΡΟΒι Ρᾶϊιοᾶ : «1 1ἰοπιίην ατιΐοτπ τιοτι Υ 

564 {ιἰπεπί αὖ 60 : 
αἰϊοποτγάπι..... ϑοε ἰἰοοῖ τιο5, αἰ ατιροίπις ἐδ σϊο 

ψεῖα σχιοσ πονοῦπί ὡοοδηι 

ἐναπροῖϊίτοι υοὐὶς ργαίον τὰ φμοΐ αοοερίσεῖς, 

απαϊόπια οἷτ..... Ῥγορ)ιοιας πιο 6 ΦΡΘΥΟΙ6, 

Οπιπῖα απῖθην ργοναι : ψιος Ῥοπιίηι 651, ἰθπείθ. 

“ἦν οπιιὶ 5ροοῖο πιαΐα αὐοιϊποίο. 

ἃ ΠΙιιά, περὶ οὐπίοης Ῥατγίϑιθηβὶ: ἀγχοοατῶν, (6658 ἴῃ 

οι τορουιταν ἴῃ οὐϊείοπε Κὶ ἐπεΐα εἰ ἴῃ ἀπε 15 ἄπο - 

λῈὲ5 πρνῖσ. 

» ΒορῚ βεοιπάιι5 οἵ ἰογίλα5 χαὶ τοῖς τοιούτοις, {{{τὰ- 

ὍΒΟΥΣΣ ΒΚ 

ἃ Περὶ ἀχροατῶν. 

Ὅτι δεῖ τῶν ἀχροατῶν τοὺς πεπαιδευμένους τὰς 

Γραφὰς, δοκιμάζειν τὰ παρὰ τῶν διδασχάλων 

λεγόμενα " χαὶ τὰ μὲν σύμφωνα ταῖς ΤΓραφαῖς 
δέχεσθαι, τὰ δὲ ἀλλότρια ἀποδάλλειν- ἢ" χαὶ 

τοὺς τοιούτοις διδάγμασιν ἐπιμένοντας ἀποστρέ- 

φεσθαι σφοδρότερον. 

ΚΕΦΑΛΔΛ. Δ΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐχείνῳ, δι᾿ οὗ 

τὸ σχάδαλον ἔρχεται. Καὶ εἰ ὅ ὀφθαλμός σου σχαν- 
δαλίζει σε, ἔξελε αὐτόν" ὁμοίως χαὶ περὶ χειρὸς καὶ 

ποδός. ἸΏώΑΝΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" ὃ μὴ 
εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προ- 

ῥάτων, ἀλλὰ ἀναδαίνων ἀλλαχόθεν, ἐχεῖνος χλέ-- 

πτης ἐστὶ χαὶ ληστής. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα “ ̓Αλλοτρίῳ 

δὲ οὐ μὴ “ ἀχολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὖ- 
“- [Ὰ " ὙΝ - ΕΣ ͵ ΄ 

τοῦ, ὅτι οὐχ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 

ΠΡΟΣ ΓΑΑΛ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς, ἢ ἄγγελος ἐξ 

οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ παρελάδετε, 

ἀνάθεμα ἔστω. ΠΡῸΣ ΘΕΣ. α΄. Προφητείας μὴ 

ἐξουθενεῖτε. Πάντα δὲ δοκιμάζετε" τὸ καλὸν χατέ- 
.} Ν Ν “ ἣ - 5 ΄ 

χετε. ᾿Ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 

46 εὐϊέῖο χαὶ τοὺς τοιδύτους. 

ς Τδτῖο Ῥαγῖβ. ἀκολουθοῦσιν. ἙΔΊτῖο Υ ἐπ. εἰ απιϊχιῖ 

{π85 Π|ριὶ ἀχολουθήσωσιν. 

ἃ ψρἴεγεβ ἀπο θεῖ δοκιυιάζοντες. 
«..»- 



ΜΟΑΚΑΙΙΑ. 

Ὅτι δεῖ τοὺς μὴ πολλὴν ἔχοντας τὴν τῶν Γραφῶν 

γνῶσιν, ἐν τοῖς χαρποῖς τοῦ Πνεύματος γνωρί- 

ζειν τὸν χαραχτῆρα τῶν ἁγίων " χαὶ τοὺς μὲν 
. Ψ ΕἾ ι Μ' Ν ς 

τοιούτους δέχεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλως ἔχοντας ἀπο- 

στρέφεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. μ΄. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπρο- 
φητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι 

, ν ΝΠ ΕἸ ᾽ 5» ἈΝ - 

προδάτων, ἔσωθεν δέ εἶσι λύκοι ἅρπαγες. Ἀπὸ τῶν 

χαρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. ΠΡῸΣ ΦΙ- 

ΛΙΠ. Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοὶ, καὶ σκο- 
πεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας, χαθὼς ἔχετε τύπον ᾽ χ' 

ἡμᾶς. 

Ὅτι δεῖ τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς ἀλη- 
θείας οὕτως “ἀνέχεσθαι, ὡς τοῦ Κυρίου, εἰς δό- 

ξαν αὐτοῦ τοῦ ἀποστείλαντος ᾿Ι[ησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὃ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται. ᾿ ἱ 
ΙΩΑΝ. Ὁ λαμδάνων ἐάν τινα πέυψω, ἐμὲ λαμδά- 

ΠΡΟΣ ΓΑΛ. Καὶ τὸν πειρασμὸν, τὸν ἐν τῇ σαρχί 
μου, οὐκ ἐξουθενήσατε, οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὡς 

ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν ᾿[ησοῦν. 

Ὅτι οἵ ἀπειθοῦντες τοῖς παρὰ τοῦ Κυρίου ἀποστελ- 

λομένοις, τὴν ἀτιμίαν οὐ μέχρι τούτων ἱστῶσιν μ 5) τῇ μ ρ ᾽ 
κ} Ἂν 15 , Θὲ “δ. Ν " Τὴ λ ῥ 

ἀλλὰ ἀνάγουσιν ἐπὶ τὸν ἀποστείλαντα, χαὶ χρί- 
» - ω 3 δ, Α ᾽» 

μα ἑαυτοῖς χεῖρον τῶν ἐν Σοδόμοις καὶ Γομόῤ- 
δοις ἐπισπῶντα:. 

ΚΈΦΑΛ. Δ΄. 

ΜΑΊΘΑΙΟΣ. Καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς, μη- 

δὲ ἀχούση τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι τῆς πό- 

λεως ἢ τῆς οἰκίας ἐχείνης, ἐκτινάξατε τὸν χονιορ- 
3, -Ὸ-- Γνἢ ε -" 3, 3, ΄ « -»" 35 ΄ 

τὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεχτότερον 
Γ Ὁ ᾿Ν, ᾿ ΝῚ 7 5. τὰ ς 7 ᾿ 

ἔσται γῇ Σοδόμων χαὶ 1 ομόῤῥας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, 

ἢ τῇ πόλει “ἐχείνη. ΛΟΥ̓́ΚΑΣ. ὋὉ ἀθετῶν ὑμᾶς, 

ἐμὲ ἀθετεῖ. ΠΡῸΣ ΘΙΩΣ. α΄. Τοιγαροῦν ὃ ἀθε- 
τῶν, οὐχ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν, τὸν καὶ 
δόντα τὸ Πνεῦμα αὑτοῦ τὸ ἅγιον εἰς " ἡμᾶς. 

ὁ Βάϊο Ῥαγῖβ. ἀναδέχεσθαι ὡς τοῦ : 

γε η. οἵ ποβίυι ἔγοϑ Νῖϑ5. ἀνέχεσθα! ὡς τοῦ. 

4πᾶπὶ βοσιρία- 

τᾶτῃ ποπ ἰάθο γεργοΡάτηιιβ, {θα ἱπορία 51}, Ξοά 4ποή 

πα ]0 νοΐογαπη ΠΙΡΥΟσιι πὶ ἰοϑἐϊτηοπῖο πἰΐαΐαν, ΕΔ ΓΟ 

429 

Οιοὰ 1ἱ 4 ποη πλαξιιη σα] 6 πὶ βου ρίυγαβ, εἰ6- 
Ῥοδηι οχ ϑρίνιπ|5. ἔρια) 115. Θπαν οἴ θ Θὰ. δῸ 

πΠοίδη) ΒΔ ΠΟΙΟΡ ΠῚ ὩΘΠΟΒΟΟΓΘ : οἱ 605 4α!ἄθηι 

411 [65 βιπὲ, Δ πη] ΓΘ 6 ; ἃ}0 115 γΘΡῸ {π| ΠὸΠ 

50Π| ἢα1}π|5Π10 4], γθοθάθυο. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

«Τεἰοπαϊι6 ἃ {αϊσὶς ργορ]ιοιῖς, ψμΐ σοπϊτιΐ αε χγαειη,. . 

τ105 ἵπ Ὁδδίϊπιετίϊς ον μγπ., ἐπισιὶτιδθοιι 5. αἰ θηι 

Ε διεπὶ ἱμρὶ ταραρος. {Ππιοεϊϑιι5. ΘΟ οοσπο- 

δος 605.... πη] αἰογο5 πιοὶ δοίοίο, {ΓαΐΤ 65, οἱ 

οὔϑογναίϊθ 605 τὶ ἴα απιεϊατιί, χμοπιαάπιοάιιη, 

τιο5 Θχθηιρίατ μαθοίϊς. 

Ουοά 41 γϑοῖθ γϑυθυπὶ νου αιϊβ γδοίδπι, 1 
Ῥουίπθ αἴσιιθ Τ)ομηΐμτι5. σ᾽ πὶ ϑιβοι ρ᾽ο πε , δά 

Θ]ΟΥ πη. 6115 {αὶ ΠΠ 05. Πηϊδιὲ 165 ΟΠ γῖϑει θὸ- 
ΠΗΪΠὶ ΠΟΘ Ϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

Ομὶ τϑοῖρὶε ὑο5, πιθ τϑοίρί.... Ομ τϑοΐρῖξ οἱ 

15: τ: 

Ῥμῖϊ. 3.17. 

ἤ͵ατεπ, τὸ. 

σιιθηι το ΓΟ, τη 6 νδοϊρτξ.... Οἱ ο5 αμαϊξ, πιὸ ἠο. 
ἊΣ ε , -“» "- ΄ . - - - : νει. ΛΟΥΚΑ͂Σ. Ὃ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκχούει. 807 “μάτι... ΕἸ οπιαιίοτιετυ νι σαι πιθα ποτὶ Ξργο- ἔρος 1: 

νἱδίϊδ, τιθιι6 τορι δέϊδ ς 56 οἰομί ατισοΐμτη, 1) εὶ 

ὀχοορίδι 5 πιο, δίομῖ (γί ἔπει «] 6διιπι. 

Οιιοά 4 ΠΟη Διιβοι! πὶ 115. 411 ταὶ ππῖὰν ἃ 

ΤΟΠΊΪΠ0, ΠΟῚ π᾿ 605 Πη0 40 σΟΠἰΙΠΊΘ]]Οϑὶ δια ηΐ, 

5644 1Π Θ.1ΠΊ οἰϊα πὶ 41 ἰρ505. Πηϊϑὶ  ααΐη οἱ 

510 11ρ515. πα ]οἴτιη σνανἽι5. ἀϑοίβοσηῦ.,, (πὰ ΠῈ 
“πο ἴῃ ϑοάομποβ ἃο ΘΟΠιον 5 ΡγΟΪδίιι πὶ δϑῖ. 

ΟΑΡΌΤ ἹΓΡ. 

ΕἸ' γιιοιιτι τιθ τιοτὶ ΤΘΟΘροΥὶζ ὑο5, τιθπ6 απι-- 

εἰϊογὶε ΣΟΥ Πιοτιο5 Ὁ δϑίΓΟς : Θαδιτίος εἶθ οἰνίαΐο 

αμὶ ἄοπιο {ϊϊα, δαομῖτ ριιϊνόγοπι (6 ροάϊνιις 
φοοίστις. “ἴπιοπ ἴσο τοῖς, ἰοϊογαθίϊπ5 ογὶξ 

ΓΟΓΤῚΡ ϑοιοπιογιιηι, δἰ (α Θπι γι ροσίιτπ ἔτι εἶϊ6 {π|- 

αἰϊοῖϊ, φάτιν {{Π| οἰντταιὶ.... Ομ σος Φρόγηῖ!, τὸ 

ϑρΡΘΓΤ ,.,.. Παψι6 χε ϑρεντιῖῖ, σιοσν Ποπιΐτιθπν 

δρογπὶΐ, σϑά 7)δεπι, φαΐ οἰΐαπι ἀεαϊϊέ ϑρίγίζεπι 

διιπ, σατιοίμηι ἱπ τιοΡὶς. 

ἃ ὸχ ἐχείνῃῃ «4114 6ϑὲ οχ Πἰδυῖ5 ἀπε 45, 

» Ἑδτο Ῥατί5. εἰς ὑμᾶς. οάοχ (οπιθοῖ, οἱ 11 ἄπο 

γυᾶς. 

Δι. το. τ, 

Οαί.ἡ. τή. 

Δήαει]ι. τὸ. 
ιή. 15. 

δμς.το.τθ. 

τ. 1}ες55.ή.. 

8. 



ὥοαη.5. 8ἡ. 

“ει. τή. 20. 
“212. 

Μαιεμι. τ8. 

τῆς 

Ζι 1, 13- 

90 

Οιιοά ἀοοίγίπα τπηὰπάαϊουιπι ΤΟ μλἸ ηἰ {ἃ 511 δοοῖ- 
Ῥίθπαα, [ἀπ] 18 Π| 4 1180. ὙἸΓᾺ ΠῚ ΘουΠΆΤη οἱ 16- 
δητιΠ). ΟΘΘΙΟΥ ΠῚ ΠΟΪ5. ΘΟΠΟΙΠΘΕ : ᾿ἴθπὰ ἀρὰ 
ἐδ θδαμηιι5. ἱπ δὰ ἐπ 1056. ΠῸ5 ΘΧΘΡΌΘΡΘ, ἰϊσδὶ 

ἀΡά τὰ οἱ αἰ Π|01}15 6556 ν᾽ ἀθαῖαν. 

5. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

«Ἵπιεπι ἀπῖθηὶ εἰΐοο ϑοὐὶς, αιῖα ψιιὲ ανογϑτατπ 

γηθιεηιν απαἰϊί, εἰ ογοάϊέ οἱ φιι τηϊδῖε πιὸ, Πανοὲ 

νἱίαπι (ἰθσπαπι, δὲ ἐπ γιά ϊοίιιτη. τιοπ, σϑηξ, σοα 

ἰγατιδὶξ αὶ ποτ ἔπι υἱίαπι.... ται ἐναπσεῖῖ-- 
τασϑθπί οἱνίαἰὶ {{{],| δὲ ἀοοιιῖσϑετιῖ πιιο5, τὸ- 

νογϑὶ διιτῖ 1,γ ίγαπι, οἱ Τοοτίτιπι, δὲ “Τπιϊοολίαπι: 

δοπ  ἰγπιατιῖος απίπιας εἰϊδοϊριιοτιιπι : δα ]ιογίατι- 

165. τι ρΘΓΗ απ ΘΓ γι ἵπὶ Πἰἀἄ6 : οἱ ψποπῖαπι μοῦ Ὁ 

ττεϊίας {τὶ ιἰαιίοπο5 Ορογί οἱ τιος ἰγιίσαγ ἐπὶ ΤῸ-- 

δηπιῖη, οὐδἰοτιίηι. 

Οὐοά γΟΡΙΌΠΘΠβῖο δὲ ΟΡ] σα. ἰΐα δοοὶρίοπ ἃ 
511) 4ιια5] πη Ἰσα πη θη τι πὶ «το ἀπ 410 νΊεῖο-- 
5115. ἁἰθοῖιιβ ἀθρϑ!]αῖιι", δὲ ϑαῃῖταθ. ΡΥ ΓΠΓ, 

Ἐχ 41ὸ Ρϑυβρί οι δῖ, αι 4] πη Πϑιιθτι-- 
ἀϊπθηι ἃο ᾿ΘΠἸ Γἀ 6} ϑ᾽ πλ] απ} ν᾽ το50. Ταοάδῃι 

ΠΟμΜ ΠΡ ῖι5 Ρ] αοθ πὶ δι άϊο, πο Ῥϑοσαπίοϑ γὸ- 

ἀανσιπηΐ, 11 ΠΠ]05 ῬΙΌΥΒιι5. ἀἀπηπ0 ἃ οϊαπί, αὔτ 

4116 Δάνθγϑιιβ ᾿ρ58 Π| ὙΘΓᾺΠῚ ΘΟΥ πὶ ψ [απ ἰη5]- 
ἀϊὰβ διγυδηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

δὲ ἀτιίοην ρεσοανοῦὶξ ἱπὶ (6 {γαΐογ {πι|5, υαάο, 

ΟΟΥΤΙρ6. διέπι ἱμΐθγ 16 δἰ ἰρϑίιπ, δοίπιτη : δὲ ἔθ αἰι- 

ϊονῖι, ἰοῦ αῖτις 65 [Παίγθηι ἐμτιπι.... Οοπ ϑγθραίὶς 
νοῦς εἰ πιθὸ οριγιίπ οἰεπὶ οἰτγίιι 6 ])οπιϊπιὶ ποσί γὶ 

7όδι ΟἸιγιϑιϊ, ἱταάογο μαι ιιδπιοάϊ ςαΐαπι ἰπ ἱη- 

ἐεγ ἐτεπι ΟαΓτιὶ5, τιῖ ορὶγὶτιι5 σαίνιις οἱζ ἐπὶ αἴθ 1)0-- 

. ηχἰπεὶ «76 51ι.... Οἰοὐ ορίδίοία {ἰ{1ὰ (οιςὶ αὐ ΠοΓ απ) 
νος οογίγιείανὶξ, τιῖσιο σαιθο : ποῖὶ χιία οοπίγι- 

δέαίϊ Θπίϊδ, δϑά φιιΐα σοτιΓιδίαϊὶ οςιὶς αὐ ρωπῖ- 

ἐδπίϊαηι. (οτιιγι σἐαἰὶ δαῖτα ὁϑἐἰς σϑοιισιάιεπι ]})οεπι, 

πὶ ἰπι πιο ἀεἰγὶπιθτίιιπι μαι απεϊτιὶ 6ὰ πιοδὶς, 
μώ επῖρι 5ϑοιιιτιπι Πλόιεπι {για ἐς, ρωπῖ-- 

ἐοτιΐί αν ἔτι οαἰμίεπι αι ρα πίοι άατι ορογαίιιτ'... 
Ομίαηι οὗ οαιιδαπι ἱπιογορα {ἰὸς αι, τιξ σαπὶ 

δἰπὶ ἵπιὶ 6. 

«ταις οἄἀϊιῖο εὐαγγελισάμενοι τῇ πόλει ἐχείνῃ. 
ΑΒΕΙΖᾺΙ ἔγο5 Πρυὶ αὐ ἴῃ σοπίοχέειι. 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕΑ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈἘΘΗΉΙΕΡ. 

Ὅτι δεῖ τὴν διϑασχαλίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου 

οὕτως δέχεσθαι, ὡς ζωῆς αἰωνίου χαὶ βασιλείας 

οὐρανῶν περιποιητικήν" καὶ προθύμως ἐνεργεῖν 

αὐτὴν, χἂν ἐπίπονος εἶναι δοχῇ. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 
Τ᾽ 5 Αἴ Ψ “ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃ τὸν 
, , Ἀ: : 

λόγον μου ἀχούων, χαὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, 
ν, , » ΒΥ 
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, χαὶ εἰς χρίσιν οὐχ ἔρχεται, ἀλ- 

ἢ “ἢ . 
λὰ μεταδέδηχεν ἐχ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 

ΠΡΑΞΈΕΙ͂Σ. “ Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐχεί- 

νην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς, ὑπέστρεψαν εἰς 
: ᾽ ἌΡ ΕΣ Ἢ τς ῇ : 

τὴν Λύστραν, χαὶ ᾿Ιχόνιον, χαὶ ᾿Αντιόχειαν, ἐπι- 

στηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παραχαλοῦν- 
ΡΟΣ ἐν «ΟΝ - ἢ 

τες ἐμμένειν τῇ πίστει " χαὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλί- 

Ψψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν. 

Ν ᾿ ἜΡΟΝ, ᾿ ΝᾺ εἴ τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν ἐπιτίμησιν οὕτως δέ- 
, Α 

χεσθαι, ὡς φάρμαχον ἀναιρετιχὸν πάθους, χαὶ ᾿ 
ε , , ΞΡ ΑΞ ων ΚῸ ὦν [} [ 
ὑγείας χατασχευαστιχόν. ᾿ξ οὗ δῆλόν ἐστιν, ὅτι 

5 ,κ0 
οἵ ἐν πάθει ἀνθωπαρεσχείας ἐπιείκειαν ὅποχρινό- 

’, λὶ , δΥ 

μένοι, χαὶ μὴ ἐλέγχοντες τοὺς ἁμαρτάνοντας, τὸ 
[- - 3 ᾿ 5 Α 

ὅλον ζημιοῦσι, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀληθινὴν ζωὴν 

ἐπιδουλεύουσιν. 

ΚΕΦΆΑΛ. ς΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ἐὰν δὲ ἁμάρτη εἰς σὲ ἀδελφός 
[2 ἔλ κ᾿ Ξ τΝ ᾿- τι -Ὁ ὶ ΞΡ -Ὗ 

σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ χαὶ αὐτοῦ 

μόνου - ἐάν σου ἀκούση, ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 
Τ , ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. ἃ 

-" - , Ἁ -- ἣΝ , - δ᾽. ΄ φ ἀν 

ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατα- 

τ' 0 ᾿ . - Ἂ ΣΝ 

Φυναχϑεντων “ὑμῶν χαι τοῦ 

νᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. 

Ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐχείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν 

808 ὑμᾶς, νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυ- 

πήθητε εἰς μετάνοιαν. ᾿Ελυπήθητε γὰρ χατὰ Θεὸν, 

ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. Ἢ γὰρ χατὰ 

Θεὸν λύπη; μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἦὗ 
χατεργάζεται. ΠΡΟΣ ΤΙΤ. Δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε 

[2 3 - , 
αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. ! 

ἃ Βρρ,, ρυῖπηιιβ συναχθέντων οὖν ὑμῶν. 
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ΟΡΟΣ ΟΓ. 

Ὅτι οὐ δεῖ ἄνδρα "ἀπὸ γυναιχὸς, ἢ γυναῖκα ἀπὸ 

ἀνδρὸς χωρίζεσθαι, εἰ μή τις ἂν ἐπὶ πορνεία 

ἁλῷ, ἢ εἰς τὴν θεοσέδειαν χωλύηται. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Ἐῤῥήθη δὲ, ὅτι ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ 

τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. ᾿Εγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ, 

παρεχτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι- 
" χαὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήση, μοιχᾶται. ΛΟΥ͂- 

ΚΑΣ. Εἴ τις ἔρχεται πρός με, χαὶ οὐ μισεῖ τὸν 
πατέρα, χαὶ τὴν μητέρα, χαὶ τὴν γυναῖχα, χαὶ τὰ 

τέχνα, καὶ τοὺς. ἀδελφοὺς, χαὶ τὰς ἀδελφὰς, ἔτι δὲ 

καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 

ΜΑΊΘΑΙΟΣ. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ 

τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, εἰ “ μὴ ἐπὶ πορνεία, καὶ γαμή- 

σῃ ἄλλην, μοιχᾶται: καὶ ὃ ἀπολελυμένην γαμήσας, 
μοιχᾶται. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Τοῖς δὲ γεγαμηχόσι 
παραγγέλλω, οὐχ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὃ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ 

ἀνδρὸς μὴ χωρίζεσθαι ἐὰν δὲ χαὶ χωρισθῇ, μενέ-- 

τω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ χαταλλαγήτω᾽ χαὶ ἄνδρα 
γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 

σ, - Ὡὠ - 

Ὅτι οὐχ ἔξεστι τῷ ἀπολύσαντι “ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖ- 

χα; γαμεῖν ἄλλην, οὔτε τὴν ἀπολελυμένην ἀπὸ 

ἀνδρὸς, ἑτέρῳ γαμεῖσθαι. 

ΚΕΦΑΆΑΛ. Μ΄. 

ΜΑΊΤΘΑΙΟΣ. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύ- 

σῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γα- 

μήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται" χαὶ ὃ ἀπολελυμένην γαμή- 
σας, μοιχᾶται. 

ἃ Βάϊο απ. οἱ ποϑίυὶ ἰγὸβ Ν95. τοῖς ἐν γάμῳ : 

«μοὶ οἴαπι Ὑἱϊοβιιπι 6556 ὙἹἀουοπ ἐυροσταρηὶ Ρανὶ- 
ΒΙΘΏ568, ΡΓῸ τοῖς ἐν γάμω, οαὐϊἀοτιπέ τὸν ἐν γάμῳ. Νὸβ5 

δαΐοιη το ἀε]ουΐπιιβ. Απὶπηαἀγου πλῖ5. οπὶτη Πὰ5 

γόοοο5, τοῖς ἐν γάμῳ, Ριιποῖ5. γαγὶϊς ποίαξαβ ἔιι1586 ἴπ 

Ἄδρ. ἴουτῖο, τ πο ΠΟΥ Πλτ1" ᾿ρ5ὰ5 «ο] οὶ ἄθθουο. Μοχ 
οἄϊεο Ῥατγῖβ. εἰ μή τις. Ἑδτῖο ,οη. οἱ Νί585. ποβίγὶ 

εἰ μή τι, ΤρΙάοπι ἈΘρ. βοοιιπάτι5 ἐπὶ πορνείαν. 

ΒΕΘΌΤΙΑ Τ Χ ΧΙΠΠ. 

Οὐοά νἱν ἃ) τιχοῦθ, ἃτιξ ἸΧΟΥ ἃ νἱῸ πὸπ ἐδ οαϊ 

ΒΘρανΥῚ, Πἰδὶ ἰθὺ ἀθρυθ θη δίιι ἴῃ αάπ]16- 

ΥἹο, πὶ Ρ᾽θίδ 15 511 ᾿πηρθ Ἰπηθηῖο. 

ΟΑΡΉΠ 1. 

Τοϊοξιιτι Θεὲ απΐοπι : Οκιϊοιηῖχιια εἰϊπιϊδογὶ 

τα ΓΘ πὶ δι.) εἶθι εἰ {οἴ ιν τρια. Εδο αἰι- 

ἔδϑτ εἶοο υοὐὶς, χιῖα οπιτῖς φιὶ εἰϊπιϊδοτὶε τιπο-- 

Τό πι 5ιίαῖη, θαοορία οἴπιρτὶ σατιδα, [αοῖξ ἐώπι τπω- 

οματὶ; δὲ ψιιὶ αἰϊπιίσδαιε ἀιιτογὶῖ, ααἀι[ιογαΐ.... 
δὲ φιιὶς σδπῖξ αὐ πιο, εἴ ποπὶ οὐἱϊὶ ραίτεπι, οἱ πια- 

ἰγθηὶ, δἰ μχόγοπι, δἰ {{{105, οἰ {Πα} 65, δἰ ΞΟΓΌΤΕΣ, 

ααζιιο ατιΐοτη, δὲ ατιϊπιατι, 5σιιαπι, τιοτι ροί65ὲ πιδιις 

6556 εϊδοὶριῖιι..., Πῖοο ατιΐοπι υοὐῖς, “ιῖα φτιῖ- 

Ὁ ομπιαθ εἰϊπιϊδ τὶ πιαογ θην 5μαΠι, τυϊδὶ Οὗ δίτι- 

ῬΓιώη, δὲ αἰΐαιη ἐπι ποτγὶξ, ταοθοϊναϊιτ : δὲ ηιιὶ εἰϊ-- 
τυΐδοαπι ἀπιαογὶξ, πιιροϊιαίι.... 115 αμίοπι ἡτιΐ 

πιαϊχίποτῖο Ἱμσιοῖζ διιπΐ, ργιδοίρίο, ποτὶ 650, 

56 ]ροπείτιιδ, τιξ τιχοῖ α ὐἷτο ποτὶ δΘραγοίατ' : 

ιιοά 5ἱ ξδοραγαία {μογὶζ, πιατιθαξ ἱπιτιιρέα, αἰ 

τηαῦῖῖο τϑοοποῖζθίι - δὲ οἷν χόγοπν τιοτὶ ἀ- 

τηϊίίαϊ. 

Ουοά ποη Ἰΐσθὲ νἶρο, τιχοῦο αἰηηῖδϑα, Δ]1ὰπὶ ἀ1ι-- 
ΘΙ : ΠΘΗῸ6 [5 6δϑὲ γριά ϊαίαπι ἃ τπᾶυῖτο, ἃ} 

4110 ἀτιοὶ τπχοῦθηι. 

ΟΑΡΌΤ Τ|. 

Τοῖοο ακιΐοπι οὗ ὶ5, σιιῖα φιιοιιηῖψιι αἰπιϊσογὶξ 

τ ΤΥ πὶ δια τιϊδὶ οὗ οἰπρτιηι, εἰ αἰΐαπι ἄϊπιχε- 
τίξ, πιοροϊναζι : οἱ φιὶ αϊπιίδοαην ἀμαθνῖ!, ππω-- 
οἰιαίιτ. 

Ρ ΒΆΘρ. τογίϊιβ χαὶ ὃς ἄν. 

ο Τ]τταχαο ΘΠ εἰ μή. δ οο]α εἰ τὰ Ἀδρ. βϑοιπᾶο 

ποη Ἰεσίταν. Τ)οϑιιπὶ προ οπηηΐηο ἴπ ἤπιος 1115 

ΟοαἸοῖΡα5 : φαοα πιο] ττι5. 6558. οὐ αἱ ροίοβι, οπὶ δὰ- 
ἄοια νοῦθα βἰαιιπι τοροϊαπίαγ. 

ἃ δῖ. Πρτὶ νοΐονοβ. {] τάχιι οἀϊεἶο τὴν αὐτοῦ. Μοχ 

πἴγασιιο θα Ἰ 10 εἰ μὴ. Ὑ οοτ]α εἰ αἸνοδὲ ἃ ποβίγὶβ γοῖο- 

τῖθιι5 ΠΡ Υῖ5. 

δα). δ, 
2: 

Ζαμε.τή..5»6. 

Μᾶαιελι. το. 
9- 

τ. Οογ-: 7. 
10. 11. 

Μαιιλι, το. 
9. 
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«Οποά νἱνὶ ἀθθθπὶ αἰ] σου 6 ΠΙΧΟΓΘ5. 5015, ἀΠ]ΠΘΟΠΟ ΠΟ 
«πῶ ΟΠ νίβειθ ἀπ] χὶς ἘσοΙ ϑαπη, 411, αξ ϑϑτὴ 

5 ΠΟΙ οανοῖ, 56 θ511ΠῚ ΡΙῸ ἰρδὰ γαῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ|. 

ΤΊ ρὶ, αἰ ρὶι6 τπιχοτγθ5 υθδίγας, δέοι οἱ ΟΠνῖ- 

οἔιι5 αἰϊοχὶς Εδοϊοείαηι, οἱ σοίρϑιτα ἐναπϊαϊι ᾿ΓῸ 

δα, τιἰὶ ἔἰαμι σαποιϊοανοὶ, πιιιτιίαιτις ἰαναάςγο Ἐ, 

1ϑίῳ. ν.28. ἀητὸ πὶ θόγῦο. ἘΛ’ ῥαιιοῖθ Ἰπ θυ)θοιῖβ. - 1ια 

αἱγὶ ἀονοπὶ αἰ σογο τἰσογδς 5ια5, ἰ ΘΟΤΡΟΡΩ 

(κα, εἴο. 

Οτιοά ΟροΥοὲ ἸΧΟΓΘ5. 511|0}10] 51115. ᾿ΡΘΑΥΈ ὙἹΡ]5, 509 
«ποιμδ πποάτιπι οὲ Ἐοϊοϑῖα ΟἨΠνίϑίο δι )θοῖα ἡ 
δϑῖ, πὶ ἔδοϊδηΐ δὶ νοἠαη!αῖθιη. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥΡ. 

ῆμϊίοτος υἱγὶς σις σαί εἰπί, εἰσι [)0- 

τι ιο : ἡ ιοτίαιη υἱτ' σαρι! 65ὲ ππμἰϊονῖς, δἱοιι ἐξ 

Ομγίδίις σαρμὲ οεὲ ΠΠοοἰθδὶιδ : οἱ ἰρ56 καἰναίοτ 

δῖ σογροτὶς. ϑθά σἷθμε Εροϊοσία σι γθοία ἐπὶ 

Οἰενίςίο : ἰἰα εἰ πυμμίϊογος οἱΓὶς σμεἰς πὶ οπιτίδιις... 

Τὶι. ».64.5. {7 ρυμαφηίίαπι ἀσοσδανξ αὐοϊεςοομπίμἋας, τι ὑἰτ 5 ῆ Ρ ᾽ 

Ι. Τίπι. ἃ: 

Ω. τὸ. 

5μὸ5 ἀπιθπί., {ἰὸς αἰϊίσαπε : τι σοῦτὶθ εἷμΐ, 

δαδέιρ, ἀοπιις οἰδίοάος, νεπίσπω, οιὑαϊι οἱγὶς 

5μἰ5, μὸ ποπὶ ὑἱαδρ]ιοηιθίια" ὐογϑτίην [)οὶ, 

Οιοά ποη ἀθθοπὶ πηι] ]θνθ5 56 δὰ ραγαη απ ρι}-- 

ΟΥἸ ΔἸ πη} ΘΧΟΥ ΠᾶΓΘ, 56 δι Ἰπιπ ΟΠ 6. δὲ 

οανᾶπι ἃ Ρθοπὰ Ορογὰ οοηἤοντο, ἀἴάιιθ πππὸ 

νϑυιηὴ οἱ ΟΠ υἰβεϊα ἰδ πα] θυ 15 σοπν ΘΠ ΘΠ [6 ΠῚ 

ΟΥΓΠΆΓΠῚ 6556 ΘΧΊΒΕ Δ. 

ΟΑΡΌΤ ν. 

δ ηϊ 61 δὲ πιτιἰϊδυος ἰπ αι ογτιαῖο σιιπὶ αὶ 

τϑΡνοοιπάϊα. οἱ βοὐγὶοίαίθ οὐπαπθς 56, πόπὶ ἔπι 

ἰογιἰς οΥἰπδιι5, ἀπὲ ἀπιγο, απ πιαγραγὶς, εἰ 

φορίο ριθίϊοβα : δε, χιιοά ἀδοοὶ πειιίϊετος, ῥτο- 

πυϊιίοπῖος ρῥὶοίαΐοηι, ΡΟ ορόῦα ὕοπα. 

ὁ ἘΔ τὰς αὐτῶν. Αἵ Μί55. ἑαυτῶν. 

ἃ Ῥοβιῖπηι5 ὁχ ΠΠΠ 5. ἀπ Ε Τ15 αὐ σα! τὶ ἀπο γὸ- 

δὸπὶ σωτὴρ. 

5... ΒΑΒΙΠΜῚ ΟΕΒΆΒΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ἈΚΟΗΙΕΡ. 

- " “-- ἣ ΄ "Ὁ - 

Ὅτι δεῖ τοὺς ἄνδρας ἀγαπᾶν τὰς “ἑαυτῶν γυναῖκας, 
Ξ Ξ ι ῃ 

ἀγάπην ἣν ὃ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ᾿Εχχλησίαν, 

παραδοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

ΠΡῸΣ ἘΦΕΣ. Οἱ ἀνὸρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ- 

χας ἑαυτῶν, χαθὼς χαὶ ὃ Χριστὸς τὴν ᾿Εχχλησίαν 

ἠγάπησε, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα 

αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν 

ῥήματι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Οὕτως ὀφείλουσιν οἵ ἄν-- 
" δρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖχας; ὡς τὰ ἑαυτῶν 

, εν 
σώματα, χαὶ τὰ ἑ 

Ὅτι δεῖ τὰς γυναῖκας ὑποτάσσεσθαι τοῖς ἰδίοις ἀν- 
ΣΤΉΕΙ ΤΟ τες " 

δράσιν, ὡς καὶ ἣ Ἐχχλησία τῷ Χριστῷ, ποιούσας 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΔΛ. Δ΄. 

ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Αἱ γυναῖχες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν 

ὑποτασσέσθωσαν, ὡς τῷ Κυρίῳ" ὅτι ὃ ἀνὴρ χεφαλή 

ἐστι τῆς γυναιχὸς, ὡς καὶ δ᾽ Χριστὸς χεφαλὴ τῆς 

᾿Πχχλησίας " χαὶ αὖτός ἐστιν ὃ ᾿ σωτὴρ τοῦ σώμα- 

τος. Ἀλλ᾽ ὥσπερ ἣ ̓ Εχχλησία ὑποτάσσεται τῷ Χρι- 

στῷ, οὕτω χαὶ αἵ γυναῖχες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν 

παντί. ΠΡῸΣ ΤΙΤ. Ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας, 

φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέχνους, σώφρονας. ἁγνὰς, 

οἰχουροὺς, ἀγαθὰς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀν-- 

δράσιν, ἵνα μὴ ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. 

σ 5. δι σ λ - Ν, τς ΠῚ κῚ - 
Ὅτι οὐ δεῖ τὰς γυναιχᾶς προς ὠραϊσμον χοσμεῖσθαι, 

ΚΕΦΆ Λ. Ε΄. 

ΠΡΟΣ. ΤΙΜ. α΄. “Ὡσαύτως γυναῖχας ἐν κατα- 

στολὴ χοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς χαὶ σωφροσύνης κοσμεῖν 

ἑαυτάς" μὴ ἐν πλέγμασιν, ἢ χρυσῷ, ἢ μαργαρίταις 

ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽, ὃ “ πρέπει γυναιξὶν) 

ἐπαγγελλομέναις θεοσέδειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν" 

» 51. ΠΌτὶ ἀπεῖψαὶϊ. {Π γαχαο οατῖο πρὸς τά. 

. 56] τιϊὶ οοπνοηϊ. ὁ Ἄρρ. τογεϊαβ ἀλλ᾽ ὡς 



ΜΟΒΑΙΙΑ. ΓΕ 

Ὅτι δεῖ τὰς γυναῖχας σιγᾶν ἐν ἐχχλησία, χατ᾽ οἷ- θιιοὰ ἀδθεπὲ πιυ]ΐουδϑ 5:]6 γα ἰπ δου] βία, δὲ βϑάαϊο 
χον δὲ σπουδαιολογεῖσθαι περὶ τῆς εἰς Θεὸν εὐα-- [Ποπιὶ (6 πποάο ρ]ασθπαϊὶ Π).60ὺ ἸΠΖυΐγογο. 

ρεστήσεως. 

ΚΕΦΑΛ. ς. ΘΑΡΌΤ ΥἹ. 

ΠΡΟΣ. ΚΟΡ. α΄. Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς Δ͵ωϊίογος υδείσ ἐπ Θοοϊοδἰῖς ἰαοοαΐδέ, πο 1, ὅοτ. τά. 
ἐχχλησί, , ΘΟ τα Ξ ΤΥ ΤΣ Ξ ἘΝ: : Ὰ Ἢ 4.35. 
ἐχχλησίαις σιγάτωσαν" οὗ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς τὺ Θηὖηι ροΓΠυϊ {ει οἰς ἰοημὶ, 5θα οιιϑαάϊίας 6556. 

λαλεῖν, ἀλλ᾽ ὑποτάσσεσθαι. Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, δὲ φιιϊεί ατείθιγν “ὐοἴπιαξ εἰ 6676, οπιὶ ΟἰΤῸ5 5105 

ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν. Αἰσχρὸν ἱτγιεγΓοΒότί. ΤΈΓΡΟ δ5ὲ Θπῖπι τπτιϊογίνιις ἰοηιιὶ 

γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐχχλησίᾳ λαλεῖν. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. ἱπ εοοίφοϊα.... ΜΠῸ ον ἐπ οἰϊομίο αἰϊδοαὶ οἴπε τ. Τίνι. 3. 
δ. τ Γέτο 

α΄. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάση ὑποταγῇ. οπιτεὶ 5ε θοίίοτιθ. Το Εγ.6 απείοπι τπιιϊϊονὶ τιοτι ὁ " " 
Διδάσχειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ρογπιίίίο, πόηιι ἀοπεϊπιαγὶ ἐπι αἴτια, 59 6556 ἔτι 

ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχία. Ἀδὰμ. γὰρ πρῶτος σἰϊοπίϊο, «4ἀἀπὶ θτῖπι ρτίπει5 βοτπιαίτι5 δεῖ, ἐἀοῖτι-- 

ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα. Καὶ δ ̓ Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἢ 46 να. Ετ “4ἀπὶ τιον 65: 5θαιιοίτι5, τατεϊίογ ατι- 

δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραδάσει γέγονε. Σωθή-ὀ ἀἔἕέπι Ξεἠμεοία ἔπι Ρνωνατγί αιϊοτιο {μῖε. ϑαϊνανιξμν 

σεται δὲ διὰ τῆς τεχνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν τῇ ἀτιΐθπι ΡῈΓ ̓ ΐονιιτι, σοτιογαἴϊοποπι, 5 ροτπιατι56-- 

πίστει, καὶ ἀγάπη, καὶ ἁγιασμῷ, μετὰ σωφροσύνης. Εὶ Τίπε ἵπιὶ βάθ, οἰ ἀϊϊθοίίοπιε, εἰ φαπιοιοαίίοπο, 
οαπι εοὐτιοίαϊο. 

ΟΡΟΣ Οδἄ΄. ΒΕσΌΠΑ ΤΧΧΙῚΥ͂: 

Ὅτι δεῖ τὴν χήραν, τὴν ἰσχυροτέρῳ τῷ σώματι Ουοά ορογίοϊ νἱάϊιδπι, ΓΟ ΒΠΟΥΘ ΘΟΓΡΟΙῈ ργ8- 

χρωμένην, ἐν φροντίδι καὶ σπουδῇ διάγειν, μεμνη- ἀἸΐαπη., ἴῃ οαγὰ ἃ6 5Π4|0 ν]ΐαπη ἄθρουν, τη6- 

μένην τῶν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένων, χαὶ ΠΊΟΓΘΠῚ ΘΟΥῚΙΠῚ {π|85. ἃ ΑΡοβίοίο ἀϊοία βιιηϊ, οἱ 

τῇ Δορχάδι μεμαρτυρημένων. τοϑ τη 11, Ζαρα Πογοδάϊ ἀαίμπι δϑὲ 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. ΟΑΡΙΤ 1. 

ΠΡΆΞΕΙΣ. Ἐν Ἰόππη δέ τις ἦν μαθήτρια, ὀνό- 7 Τορρθ πμίοπι οὐαὶ φιαάσπι αἰδοριιῖα τιο-- ει. 9. 36. 
ματι Ταδιθὰ, ἢ διερμηνευομένη λέγεται Δορχάς. πιΐπο Τανιια, χμώ ἱπιορργοίαία «ϊοίε 1)0ν-- 
Αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν, καὶ ἐλεημοσυνῶν (ας. ἤΐωο ἐγαΐ ρίοπα ορογίδιι5 δοπὶς, οἱ οἴθεπιο- 

ὧν ἐποίει. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " Καὶ περιέστησαν αὐτῷ ἦς 57) πῖς γιιας [αοϊοῦαΐ. ἘΠ᾿ Ῥᾷυ]ο ρμοϑὲ : "Ὲ οἰγοιινυ- 1ὑϊα. ν.39. 

πᾶσαι αἵ χῆραι χλαίουσαι, καὶ ἐπιδεικνύμενοι χι- οἰφίογιτι {ἰίμπν οπιτθς5 νυἱάμ ἤδπίες, οἱ οβίθη- 

τῶνας χαὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἢ «θπίος {μπίρας οἱ νεεῖε5 {τας [αοϊοῦαξ οἰπι 6556 
Δορχάς. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. α΄. Χήρα καταλεγέσθω, μὴ οτμπι ἱρδῖς 71ογοα5.... Γϊάμα οἰλραξπ" τίοτε τλΐταμιδ ας ΤΊην. 5. 

ἐλάττων ἐτῶν ἑξήχοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή’ 5δααδὶπία ατιπογιιπι, τι {πιοτὶξ τιτεῖπι5 αἰτὶ πιποτ: 9: 19. 

ἐν ἔργοις χαλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεχνοτρόφησεν, ἐπ Ορογίϑιι5 δοτιὶς ἐθ5 {πιο μη] μαύθης, εἱ {1105 

εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιυψεν, εἶ θλιδομέ- Φαιιοανϊί, οἱ ποερίτϊο τϑοορίξ, εἰ Ξατεοίοτγιιτη ρμοεο5 
νοις ἐπήρχεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. ἰανίϊΐ, οἱ ινϊθτιζαιοτιθτα, ραἰοτ ῖϑιι5 διεδταϊυϊσίγα-. 

ν᾽, οἱ οπεπθ οριι5 ϑοπαίη σε σθηττία 651. 
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χει  α. 30. 

1 
τ δ: ὧν ὦ 

ἘρΊες. 6, 

5.---8. 

7 ἴηι. ὃ 

λἀδλ 6: 

Οὐιοι νἱάτια {τι οἷν σθοῖθ [ἀοϊὰ ἃ} Αροβίοϊο πιὸ- 
τπογαῖα {Π||51}15. 68: δὲ οἷαγὰ, αυςθθο δα ον ϊ- 
ΠΘΠῚ ψΘΙΡῸ ν᾽ παν πὶ ῬοΡνΘμΪ τ, ῬΓΘΟΙΡιι5 δὲ ὁὉ- 

5ΘΟγ ΠΟ ΠΙΠῖ15. οἵη 16} 1 Π115 ποοτι ἀπιάιο ᾿π5ὶ-- 
ϑίουθ ἄθρθαῖ. 

ΟΑΡΙΤ 11. 

Ειθναὶ πηα ργορ]ιοίϊοςα, Πἰϊα Ρ]ιαπιοῖ, ἐδ 

ἐγρὶνιι 156: ἤδὸ ργοοθοϑδογαῖΐ ἐπ εἰἰοθτις τπτεεῖς, 

δἰ υἱτογαΐξ οἰετη. ΟἶΤῸ «τις σορίθηι α υἱταϊπιίαϊ δ 

σμα. {21 ἀφο υἱάμα τιδηπθ αὐ ἀππος οοἰοσίπία 

ικαίπον τ 4 ποπὶ ϊδοθάοναις ἐδ ἰθιαρίο, 7671ι- 

γιϊὶς οἱ ονοθογαίϊοπῖρς σεσνίθης ποοίθ αο εἶἴ6.... 

.μ αμίθηι ὉδΓ υἱάιπια ἐδί οἰ αδδοίαία, σρόταὶ 
ἐν 1260, δἰ ποῖαι οὐ» ϑογαιοπνιι οἱ ογαιϊίοτιῖνις 

ποοῖο ἀο εἶθ: ψμιδ ὑϑτὸ ἐπὶ (οἰϊοϊῖὶς ὁσί, οἷν οης 

τοί 651. 

ΒΑΒΙΠῚῚ ΟΕΒΛΠΕἙΞ, ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΒΘΗΙΕΡ. 

σ, -,. - ΄ . παν ΦῚΝ 
Ὅτι δεῖ τὴν χήραν τὴν εὐδοχ:μήσασαν ἐν τοῖς ὑπὸ “1 ῃ ! 

Ἐκ χοο ᾿ οὐ ολνυς , " 
τοῦ ἀποστόλου εἰρημένοις χατορθώμασι, χαὶ 

φθάσασαν εἰς τὸ τάγμα τῶν ὄντως χηρῶν, προῦ- 

καρτερεῖν ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς με- 
ΜᾺ ᾿ ΝΟΥ, 

τὰ νηστειῶν νυχτὸς χαὶ ἡμέρας. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ ἦν Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ 

Φανουὴλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ" αὕτη προδεθηχυῖα ἐν 
ἘΠ ᾿ς , ν᾽ 5 πεν "» Φ ον 
ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ 

ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. Καὶ αὕτη χήρα ὡς ἐτῶν 

ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ οὐχ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἵε- 

ροῦ, νηστείαις χαὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύχτα χαὶ 

ἡμέραν. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. α΄. Ἢ δὲ ὄντως χήρα χαὶ 

μεμονωμένη, ἤλπιχεν ἐπὶ τὸν Θεὸν, καὶ προσμένεε 
-“ - - Ἂ, ’ὔ 

ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυχτὸς καὶ ἡμέ- 
“Ὁ ς μικς ἤκεν. ΄ τ τα 

ὦ ρας ἣ δὲ σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηχεν. 

ΒΕΟΌΤΙΑ ΤΧΧΥ. 

Οιοά ΟροΥΙΘῚ ΒΟΥ 5. ΟΠ} ΟΠΠὶ Ῥοπθνοϊθητία. δε 

δὲ βου απ. 51115. ΒΘ Πα τ1Π} ΘΑΓΠΘ ΠῚ “ΟΠ Ϊ ἢἰσ 
οΡοάϊνο, ἴῃ 115 οϑυῖθ, ἴῃ Ζυΐθι5 πια παι οὶ 

ΠῸΠ ον τπν. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

ϑογοὶ, οὐδαϊίε ἀοπιϊτιῖς σατπαϊίνιις οἰεπι ἐϊπιο γὸ 

δἰ ἰγΘΠΊΟΤΘ ἵτὶ οἰπιρίϊοίαἰο οοτγϊς υδείγὶ, οἱοιί 

ΟἈνίδίο τ ποτὶ αἰ οοιεζιει σοννϊογιίος, σιιασὶ ᾿ιο-- 

πυϊτὶθιι5 ρίασεπιος, θα τιΐ σογνὶ ΟἸτιςιὶ, Γαοῖοπ- 

165 υοἰμπίαΐοπι 1) οὶ δα απιῖπιο, ἐπὶ ϑοπονοϊοηίία 

ϑογνίδηΐος, δίοσμέ Π)οπιῖπο, οἱ ποτὶ Πποπιϊπϊῥιις 1 

δοϊοπίδ5, ιιοτεῖατη τιπτι 5 τι6 χιιοαοιιπιητιθ {8-- 

ἐγ! ϑόταιπι, ἔθος γοοϊρῖοὶ α ])οπεῖτιο, σἷνο σογντις, 

ι. Τίνι. δ. δῖ ἰἰϑογ.... Οὐεοιιηι δ δι σε 780 ϑογνῖ, 
1.4. «οπιῖτιος διιος. ΟἸιτιὶ ΠΟΤ ΟΤ εἰΐο πος αγίιιτϑηίμτ, 

πὸ ποηιθτι 1) δὶ οἱ ἀοοίγίπια δἰ αςρίιοιν δι. Οὶ 

απίοπι, Πἀοἰες Πα νοτιὶ ἀοπιῖπος, τιθτὶ σοτιδηιτιατιῖ, 

για [γαίγος βιιτεῖ : 564] πιασὶς σουνὶατγιῖ, τα Πάε- 
[ἐς διιτιΐ θὲ αἰδοῖ, ψτιῖ δοπογιοῖϊ ραγιϊοῖρος σιιτιῖ... 

Τιι. 5. 9. ὅόσνος ἀοηιϊμηὶς σις διιναϊίος 6556, ἐπὶ οπιτεῖδιις 
10. Ρίασοπίες., ποτὶ οοπίναἰἰϊοοπίθς, ποτὶ ἤγαιάαη- 

165, 56 οπιποπὶ Πἄθπι θοπαπι οί θπεονιἴδς ; τι 

ἀοοίγίπιαπι δαϊναϊοτὶς ποςίτὶ [οἰ ογηπθσιΐ ἴτὲ οὐ ῖ-- 

ῥιις 

ΟΡΌΣΟΘΘΕ: 

“ τς 
Ὅτι χρὴ τοὺς δούλους ὑπαχούειν τοῖς χατὰ σάρχα 

ον -«- - ᾿ δ 

χυρίοις εἰς δόξαν Θεοῦ μετὰ πάσης εὐνοίας ἐν οἷς 
: ΣΟΙ ΩΝ Ὁ 

ἂν ἐντολὴ Θεοῦ οὐ λύηται. 

ΚΕΦΑΔΑΛ. Α΄. 

κὸ - " ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. Οἱ δοῦλοι, ὑπαχούετε τοῖς χατὰ 
" 

; : Σ 
σάρχα χυρίοις μετὰ φόδου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι 

δι ἐπ  ῖνς αι ὡς τ τς 
Ὀ καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ " μὴ χατ᾽ ὀφθαλμο- 

- ΕἸ ἮΝ Ω 

δουλείαν, ὡς ἀνθρωπάρεσχοι, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χρι- 

στοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐχ ψυχῆς, μετ᾽ 
Ξ ΕΥΡΑ ΠΥΡῚ ΒᾺ 

εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ Κυρίῳ, χαὶ οὐχ ἀνθρώ- 

ποις᾿ εἰδότες. ὅτι ἕχαστος ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἀγαθὸν, τοῦτο 
τ ς Η Ἐπ ὐέεν, ΧΡ Ὁ ΤᾺ ν᾿ δλεύ 
5 χομιεῖται παρὰ τοῦ Κυρίου, εἴτε δοῦλος, εἴτε ἐλεύ- 

ὙᾺ ἢ Φ ΣΈΟ 
ῦερος. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. α΄. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦ--  γὸ Θ 

" , , -Ὁ- “Ἐ ͵ὕ 

λοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγεί- 
ὃ δον ἀελνε θ δον εὐ ΑΝ δ: 

σθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ χαὶ ἣ διδασχα- 
"»»,» 4 - «δι Ἁ Υ͂ Ν ’ 

λία βλασφηυῖῆται. Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, 
Ἁ - Ὁ ὌΠ Ξ ΕΝ Ὶ - 

. μὴ χαταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλ.- 

λον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἶσι χαὶ ἀγαπητοὶ, οἵ 

τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμθανόμενοι. ΠΡῸΣ ΤΙΤ. 

Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεθαι, ἐν πᾶσιν 
΄, φν ᾿ . , ΄ 

εὐαρέστους εἰναι, μὴ ἀντιλέγοντας, μὴ νοσφιζομέ- ι 
ἐπα αν δ Σ ἌΝ 

νους. ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐπιδειχνυμένους ἀγαθήν 

ἵνα τὴν διδασχαλίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ χο- 

σμῶσιν ἐν πᾶσιν. 

Ὁ Ἀδβ. Ῥυΐπιις χομιεῖται παρὰ τοῦ θεοῦ, γεείρίει α ἤἴ)εο. 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 9 
"» ΄ τ 9 - - - - 

Ὅτι δεῖ τοὺς χυρίους μνημονεύοντας τοῦ ἀληθινοῦ ὅν Οιιοά οροῦῖθε ἀπ ΠοῸ5., 4ϊ ΠΠΘΠΠΟΥῸ5. 51Π| νοΥΪ 
Κυρίου, ὧν ἂν " ἀπολαύσωσι παρὰ τῶν δούλων, 

ταῦτα χαὶ ποιεῖν αὐτοῖς κατὰ δύναμιν, ἐν φόθῳ 

Θεοῦ, χαὶ ἐπιειχείαᾳ τῇ πρὸς αὐτοὺς, κατὰ μί- 

μήσιν τοῦ Κυρίου. 

ΚΕΦΆΑΛ. Β΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα ὃ δέ- 

δωχεν αὐτῷ ὃ Πατὴρ εἷς τὰς χεῖρας, χαὶ ὅτι ἀπὸ 

Θεοῦ ἐξῆλθε, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, ἐγείρεται 

ἐχ τοῦ δείπνου, χαὶ τίθησι τὰ ἱμάτια “ αὐτοῦ, χαὶ Β 
λαδὼν λέντιον, διέζωσεν ἑαυτόν. Εἶτα βάλλει ὕδω ᾽ ρ 
εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν 

μαθητῶν, καὶ ἐχμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμέ- 
᾿ 7,557 ΟΣ ὑπ,  " “-.᾿.»᾿7 

νος. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα " Ὑωεῖς φωνεῖτέ με, ὃ διδάσχα- 

λος, καὶ ὃ Κύριος, χαὶ καλῶς λέγετε - εἰμὶ γάρ. Εἰ 
ΡΣ Δα Ὑν ἫΣ εν» τὸ ᾿Ὁ τ“, " ᾿ 

οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὃ Κύριος χαὶ ὃ δι- 

δάσχαλος, χαὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς 
“δ Ξ ΄Ν ΝΥ ᾿.ῃ.Ν ε - [ δὰ 

πόδας. Ὑ πόδειγμα γὰρ δέδωχα ὑμῖν, ἵνα καθὼς 

ἐποίησα ὑμῖν, χαὶ ὑμεῖς ποιῆτε. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. 
Οἱ χύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτοὺς, ἀνιέντες 

ἃ ΓᾺ “-Ὡζ ΄" 

τὴν ἀπειλήν " εἰδότες ὅτι ἃ χαὶ ὑμῶν αὐτῶν Κύριός 
Ξ .ς ΟΣ » 
ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, χαὶ προσωποληψία οὐχ ἔστι παρ 
ἀπ 

αὐτῷ. ( 

ΤΟΙ ΪΠϊ, {τη ΟΡΘΙΔΠῚ ᾿}0)515 ἀδάθυῖηΐ βου], 

Θὰ ΠῚ “ΙΙΟΙ116 5ΘΓΥῚ5 ΡΓῸ ὙΊΡΊ 115 ΡΥ ΡΘ 6, ἴῃ οὶ 

{πο γ6 δὲ πη θαι πμπ6 οὐρὰ ἴρ505, Δ ο- 

ΠῚ ΘΧΘΠΊΡΪιΠ,. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ϑοίθπς ὕδδιι5, πιά οπιτια εἰθάϊι οἱ Ῥαίθη' ἔπι ]οαπ. 13. 

πιάτιῖ5, δὲ ψιῖα α 1260 οαὶνίϊ, δὲ αὐ 71)6ιπὶ υααϊὲ, ἘΞ 
ϑιτ αὶ α οῶπα, εἴ ροτιέ υδειἰπιοπία στα : δἰ οπην 

αοοορί55θῖ {ἰπίδιιπι, ργιδοϊπαϊξ 56. 1) οἰπεῖθ πεϊι{1ξ 

ἀητιάπι ἵπὶ ρεϊνίηι, δὲ οωρὶξ ἰαναγο μθάο5 αϊΞοῖ- 
Ρμίογιιπι, οἱ δαίογρογο ἰἰπίθο, ψιιο ογαξ ργιθοῖπ- 

οἰμ5. Ἐπ Ῥάυ]ο ροϑβὲ: "05 υοοσαϊϊς πι6, ἢ͵αρίδί 7.) Τρίάσηι Ὁ. 

δὲ Τροπιῖπε, οἱ ϑϑηθ ἀϊοίιἰς  δτίτι Θἰδηῖπι. δὲ ὁγρο 19.-ττι5- 

660 ἰανὶ ρϑεῖος σεδίτος [)οπιΐπιις οἱ ἤασίδίον : οἵ 

τος ἀερεοίϊς αἰϊεῖ αἰζοτῖτι5 ἰάνατα ρϑάθς5. ἔχϑηι-- 
Ρίμωι πῖπν ἀθαϊ υοὐϊς, πὸ φιιοπιαἀπιοάμηι ξδοὶ 
νοδίς, ἰϊα δὲ υος ἐαοϊαϊ5... Ποιπὶπὶ, φαάοπι {α-- Ἐρ]ιες.8. 

εἶ ἐἰϊ5, τοπιϊξθηῖδς τηΐτεα δ " δοίθγΐος ιΐα εἰ 9" 

ϑοίοτ' ἰρδογιίην 1) οπεῖτει5 65: ἐπὶ δἰ ϊς, δἰ ρεγ5ο-- 

πάγίτι αοοορίῖο ποτὶ ἐσ ἀρτι διά. 

ΟΡΟΣ Ὃς. 

υ͵ ΡΥ Ν Γ᾿ -». ᾿ - « ΄ 

Ὅτι δεῖ τὰ τέχνα τιμᾶν τοὺς γονεῖς, καὶ ὑπαχούειν 
3 “- ἄν ας 3 ΡΝ, 3 ἝΑ, -" Ἶ Ὁ ἐν πᾶσιν αὐτοῖς, ἐν οἷς ἂν ἐντολὴ Θεοῦ μὴ ἐω- 
ποδίζηται. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε" 

τέχνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ; ̓ Ιδοὺ ὃ πατήρ σου 

χἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

Καὶ “ μετέθη μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲτ, 

χαὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Τὰ Ρ 

τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ " 

τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. 'Γίμα τὸν πατέρα χαὶ τὴν 

μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίαις, 

ἵνα εὖ σοι γένηται, χαὶ ἔση μαχροχρόνιος ἐπὶ τῆς 

γῆς. 

5. ΒΕρΡῚΙ ρεῖπηιϑ οἵ ἰογίϊιις ὧν ἂν ἀπολύωσι. 
»ἜΒερ. τογει5 πάντα ἔδωχεν. 

ὟΟχ αὐτοῦ ἰπ ποβίτῖς Νῖβ5. ποῦ ἱπνοηϊίιν. ΝΟχ 

αἴγασας θα 10 οἱ Βορ. βοσαπῆι5 διέζωσεν αὐτόν, ΑἸΙ 
ὅτι Με5. ἑαυτόν. 

ΒΕΟΌΙΑΊΙΧΧΥΙ. 

Οὐοά ΠΠΡΘυῚ ἀθθοπὲ ραγθπίθϑ οοΪθθ, οἰβάαο οΡ6-- 

αἶγα ἱπ οππηῖθι5, 48 Πεὶ πιαπάαϊο πϑαϊὰ- 

4πᾶπὶ οἰ Ποιης. 

ΘΑΡΕ ΤΟ Ὶ: 

Εἰ αἰϊαϊξ πιαίον 6}ιι5 αὐ {ἰζπεπι: ΕἸ, φια {6-- {μιε.5.18. 

οἱδιϊ πιονὶς οἷο ἢ Εσοθ ραΐοτ' ἔμιπι5 οἴ Θ6Ὸ «οἰογιῖος 
ψιιογθϑαπεις ἰ6. ΝΟ τηι]ῖο ροϑβὲ : Κὶ αὐιϊξ οτετη τϑίαεινι υ. 

οἷς, δὲ υδπὶξ διαξαγεῖ : οἱ ἐγαΐ σιιραϊεις {ἰ1ὶς... ὅς 

Μιὰ, οδϑάϊι ρματγοπίϊριις υϑδιγὶς ἐπι ])οπιῖτιο ; Ερ]ες. 6. 

ἤοὸ ἐπΐπι ἡιιδίμι ἐδ. Ποπογα μαίγθηι οἵ τπαίγόπι, "τ ὐ- 
γιοι 65: πιατιαίτιηι ργίπειπι ἵτι ρῥΓΟΠιϊσοἰοπίθιι, 

εἰ θόπι οἷΐ εἰϑὶ, δὲ Θγὶς ἰοτιβιθνι5 δι ρ 61 ἐοΓΓΩΊη. 

ἃ Ἐπ το Ῥαγῖβ. ὅτι χαὶ ὑμῶν χαὶ αὐτῶν, δὲ τνεδίον" δὲ 

ἐόν Τ)οπεῖπιις. Ἐιτο Ν οα. εἰ ποβίνὶ ἔτ Νῖ55. 

ὅτι χαὶ ὑμῶν αὐτῶν. Ιδ΄ἀεπὶ ἤθε. ῥυίπηιι5 ἐν οὐρανῷ. 

ὁ Ἄρα. Ῥυΐμητι5 χατέση. 



τοῦ ὉΣ 

Οὐοι ρᾶγοπίοϑ ἴῃ ἀἰ5ο]ρ᾽1πα οὐ σογγθοίοηθ ο- 
ταΐπὶ, οἴιπὶ Δ 5 Θ πα ἴηι δὲ Ἰθπϊα 6 ἀθθο πὶ 
ἸΠΡοΡῸ5 δάπιοανθ, Πα]Π] πη 4116, ιια Π ἴηι 1π 0515 

681, οἷ 1γ88. Ὧ0 {15 Π|5 ΘΟ ΒΙΟΠΘΠῚ ἄγ, 

ἙΟΑΡΌΤ 11. 

ἔρ)εε.θ.η. Ἐεῦυος ραΐγος, τοί αὐ ἱταοιπάϊαπι ργονο- 

σαγὰ Πίος υδδίτος ; 564 δάμοαία {ἰὸς ἐπ εἰϊβοί- 

Οὐίονο. 3. ρέμα, εἰ σογγορίίοτιθ Ποπιϊτιὶ... Ῥαίτο5, ποῖϊίθ 

τι: αὐ ἱπαϊρπαίίοτιθπι ργονοθαγα Εἰϊος υθϑίτος, τεῦ 
πον ριιδῖ11ο απΐπιο Παπῖ. 

ΒΆΒΙΜΙΙ ΟΕΒΑΝ ΕΛ ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ΔΕΚΟΘΗΙΕΡ. 

Ὅτι δεῖ τοὺς γονεῖς ἐν παιδεία χαὶ νουθεσία Κυρίου 
ἐχτρέφειν τὰ τέχνα μετὰ πραότητος χαὶ μαχρο- 

θυμίας " μηδεμίαν δὲ πρόφασιν, τὸ ὅσον ἐπ᾽ αὖ- 

τοῖς, διδόναι ὀργῆς χαὶ λύπης. 

Ε ΚΕΦΑΛ. Ρ΄. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε 

τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐχτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ χαὶ 

νουθεσία Κυρίου. ΠΡῸΣ ΚΟΛ. Οἱ πατέρες, μὴ 

ἐρεθίζετε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 

ἈΕΟΌΙΑ ΤΙ ΧΧΥΙΙ. 

Οὐοά ορογίοθι νἱγσῖπ65 ἃ}0 ΟΠΊΠΙ 5850 11} Πιι]115 50]- 
Ἰϊοϊ πα ἀἴπ6 ΠΠΡοΓὰ5. 6556, Γ ῬΟϑϑιηΐ 510. σι ρα 5 
Τ)60 ἅρσϑιθ, πιὰ πη ἰδία ΠᾺΡ ΠΘΙΈ6. τη ηῖ8 
ΠΟΩῈ6 ΘΟΡΡΟΙ ΟΡ 506 11 ΓΘ ΘΘΘΙΟΥ ΠῚ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Μαιεν. τῷ. σι θιππο]ιὶ ψιιὶ σθρ5ο5 οαςίγανθγιτιῖ ργΟρί ον 

18 γσορπῖπι σιδίογμηι. (ὐμὶ ροίοεὲ σαρόγο, οαρῖαί.... 

ι. δον. η. Τοῖο ἀμίοπι θο5 οἰ βοἰϊοϊ(ἀϊτι6 6556. Ομὶ 
3285... φἴγιδ παογὸ 65ΐ, δοἰΠϊοϊίιις ἐπὶ πιο Π)οπιϊπὶ σιμΐ, 

φιιοπιοάο μίαοϊ(εγιις. οἷὲ ])οπεῖπιο : αὶ αἰιΐοπι 

Οἴιπι χΌγ θπὶ, δοἰϊιοίίιι5. δεὲ αι διισιΐ τπτιγιὶ, 

φμοπιοίο ρίαοίμεγιις οἷς αοτὶ. 1) 1 [Γογιιτιῖ δὲ ππῖι- 

ἐϊθν δὲ υἷνσο. Ππππιρία οἰταΐ ψι 1)οπιϊτεῖ διιτιῖ, τεῖ 

οἷ ξαποία δὲ ΘΟΥΡΟΤΘ οἱ ερίγιμ. Ομ «πάθην 

γερία 65ΐ, οἰσαΐ {τι δτετιὶ τητισιαϊ, φτιοπιοεῖο ρία- 

εἶτα οἰτ οἷρο. Ῥόντὸ πο αὐ ε{{ἰταἰόηι υδείταηι 

ἄοο ἡ ποῖ πὶ ἰαφιίοιεπι υονὶς ἐπ ]ϊοίαπι, 564 τι ἰά 

ηιιοά ἰκοτιοδίπιι 65, υος ἀοοθαπι, οἱ γαοῖϊο «ἀ]ιω- 

τϑαιὶς Ποπιῖπο οἰϊτα εἰΐατι εἰϊδίναοἴίοτιοπι. 

ἃ Βορ. τονίϊιβ τῷ θεῷ εὐαρεστεῖν, 7260 ρμίαςεγε. 

» ἙΔιῖλο Ῥαγῖβ. τὰ χυρίου. Αἱ Μί5. τὰ τοῦ χυρίου. 

ς Οιοά ἴῃ Ν αἰραΐα Ἰερίειν, εἰ εἰϊνίδιις 651. 771 παῖε 

1ἰον ἱππιρία εἰ υἷγρβο οοβίίαι φια ])οπεϊπὶ σισιί, οἱ - 

ἀουΐ μοίεϑῦ οομἤιδιιμι. οἵ ρου αυθαΐαπι, Οοπίνα., 4αὶ 

ὑπὸ ΟΡΟΣ ΟΖ΄. 
Α 

- , 

“Ὅτι δεῖ τὰς παρθένους ἀπηλλάχθαι πάσης μερίμνης ᾿ ! Ἶ 

τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος, πρὸς τὸ δύνασθαι ἀπερι- 

σπάστως τῷ Θεῷ 5 εὐχαριστεῖν, χατά τε νοῦν ὉΡΤΙ 4 ᾽ 
χαὶ σῶμα, ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. 

ἣ Ε] 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΆΤΘΑΙΟΣ. Εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχι- 

σαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὃ δυ- 

γάμενος χωρεῖν, χωρείτω. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Θέλω 

δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. Ὃ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ 

Β ἢ" τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ " ὃ δὲ γαμήσα ρου πῶς ΟρΕ σε το ΠΕΌΡΙΣ γαμῆσας - τ ἀνα  Ταρα, ἐπ : 
μεριμνᾷ τὰ τοῦ χόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναιχί. 

«Μεμέρισται χαὶ ἣ γυνὴ χαὶ ἣ παρθένος. Ἢ ἄγα- 

μος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ ἁγία χαὶ τῷ σώ- 

ματι χαὶ τῷ πνεύματι. Ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ 

τοῦ χόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ 

ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω “ οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν 
ἐπιθάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημὸν καὶ εὐπάρεδρον 

τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως. 

τώσα ράυ]ο αἰ οπεϊις Ἰορονὶς, δὰ, ορίπου, ἍΔΠ]ποὶ- 

ἀἴοτγα ἐββ6 ἡ Ἰοα ῖς, αὐαοογιπι ὁπὶπὶ 5οπίθηἐϊα ΠῚ 

65, τηασ [πὶ αἴ ν]5ιι πη 6556, 564] πχογο πὶ εἴ ὙἹΓΡΊ ΠΟ πὶ 

αἰνιάϊ, μοο οδῖ, αἰϊαπὶ ἃ Α11α ἀΠἴογγο. 



ΜΟΒΑΙΙΔ. Δ 17 

ΟΡΟΣ ΟΠ΄. 

σ͵ - 

ὁτι οὐχ ἔξεστι τοῖς στρατευομένοις διασείειν ἢ συ- 

χοφαντεῖν. 

ΚΕΦΆΑΛ. Α΄. [Ὁ 

ΛΟΥ͂ΚΑΣ. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν χαὶ στρατευό-- 

μενοι, λέγοντες" χαὶ ἡμεῖς τί ἃ ποιήσομεν; Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς - μηδένα διασείσητε, μηδὲ συχοφαντή- 

σητε" χαὶ ἀρχεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 

ΒΕΘΟΌΤΑ ΤΧΧΥΠῚ, 

Οιιοά ποῖ ᾿ϊσθὶ π}}]} 1 ΠΕ} 115. ΖΙΙΘ ΠῚ τιὰ τ ΘΟ Ποιι- 

ἴδγθ ἃιιΐ οα] ΠῚ ΠΙΔΙ]. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ζιαζογτοβ αὖ ατεὶ ἀπεΐοπι δτίπι οί τι ϊίος, αἰσοιιίος : “μι. 3. τή. 
Ομά {αοίοπιις δὲ τιοϑῦ Εξ αἷὰ ἰἰἰς : ΝΝεπαΐνιεπι 

ςοπιοιτἰαἰϊς, τιθητι οαἰμπιτιίαπι {αοϊαιῖς : οἱ οοπ-- 

ἰδ Θδίοίο οἰ ἡροπίϊς τες τὶς. 

ΟΡῸΣ ΟΘ΄. 

υ͵ - Ν εν - 

Ὅτι δεῖ τοὺς ἄρχοντας ἐχδίχους εἶναι τῶν διχαιω-- 

μάτων τοῦ Θεοῦ" 

ΚΈΦΑΛ. Α΄. Ὀ 

ΠΡΟΣ ΡΩΝ. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐχ εἰσὶ φόδος 
τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν χαχῶν. Θέλεις δὲ μὴ 

φούεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν ; 'Γὸ ἀγαθὸν ποίει - χαὶ ἕξεις 

ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. Θεοῦ γὰρ διάχονός ἐστί σοι εἰς τὸ 
-ν , 3 ᾿ ᾿ . Χ “-- - 5 }} Ξ ἀγαθόν. ᾿Εὰν δὲ τὸ χαχὸν ποιῇς, φοδοῦ οὐ γὰρ εἰ- 

χῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ. Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, 

ἔχδιχος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ χαχὸν πράσσοντι. 

Ὅτι δεῖ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι ἐν 

αἷς ἂν ἐντολὴ Θεοῦ μὴ “ ἐμποδίζηται. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. " 

ΠΡΟΣ ΡΩΝ. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχού- 
4. Ἂν» 5 , τὸ 25 , τὶ ᾿ 

σαις ὑποτασσέσθω. Οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία, εἰ “ἡ 

ὑπὸ Θεοῦ αἵ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τετα- 

ἈΕΘΟΙΠΙΑ ΤΧΧΙΧ. 

Οτιοι οροτγίθε ρυϊποῖρθϑ ἃο τηδρίβίγα[τ5. ν᾿πα ἰθο5 

6558. Ιθέιιπι Ποὶ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

αηι ργϊποῖρθς τιοτὶ διετιξ ΓΘΥΤΌΥ' ΟἿ ΟΤ1Π ΟΡρδ- Πονα. 3.3 

τιηι, 56 πιαίοτιπι. Κ᾽ ἴς απιίθηι ποτὶ {ἱπιθ 8 μὸ- 

ἱθοίαίοπι ἢ Βοπίηι ἔκο : εἰ μαϑενὶς Ἰαμμάθηι δὰ 

ἐπι. 1)εὶ δπίπι τηϊπϊδῖο δαὶ {ἰδὶ ἰνν δοτχιίπι. δὲ 

απείοτν τπαζιτα, {δοογὶς, {πηι : ποτὶ δεῖται οἰτιδ 

οαιιδα σἰαάζιηι ροτίαϊ. 1) εἰ δγιῖπι τηιϊτιϊ ον 65 : 

υἱπιάδα: ἵπὶ ἴγαπιὶ οἱ, σιιὶ πιαζιιν, αϑῖι. 

Ουοά ορογίοὲ 51:16] ᾿Ρο θβιδε 115 5ιιρθυθ μη 6Π- 
ΠΡῚ5. ἴῃ 15. {υθυι5 ΠῸη Ργθρϑα τιν Τ)οὶ τρὰπ-- 
ἄδίιηι. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

Οπιπῖς απίηνα ρμοίοδίαίθτι5 σε ἰπεϊον νι σμν- 
αϊία 9ο1. ΪΝοτι δδὲ θπῖπι ροίϊοοίας, ηἰδὶ α [θεὸ : 
ι απΐεπι οιπὶ ροϊοείαΐεδ, α 7260 ογαἀϊτιαί(δ σιμῖ. 

γμέναι εἰσὶν, ὥστε ᾿ ὃ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, ᾿" Πίαψιιθ φιιὶ γϑοϑιϊ! ροιοοἰαιὶ, Π)6ὶ ον! τιαιϊοτιὶ τὸ- 
τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγὴ ἀνθέστηχεν " οἵ δὲ ἀνθεστη- 

χότες, ἑαυτοῖς χρίμα λήψονται. Οἱ γὰρ ἄρχοντες 
“ἢ ὐξι Υ - ᾿ “ τ » Ἂ: - 

οὐχ εἰσὶ φόδος τῶν ἀγαθῶν ἔργων. ἀλλὰ τῶν χα- 

χῶν, καὶ τὰ ἑξῆς. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. Πειθαρχεῖν δεῖ 

Θεῷ μᾶλλον, ἢ ἀνθρώποις. ΠΡῸΣ Τ1Τ|1΄. Ὑπο- 

ἃ Τῦγάσχιο ἐἀπἶο εἰ Ῥδρ. βθοιηᾶιι τί ποιήσωμεν. 
Βοος. ΤΟΥ 5 ποιήσομεν, Μοχ πέναχιιο οατο οἱ Πρ. 

δθοιπάτι5. μηδένα, συχοφαντήσητε. ΑΠΠ ἅτιο Μ55. μηδὲ 

συχοφαντήσητε. 

δἰδίι ; αὶ αἰίθηι το ϑίτειί, κεἰ δίϊροὶς εἰαταπαίῖο-. 

γιθην αὐηιῖγοπί. απ ργὶποῖρος τιον διε ἰΘΥΤῸΤ' 

Ποῖ. 13.1.0 
2. 

ϑοπογίιιη, ΟΡΟΤΊΜ, 56 πιαίοτιιπι, οἷο... Ονϑαϊτα κει. 5 50. 
ορογίθι 7260 πιαρὶς ἡτίαηι ἰχοτηϊγεδτις... 1 ἀπιοπε 

{ϊ1ος5 ργϊπιοϊραιίθιι5 οἱ ροϊδοίαιϑιι5 σειν αἶιος 6556, 

« Τίγασιο θα μὴ ἐμποδίζῃ, ΒΘρ. Ῥυίπιιιβ. ἐμπο- 
δίζηται. Ἀδρ. τογεϊι5 παρεμποδίζηται. 

ΓΑΔαΙαῚ εχ ἀπίϊιι15. ἔνι θιι5. ΕΠ υἷ5 ἀν τἰοα τη ἀπο 
γοσοπ ἀντιτασσόμιενος; 

ἊΣ τ- 



λιαιιλ. τι. 
39. 
“οση. 13. 

13..--15. 

ἴοαη. τὸ. 

47. 
Τδιώ. ν. 5. 

«ὔοανι. 15. 
5. 

498 8. 

ο"δάϊτε, ααἰ οπιτιθ Οριι5 δοπιῖπ ραγαΐος 6556. 

ΒΑΘΙΠΙΙ ΟἸΕΒΆΑΝΕΜΞ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ἈΠΟΗΙΕΡ. 

᾿ 3 ΑΥ ΓῚ -" ΑΝ ΥΩ ͵ ε ’ 

μίμνησχε αὐτοὺς ἀρχαῖς χαὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσε- 
τ ἐπα ὯΦ ΣΟΤΤ πον ΑΨ ΤΡ τς ας 

σθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους 

εἰναι. 

ΒΕΟσΌΙΑΙΧΧΧ. 

Οὐ απο! ΟΠ ἰβιϊα ποθ. 6556. ψ ]1ῖ ον ρίαγα, πϊ- 

ΠΝ ΠῚ [δι τὰ πὶ ΟΠ δεῖ ἀἸβοῖρι]05, 41 5658 
δα δὰ 5018 σοῃίονιηθηΐ, στ ἴῃ ρ50 νἱάθηϊ, 

πὶ 4180 ἃ ρ50 δυάϊιηϊ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ΤΟΙ 6 Ἵιισιιι πιθιέηι ΣΊΡΕ ὐο5, οἱ αἰδοῖα α 
πῖθ... ἔς πυορσαιὶς τη6, ἢἥαρίδίογ, δὲ ])οπαῖπθ : οἷ 

δέπε αἰϊοϊεἰς Σ διιπι οἰ θπῖπι. δὶ ἜΓΘῸ ὅ50 ἰανὶ ρεάος 

φεεῖτος Ποπιΐπιι5 οἰ Π͵ῆαρικίογ, οἰ ὐος ἀενοιῖς 

αἰ αἰ(ογίιι5 ἰανατο ρεάος. Ἐχοπιρίτιπι ἐπῖπι 

ἀφαάϊ σνονὶς, τὸ φιιεπιαἀπιοάιϊιπι 650 ζεῖ νοῦς, 
ἔα δἰ νος ζαοϊαιὶς. 

Τατηχίιατη ον ο5 ΟΠ γΙβεῖ, 4ιιο δι πὲ νοσθπὶ 58] 
5015 ῬαϑιοΥ 5, 80 ᾿ρ511Π) ΒΘ ΔΉ 1. 

ΘΑΡῸΤ 1]. 

Ονὸς πιθ ὕόοθπι πιθάπι ατιάϊιπέ, εἰ 660 6ο- 

5ΠΟ500 645, δὲ 5θητεετιίτιτ᾽ τη. Τὶ ΞΡ 5 : 41116- 

τεῖέην αἰιΐθηι τιοτὶ δΘι τεϑτιΓ, σε Πιρίοπὲ αὖ 60, 

φιιῖα ποῖ πιονογιτιὲ ϑοσόπι αἰϊοτιοτιίηι. 

Τρϑο5 πη δηὶ (ΠΥ 1511 ῥα] Πλ 65 ἴῃ 60 6856 γας]-- 
οαἴο5, 41 ἴπ ᾿ρ50 [γιισῖπι πη ἰδ υθπῖθθ, {αὶ - 

4] οἱ σοηνθποιῖς, δὲ ἰρ80 ἀἴσπαπι {ποεὶζ, 
Ῥουοϊαπε δὲ πα] θαπξ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΠΙ. 

Ἐρο 5ιιπὶ υἱἱῖς, τος ραϊπηιϊζος. 

ααὐνάχας οαϊεῖο χαὶ πειθαρχεῖν.  όοου]α χαὶ ἰπ πο- 
βτὶ. Νῖς5, ἄδοξι, 

5 τ ἢ - ΣΝ ΡΘΕ, τονεα5 ἀχολουθοῦντας ἀεί, ἐρστίπε 5ΟΠΊΡ}" 56- 
σααπίι, Τὰ ἀὐϊοπὴ Πα μς ποβινὶ ΠΥ οπιπος, ἀχο- 
λουθοῦντας : ἈΡῚ [απιθὴ Ροἴα5. βοὴ εθυϊθεοῖ ἀχολου- 

ΟΡΟΣ ΤΙ - 

ἐς ε ᾽ Ὰ 
Ποταποὺς εἶναι βούλεται ὃ λόγος τοὺς Χριστιανοὺς, 

ὡς μαθητὰς Χριστοῦ, πρὸς μόνα τυπουμένους, 
Ἂ, ΩἋ ,ὔ -» σὰ Ὦ, 9 ͵ὔ 9 ΒΕ Ὁ 

ἃ βλέπουσιν ἐν αὐτῷ, ἢ ἀχούουσι παρ᾽ αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. Α΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, 

χαὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ. ΙΏΑΝΝΗΣ. Ὑμεῖς φωνεῖτέ 

με, ὃ διδάσχαλος, καὶ ὃ Κύριος" καὶ καλῶς λέγετε " 

εἰαὶ γάρ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὃ Κύ- 

ριος χαὶ ὃ διδάσχαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων 
,ὕ Ν Ν ξεν" ΄ὉΝ ᾿ ΝΥΝ « - 

νίπτειν τοὺς πόδας. Ὑ πόδειγμα γὰρ δέδωχα ὑμῖν, 

ἵνα χαθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 

α Ὥς πρόδατα Χριστοῦ τῆς φωνῆς τοῦ ἰδίου ποιμέ-- 

νος ἀχούοντα μόνου, χαὶ αὐτῷ » ἀχολουθοῦντας. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Τὰ πρόδατα τὰ ἐμὰ τῆς “ φωνῆς 

μου ἀχούει, χἀγὼ γινώσχω αὐτὰ, καὶ ἀχολουθοῦσί 

μοι. Καὶ ἀνωτέρω" ᾿Αλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀχολουθή- 
ΔΝ “- Ἂν ὙΡΩ Ἐπ Ὁ. ἐϑρῳ “ - Υ 

σωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐχ οἴδασι 
ἜΣ δὰ ; ͵ 

τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 

- “- 9» ’ἤ 

Ὡς χλήματα Χριστοῦ, ἐν αὐτῷ ἐῤῥιζωμένους, 

χαὶ ἐν αὐτῷ χαρποφοροῦντας, χαὶ πᾶν ὁτιοῦν 
5 ὡ τε δ τ 

οἰχεῖον αὐτοῦ χαὶ ἄξιον ποιοῦντας χαὶ ἔχοντας. 

ΚΕΦΑΔΛ. Γ΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Ἐγώ εἶμι ἢ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 
χλήματα. 

ϑοῦντα. 
ΕΑ, ΡΎΩΙ πο τῆς ἐμτει Ν. 

ς ΒἈορῖὶ ῬΓΙΠ.Ι5. οἷ ἰεγίιιβ τῆς φωνὴς τὺς ἐμῆς. ἐν ς 

1τα σατ]το Ῥοϑὲ αἴγαχιο ΘΠ μιὴ ἀκολουθήσουσιν. ἈΘΡΙΪ 

δεοιππ5 εἰ ἔοτίιις ἀχολουθήσωσιν. 



ΜΟΒΑΠΙΑ. 

Ὡς μέλη Χριστοῦ, ἐν πάση ἐνεργεία τῶν ἐντολῶν 

τοῦ Κυρίου, ἢ τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύ- 

ματος χατηρτισμένους πρὸς ἀξίαν τῆς χεφαλῆς, 

ἥτις ἐστὶν ὃ Χριστός. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Οὐχ οἴδατε, ὅτι τὰ σώματα 

ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ΠΡῸΣ ΕΦ. ᾿Αληθεύον- 
τες δὲ ἐν ἀγάπη, αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, 

ὅς ἐστιν ἣ χεφαλὴ, Χριστός ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα 

συναρμολογούμενον χαὶ συμόιδαζόμενον διὰ πάσης 

ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ 

ἑνὸς ἑχάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖ- 

ται, εἰς οἰκοδομὴν “ ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπη. 

Ὁ , " Δ. ᾿ ποὺς 5.» 
ς νύμφην Χριστοῦ φυλάσσουσαν τὸ ἁγνὸν. ἐν τῷ 

μόνοις τοῖς θελήμασι τοῦ νυμφίου στοιχεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

ἸΩΑΝΝΗ͂Σ. Ὁ ἔχων τὴν νύμφην, νυμφίος ἐστίν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. β΄. Ἡ ρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ ρ ὙΝῚ ραστη »Δριστῷ 

Ὡς ναοὺς Θεοῦ ἁγίους, καθαροὺς, χαὶ μόνων πε- 

πληρωμένους τῶν πρὸς λατρείαν Θεοῦ. 

ΚΕΦΑΛ. ς΄. 

ἸΩΆΝΝΗΣ. Ἐάν τις ἀγαπᾶ με, τὸν λόγον᾽ μου 
τηρήσῃ, χαὶ ὃ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν" χαὶ 

πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, χαὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιή- 

σομεν. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. β΄. Ὑμεῖς “γὰρ ναὸς Θεοῦ 
ἐστε ζῶντος. Λέγει γὰρ ἣ Γραφὴ, ὅτι ἐνοικήσω ἐν 

αὐτοῖς, χαὶ ἐμπεριπατήσω, χαὶ ἔσομαι αὐτῶν 

Θεός. 

“Ὡς θυσίαν "Θεοῦ ἄμωμον καὶ ἀλώδητον, παντὶ 
ἔπε γε 

μέλει χαὶ μέρει τῆς θεοσεδείας τὸ ὑγιὲς διασώ- 
ζοντας. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ΄. ( 

ΠΡῸΣ ΡΩΜ. Παραχαλῶ “ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ 

4 Τία νεΐεγεβ ἦσο Πρτὶ, Τῦίγαχιια εἀϊεῖο αὐτοῦ. 
4 Ἑατο ὡς ναόν. (οάεχ (πιο, οἱ ΠῚ ἄπο ναούς. 

Μοχ εἀϊεῖο Ῥαγυῖβ. λόγον μοῦ τηρήσει, σεγναδίε. ἙΔΙο 
Ψεπ. τ 486 ἃς ἔγεβ Μίσβ. τηρήσῃ, σεγνεί. 

» Αἀαϊία εβὲ τὸχ Θεοῦ εχ Βερ. ρυΐπιο, Νέεο ἴΐα 
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Ηο5. 6556 ἰδιηαιδηι (ΠΥ 1511} τπδ πα γα., ἴπ ΟἸΠΠὶ 
ΘΧΘΓΙΟΙ ἈΠ ΟΠ τη πη αίουιπι ΠΟΠΊΪΠΙ, ἀξ ἄθμο- 

γα Θρ᾿Ρ τπ5. βαποῖὶ ρδγίδοίος. ργὸ αϊσηϊταία 

σΑΡΙ 5, 41] δὲ (Ἠγίβειιϑ. 

ΟΑΡΌΤ Ιν. 

Μεσοιεῖς, φμοπίαπι σΟΥροσα σεδίγα πιθηιῦγα 
διεπί Ολμτίσιῖϑ... Τ᾽ τι (αἴθπι ἀιίοπι [αοϊοπίες ἐπ 

ομαγιίαίε, ογἐσοάπιι5 ἐπ ἔ{|0 ρμὲγ οπιτιῖα, ψιιὶ δπὶ 

ἐαριέ, (ΟἈγίσίις, δα ψιο τοίμεπι σογριις οοπιρα-- 

οἴππι εἰ δοτιπόσιεπι ρεΓ οπιπιθηι }τιοζιΓατη, σεὑπιῖ- 

χιϊς γαϊϊοτιῖς, σδοιισιάμεπι οροτγαϊξίοτιοτη ἔπὸ πιϑηιδτί-- 

τάπι τιπ 5 οι) 5η 6 τποπιῦτιὶ, ἀπισπιθηΐμτι 6ΟΤ- 

Ρονὶς [αοὶϊ ἰν «αϊΠεαξϊοτιοην σε ἵτι οἰατίίαιε. 

ἡ δ οὐτα - 
ΤΑ Π Δ 1 ΘΒ τα ΒΡΟΠΒΔΠῚ . 56 Γ 8 Π ΘΠ Ριυγια- 

ἴδῃ), ἴῃ 60 4τιο« 1π 5015 ϑρΌΠ5Ι ψοἱ ππίδεθιι5 
ἀπ] θὲ. 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. 

μὲ μαδεὶ ϑβροπϑαάπι, βροπδιις δέ... Πεσροπάϊ 

δπῖπιὶ ὑ05 τιπὶ ὐἷγο υἱγαίπεπι σαξίαπι δα μίϑογα 

Ολτίςιο. 

Ταιηηδτη ἴθ πη ρ]α Ἀεὶ βαποῖα, {105 ΡΌΓΟΘ. 6556, οἱ 

115 ἀππιίαχαΐ 46 δά Ῥεῖ οαϊταπὶ ρογΠπθηξ, 

Το ρ]εἴοϑ. 

ΘΑΡΌΤ ΥἹ. 

ϑὲ φιιῖς αἰ ἰσὶτ πιθ, σογπποτιετπ, ππειετπ σογροὶ, οἴ 
Ῥαίεγ πιξιις αϊϊσει διιπι, οἱ σὰ δἰ ϑεπίεπις, 
εἰ πιαπδίοπεπι αρια δπέπι Καοίδπιι5... ἔῸ5 ἐπῖηι 

ἐσίϊς ἰοπιρίπιπι 1) οὶ οἷν. Π)ιοὶξ οπῖτα ϑοτίρειγα : 
Πιμαδίίαθο ἐπὶ 115, ἐὲ ἱπιαπινμίανο, εξ ὁγὸ {{1ο-- 

τιπι 1})εἰι5. 

1ΠΠ|Ὸ5 ἱδη 8 πὶ ΠΟΒΓ8 ΠῚ ἹΠΟΟΠΙΆΠΙΪ ΠΔΈΔΠῚ., ΠΕ}]0 

ΠΠΘΙΏ ΤῸ, ΠΕ] Ζπ6 Ῥάγ Θ πη ἘΠ] α πὶ , ΓΕ  ΘΊΟΠΙ5 

58 ΠΟΙ [6 Π) σΟΏΒΟΓΨΆΓΘ. 

ΟΑΡΌΤ ΥὙἱ]. 

ΟΥϑϑογο νος, [Γαίτγες, μετ ταϊδοτοογϊας Πεὶ, 

τππϊζο Ροβὲ πίτασιις εὐϊῆο εἴ Ἀερ. βεουπάιις ὑγιὲς 
διασώζοντα. Ἀερ. ῥτίπιις διασώζοντας, γεοῖε, 

« Τῦίγαχας εἀτῆο παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ' οου]α δὲ ἴῃ 
ποβίτίβ ἰτίθιις Νῖσϑ. πὸπὶ ἱπυεπῖζτ. 

ι:. ον. 6. 
15. 
Ἐρδες. ἡ. 

16, τ. 

“7οαπ.3. 36. 
φ. οτ.ιι. 
2. 

οαπ. τή. 
23. 

2. ὕοτ. 6. 
16. 

Ἔοπι. ι2. 
ι. 



“Ω 3: 

μἰ θα ιϑοαιὶς ὀογροτα Ὀδδίγα ᾿ορίϊαηι υἱνοτιίθπι, 

σαποίαηι, [260 ρἰαοοπίεπι, ταϊϊοπιανιϊδ οὐ 5Θ τίνι 

ΕΣ ΙΓΜΠΗ.. 

αι αδπι ἢ]105 δὶ, ἰουηαῖο5. δ Π)6] ᾿πη ΡΊ ΠΟ ΠῚ 
{ιχία πιοάπιηι ΠΟΠΊΪΠἰ θτ15 ΘΟ ΠΟΘ5Θ.1Π). 

ΟΑΡΤΤ ΥὙΠ|. 

τοα 1.3. Μιϊοῖῖ, αἀλτιο τιοάϊοσιπι υοϑίςξοιιπι σπι... ΕἸ- 

αὶ. 4. κο. ἰἰοἱϊ πιεῖ, ψτιος ἱΐθγιπι ραγίπγῖο, ἄοηθο ξοτπιθίτιτ' 

Ολγίσεις πὶ υορΡῖς. 

Ταμη]ιιλτη ΠππσΘ πὶ 1π πη ΠΪ0, 516 τ ᾿ρδ8ὶ ΤΩ] ΠῚ 
51π| ΠΘααΙτο5 ΟΌΠΟΧΙΪ, δὲ 605 41] ἃ 86 δοοθ- 

ἄππε, ΠΠ πη ποπὲ δὰ ἀρ η ΠΟ Π Θὰ γ θυ ἰδ {15 γϑοὶ- 

ῬΙιθηάδπ : αὐ ἤαπὲ φιοά ὁρογίθι, νῸ] ἀθοϊαγθπὶ 
4014 51πῈ. 

ΘΑΡῸΣΤ ΤΣ. 

}ῆῖαιλ.5. ἤος δειὶς ἴμα πιά... Πιῖο ψιιος {σοῖς κἰσιῖ 
14. . . . 

ΉΤΑΝ 4. ἰιπυϊπιατί α ἐπι τηιιπο. 
ΓΕ 

Ταμη]ιδῖη 88] 1Π [ΟΡΓὰ.. 1ἴὰ αΣ 11 4111 ΟἸΙΠῚ 10.515 
βοοϊδιαΐομη. ΠαΡιιθυϊπί, το πουθηίαν ϑρι γε δὰ 

ΘΟΠΒΘΖαΘΠδπη ἸΠΙΘρ τ Ίθ πη. 

ΒΑΒΙ1ῚΙ ΟἜΒΛΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΠΟΘΗΙΕΡ. 

τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα 

ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, 

τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 

« ΄,΄ Ὁ ΄, Ἀ 3 

Ὡς τέχνα Θεοῦ, μεμορφωμένους πρὸς τὴν εἰχόνα 

τοῦ Θεοῦ, χατὰ τὸ μέτρον τὸ ἀνθρώποις χεχα- 
ρισμένον. 

Ὁ ΚΕΦΑΛ. Μ΄. 

ΙΦΑΝΝΗΣ. Τεχνία, ἔτι μικρὸν ὅ μεθ᾽ ὑμῶν εἰ- 

αι. ΠΡῸΣ ΓΑΛ. Τεχνία μου, οὺς πάλιν ὠδίνω, 

ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν. 

Ὡς φῶς ἐν χόσμῳ, ὥστε “ αὐτούς τε εἶναι ἀνεπιδέ- 

χτους χαχίας, χαὶ τοὺς πλησιάζοντας αὐτοῖς φω- 

τίζειν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, πρὸς τὸ γενέ- 

σθαι ὃ δεῖ, ἢ ἐλέγχειν ὅ εἰσιν. 

Ε ΚΕΦΑΛ. Θ΄. 

ΜΑΎΤΘΑΙΟΣ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ χόσμου, 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠ. " Ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν 
χόσμῳ. 

Ὡς ἅλας ἐν γῇ, ὥστε τοὺς χοινωνοῦντας αὐτοῖς 

ἀνανεοῦσθαι τῷ πνεύματι πρὸς ἀφθαρσίαν. 

ΚΈΕΦΑΛ. Τ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς- 

γεῖας νϑυθυιπὶ υἱτ8θ, δος αὐ ΡῸΓ ϑιλπὶ οσὰ ργῶ- 815 Ὡς λόγον ζωῆς τῇ πρὸς τὰ παρόντα νεχρώσει πι- 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

τὴν αι 5. Κος δεῖϊς βαἱ ἰδγτι. 
15. 

56 πὰ ΤΟΥ ΠΠΟΔ ΟΠ Ὸ ΠῚ 5ρ6 πὶ νοῶ Υἱϊ ὁ0Π- 

ἢγτηθηΐϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

Ῥλμὶρρ. α. {π|61' ιιος ἐπισοίϊς σἱοιξ ἱπιπιϊπατία ἐπὶ ππιιτιάο., 
15. 10: ψεγϑιπι υἱζ οοπιϊποτιίος, αὐ οἰογίαπι πιθαπι ἐπ 

ἀϊο Οιγιϑιϊ. 

ἃ Ἑάϊτο Ῥανὶβ μιχρὸν χρόνον. Τ)οεδὲ νὸχ αἰ τπηα ἴῃ 

εὐϊοπο Ἄεπ. οἱ ἴπ γϑίθυιθιιβ ποβίσιβ ΠΡΥΙ5. 

Ὁ  οου]ὰ τε δἀάϊία ἐξ ἐχ ἈΠΕ Ζαῖ5 ἀποθυς 11} 0}5. 

στουμένους τὴν ἐλπίδα τῆς ὄντως ζωῆς. 

ΚΕΦΆΑΛ. ΙΔ΄. 

ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠ. Ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες 

ἐν χόσμῳ, λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς χαύχημα ἐμοὶ 

εἰς ἡμέραν Χριστοῦ. 

ἐ Ἑάδτο  εη. εἰ ποβιτὶ ἱγτεβ ΝΙίββ. ἐν οἷς ἐστε ὡς : 

βοᾷ δὶ ΠΡνὶ οππποβ Ππαροπὶ βἰαιίπι ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς. 

Ἑδιιῖο Ῥατῖβ, αἴτοχας Ἰοθο Παρεὶ φαίνεσθε. 

-- -“ πα “πα τι μος μος 



ΜΟΒΑΙΜΙΑ. λ.λ1] 

Ποταποὺς βούλεται εἶναι ὁ λόγος τοὺς πιστευομέ-- 
νους τὸ χήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου - ὡς ἀποστόλους, 

χαὶ ὑπηρέτας Χριστοῦ, χαὶ οἰχονόμους πιστοὺς Β 

μυστηρίων Θεοῦ, μόνα τὰ διατεταγμένα ὑπὸ 
ἘΞ - Κ' , - λι ͵ὔ τὸς ΕἾ Ζ ΝΥ λό Ν ΠΝ 

τοῦ Κυρίου ἀπαραλείπτως " ἔργῳ χαὶ λόγῳ πλη 

ροῦντας. 

ΚΕΦΑΛ. 1Ρ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 
, ΕῚ ,ὔ Ἂ 7 ὔ 

πρύδατα ἐν μέσῳ λύχων. Πορευθέντες μαθητεύσα- 

τε πάντα τὰ ἔθνη. ΠΡῸΣ ΚΟΡ. α΄. Οὕτως ἡμᾶς 

λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ, χαὶ 

οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ ὃ δὲ λοιπὸν, ζητεῖ- 

ται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. σ 

Ὡς χκήρυχας βασιλείας οὐρανῶν, ἐπὶ χαταλύσει τοῦ 

ἔχοντος τὸ χράτος τοῦ θανάτου ἐν τῇ ἁμαρτία. 

ΚΕΦΑΛ. 1΄. 

ΜΑΎΘΑΙΟΣ. Πορευόμενοι δὲ χηρύσσετε λέγον- 
τες, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ΠΡῸΣ 

ΤΙΜ. β΄. Διαμαρτύρομαι ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
χαὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος χρίνειν ζῶντας 

χαὶ νεχροὺς χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ χαὶ τὴν 

βασιλείαν αὐτοῦ " κήρυξον τὸν λόγον " τοῦ Θεοῦ. εν 

, ἥν χο ὐεχν Ξ ; 
Ὡς τύπον ἢ χανόνα τῆς εὐσεδείας, εἰς χατόρθωσιν 

μὲν τῆς ἐν πᾶσιν εὐθύτητος τῶν, ἀχολουθούντων 

τῷ Κυρίῳ, ἔλεγχον δὲ τῆς διαστροφῆς τῶν ἐν 

οἷῳδηποτοῦν ἀπειθούντων. 

ΚΕΦΑΛ. 1Δ΄. 

ἮΡΟΣ ΦΙΛΙΠ. 'Γὰ “μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμε- 

νος) τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος., χατὰ σχο-- 

πὸν διώχω ἐπὶ τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω χλήσεως Θεοῦ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. “Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶ- Ε 
μεν᾽ καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, χαὶ τοῦτο ὃ Θεὸς 

ὑμῖν ἀποχαλύψει. Πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τῷ αὐτῷ 
στοιχεῖν χανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν. ΠΡῸΣ ΤΙΝ. α΄. 
ὙΤύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, 
ἐν ἀγάπη, ἐν πίστει, ἐν ἁγνεία. ΠΡΟΣ ΤΙΝ. β΄. 

Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ " 

5 Ἀδρτ ρυΐπειιβ οἱ του ϊι5 ἐν ἔργῳ. 
»Ἐχ νοϊουιθιι5 0 γ15 ἃ αἸ{π|5 οδὲ αὐ τσαϊις απίο νὸ- 

σοτὴ Θεοῦ. 

ΑἸ] βηιο δὶ ψο]ὲ βου! ρίαγα 605. 65565 Πα θι15 ογο-- 
αἴτὰ δϑὲ θνδησο}} ργοἸολ110, γ 6] 1 ἃροβίο]ο5, 
οἵ ΤΩΪ ΙΒ ΓῸ5. ΟΠ 51]... 80. Πά 6165. ΠΥ ΘΙ ΘΓΙΟΓΊΤΩ 
Π δὶ εἰβρθηϑαίουθϑ, 5018 Το πΉἸηἰ ργθοθρίᾶ [6 οἵ 
γΘΥΡΟ ᾿Πίθϑθυ "6 ΘΟΠΙΡ] ΘΠ 65. 

ΟΑΡῸΤ ΧΗ. 

Τοο6 Θρὸ πιῖζίο σος οἱοιεῖ οὐθ5 ἔπ τπθαϊο ἱμρο-- Μακιλ. κο. 

τ τι... Ἐπτιτιῖ65 ἀἰοοοίθ οπιηθ5 σοπίθ5... δ16 πος τῇ ΠΕΙ͂Ν 
ἐχϊοί πιο ἤόπιο τιΐ πιϊπιϊδίγος ΟΠιτιὶσιὶ, οἱ αἴδροπ- το. 
δαί 765 1ηγ 5ογίοτιπι 1) 6] : φιιοά δρεγθϑὲ ἀπε 61η, τ τ ή, 

ἐπι τοηιιίγίιμι ἐπι αἀἰδρετιδαιοτί δια, πὶ βαοϊὶς 

ἡιιὶς ἐπινογιϊαί τ. 

γ6]αΣ ῬΡΌΡΟΟΠ65 ΓΟΘῚΙ ΘΟ απ, δ ἀδϑι γα π ἀπ 

Θαπι 41 Πα 6. Ἰπ ΡΘΥ ΠῚ ΠΙΟΓ5 1 ρΘοοαίο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

ἘΕἰιπίος ατιΐοπι ργιαϊοαϊΐο, ἀϊσοπίος : Οἰία ἀρ- γγατίμ. 
ΡΓορὶπιφμανῖε τόσπῖπι οαἰογιατι... ΟΡ Θςίοτ' 6ρῸ 7: 

εογαπι ἴ)6ο οἱ «9165 ΟΠτίδιο, φιιῖ 7μαϊοαίπτιις εις 2 ζπρήρις 

νἷνος δὲ πιογίιο5 ἐπ ἀρραγι[ίοτιο 54{5 δἰ ἱπιὶ τοβποὺ 

50 : ργιϑάϊοα σόγΡεπι Π) εἰ. 

9. 

γοΙα ἐοτιπδῃι, ἃϊ ΓΟρι]αΠπὶ Ρἱ δία 5, τα ΘΟΓΕΠῚ 

41 Ποιηϊπιιπ 56 απ Π αν, τϑου πιο πὶ Οπηϊ- 

Ῥ5 Ρϑγῇοϊαίαν : ΓΘ ΔΓ ΑΓ} γΘΓῸ ΘΟΓΡΕΠῚ Ρ6Ὶ:- 
νουϑὶϊαβ, αΐ ἴῃ πᾶν ]5 γ {Π|π|5 ἀθιγθοίδης 1μ- 

Ρδγίαπη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΝ. 

Ομ φιιίάσπι τϑίτο ϑεπῖ, οὐ ἱνίδοοτια, αὐ θα ἔ ΤΠη ὃν 
ΦΟΤῸ πιῶ σι ῥγίοτα δα θτθγι5 τη θίρϑιίτη,, γιχία ἶ ᾿ 

δοορίίπι μογϑϑητοτ αὐ ὑτανίππι σι ρόγη υοοα- 

ἐἱοτιὶς 1) οἱ ἐπι ΟΠτιϑίο Ὑ66τι. Οτιοιηψιιθ οτθὸ ρόγ- 
Ποιὰ σιαπιι5, ἴθ 5θτιἰαπιμς : δἰ οἱ φωϊά αἰϊίοτ' 

ϑαρίιἰ5, δὲ ἤοο υοὐϊς ἴλειι5 γονοίανιι. Τ᾽ ὁτιεπιία-- 

τπὸπὶ αὐ φιιοά μεγνεοπίπιις., αὐ ἰά δαάφηι τορμῖσ 

ΡΓοοσθάαπιιδ, τιἰ ἰάθη, ϑοπίϊαπι... "ἰ χοπιρίμιπι τ. 1ἴπι. ἡ. 

ἐςίο βαδίζει ἱπι ὑετῦνο, τι σοτινογδαίτοτιο, τι οἶια- 

τίίαιο, ἐπ βάδ, ἐπ σαδίϊαί6... διίμιάα, ἐοίρϑιαπ 2. Τῦη. 3ς 

εὕτσδχιο εαϊιῖο τῶν μέν. Αἴ Μίϑ5. ποβιυϊ τὰ μέν. 
Ψψοχ Θεοῦ, 4 πιοχ βεάαϊζιν, ἴῃ 55, ποϑιγῖ5 πὸπ 

Ἰοσιίαν. 



“22 5, ΒΑΒΙΙ ΟΕΒΑΚΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΒΟΉΙΕΡ. 

Ῥγοναίιεηι θα )ιίνογο 1260, ρου ατγίπετη, τιοτὶ οτ δ 6- 

σοὐπάϊπαν,, γϑοῖ6 δθοαπίθηι δογποτιθηι υϑγϊαι5. 

ΨΘΙαα Θοα απ ᾿π ΘΟΥΡΟΓΘ, 41 ᾿ΟΒ51Π| ἀἸΒοθ ΠΟ. 

Ροηᾶ δὲ πιαϊα, δὲ αἰγίσουθ πιθανὰ ΟΠ γῖϑιὶ αἀ 

Θὰ {85 τπ]ου 4116 ΘΟΠ ΗΓ. 

ΟΑΡῸΤ ΧΥ. 

ἽΠΠΩΝ, Εἰ Πιοόγπα σΟΥΡΟΓΤὶς δὶ Οοιἶιι5: οἱ ἰρσί{ οοιεῖπες 

2:. ἔπιιις οἷΐ σπυρίδα, τοὐπὶ ΘΟΥΡι 5 ἐππιπὶ ἱπιοίτιτη 

ετῖϊ. 

γοιε Ῥάβίογοβ. ον πὶ ΟΠ ]511, 41 ΠΘ. ΔΠΪΠΠΔ ΠῚ 

ἀυϊάθηι οσοαϑίοπο ἀδἴα ρΓῸ ᾿ρ5ῖ5 ρΡόποιθ γθοιι- 

56 ηΐ, τι 615 ᾿πρϑνταπὶ Θνλησο] πὶ Π)6]. 

ΟΑΔΡΌΤ ΧΥΥΙ. 

οαπ. 10. Μοπιις ραϑβίου. ἀτσπάπι 5τίάπι μοτιΐ ῥΓῸ ονϊ-- 
ἧς ΡΝ : τόρ . 
ΣΌΣ ῥιι5... “Τμιοπάϊιο ἰβίμιτ υοδὶς, εἰ ππῖν γ50 ΒΓ βὶ, 

28. ἐπ {πιο υο5 ϑρίνἴ{π5 ὁαποίι5 μοσιῖ ορίδοορος, αἰ 

ῬΡαδοοπιάϊιπι Εἰ οοἰοοίαπι 1) οἱ. 

ΤΑΠΊ ἀμ Π]ΘΠ605, 41] ΟἿ Πλ] τὰ ΘΟΠΊ ΠῚ 56 Γἃ-- 
τἰοπθ }χτα βοϊ θη πὶ ἀΟοΙνη8. ΠΟΙ Ϊπὶ οἰσθπὶ 

ΔΠΪΠΙΔ ΓΙ ΠῚ ΠΟ 005, δαὶ ἀοααϊΘη ἤδη 1π ΟΠ ΓἸδίο 
Βα Π1ςἀἴ6 1 δἰ ῬΘΡΒΟ νυ ἈΠ Π]Δ 1). 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙΠ. 

ἽΓΑΙΝ ΘΝ. ον δδὶ οριις υαἰοπίϊνιις πιθάϊοιις, σοα πιαῖὸ 
2. . - ν 

ων. τ. Πιαθοηίνι,.. 1) ον όπιιις απίθηι πος, χιιὶ Πογίος 

᾿, δι(ηει5, ἐπι φοἱ {{ἱιαἰ6 5. ἐπι Γι οσιιπι σιιδίϊπογο. 

ΘΙΘΌΓΙ ᾿δγΓΟ5., δὲ ΠΕ 65 ΠΠ ΡΘΙΟΥΕΙΠῚ ΘΧ 56 παῖο- 
Χ1Π|, 4] Ο]} ΠΠ ΔΘ Π1ΠῚ 51185 ἰπ ΟΠ γΙϑίο ἀΠ]θοιῖο- 
ΗΪδ. ΔΙ δοῖαιη), ΠῸΠ οἷβ πιοο ϑνδηροίμπιπι Ποὶ, 

5641 5115. ΘΔ ΠῚ ἸρΡΒΟΡΊΙΗΙ Δ ΠΙ ΠΙὰ5. ΘΧ ΔΠΪΠΊΟ πι- 

ῬΟΥΓΡῚ νϑ]ηὶ. 

ΘΟΑΡῸΤ ΧΥΠΙ. 

τρίς, 1.3, Μιϊοῖϊ, «αι μαι ας ροῖ υοὐϊποτιηι στα... Παπι 

ἀν 065. ἡ. ἵπ ΟἸιτίδίο όδιι μῈ θναπβοζεηι ἐ80 ὑὸς βεπιιὶ... 

5. Τ᾽ απιηιίαπι δὶ πμίγία ἤονεαΐ {105 διιος., ἴΐα ἐ6-- 
Ὕ ΠΕΉ 5: τ 

! 

! 

9. 8. 

318 « 

ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῇ, 5 

ἀληθείας. 

Β ἃ ἀπ ν 
Ἃ: Ὡς ὀφθαλμὸν ἐν σώματι, διαχριτιχοὺς μὲν τῶν 

ΕΣ -» λ -- , “2 ΝΑ ὰ 

ἀγαθῶν χαὶ τῶν φαύλων , χατευθύνοντας ὃξ τ 

μέλη τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὰ ἑκάστῳ ἐπιδάλλοντα.. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1Ε΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὃ 

ὀφθαλμός" ἐὰν οὖν ἢ ὃ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον 

τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. 

. -Ὁ- 

Β Ὡς "ποιμένας προδάτων Χριστοῦ, μηδὲ τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ αὐτῶν θεῖναι ἐν χαιρῷ παραιτουμένους, ὑπὲρ 

τοῦ μεταδοῦναι αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. 

ΚΈΦΑΛ. 1ς΄. 

ΙΩΏΑΝΝΗΣ. Ὁ ποιμὴν ὃ χαλὸς τὴν ψυχὴν αὖ- 

τοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προύάτων. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. 

Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς, χαὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν 

ᾧ δυᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισχόπους ; ποι- 
ΤΜΕΩΣ ΚΑ Ε Τπ σι 

μαίνειν τὴν ᾿χχλησίαν τοῦ Θεοῦ. 

«ε ΕῚ δ 5 πον Φ᾿ ’ Ψ' ΚΦ 

Ὡς ἰατροὺς, ἐν πολλῇ εὐσπλαγχνία χατ᾽ ἐπιστή- 

μὴν τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας θεραπεύοντας 

τὰ πάθη τῶν ψυχῶν, εἰς περιποίησιν τῆς ἐν 

Χριστῷ ὑγείας χαὶ διαμονῆς. Ὁ μονὴ 

ο ΚΕΦΑΛ. 1Ζ΄. 

ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἵ ἰσχύοντες 

ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. ΠΡῸΣ ΡΩΝ. ᾿Ὀφεί- 

λομεν δὲ ἡμεῖς οἵ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυ-- 

νάτων βαστάζειν. 

ε ’ὔ Ἂ Ἁ 5.7 ΄ » -Ὁ- 

ὡς πατέρας χαὶ τροφοὺς ἰδίων τέχνων, ἐν πολλῇ 

διαθέσει τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης εὐδοχοῦντας με- 
τς ᾿ ᾿ ἔχρευςς 

ταδοῦναι αὐτοῖς οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 
ΕῚ δι Ν ν « - , 
ἀλλὰ χαὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. 

Ἢ ΚΕΦΆΛ. 1Ὲ΄. 

ἸΩΏΑΝΝΗΣ. Τεχνία, ἔτι μιχρὸν χρόνον μεύ᾽ 
ὑμῶν εἰμί. ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. ᾿Εν γὰρ Χριστῷ Ἰη- 

σοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. ΠΡῸΣ 

Ὁ Βορ, δβθοιιμά τις Ῥουϊπ αὖ οι} ποιμένες, Ἀσρ. Ῥυλπιιι5 ποιμένα, ΑἸτ5 Οὐάοχ ορ. ποιμένας. 



ΜΟΒΑΙΙΑ. 418 

ΘῈΣ. α΄. Ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέχνα, 

οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι 

ὥμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ 

τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενή- 
θητε. 

- “- τὸ »Ἢ 
Ὡς Θεοῦ συνεργοὺς, πρὸς μόνα τὰ ἄξια τοῦ Θεοῦ 

ἔργα ὅλους ἑαυτοὺς ἀποδεδωχότας ὑπὲρ τῆς Ἔχ- Ε 

χλησίας. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1Θ΄. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. Θεοῦ " γάρ ἐσμεν συνεργοί" 

Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰχοδομή ἐστε. 

σἰἀοτατίος ὑὸς οπρίδ, σοϊεναπιις ἱγαάίογο σονὶς 
γιοτι δοἰπην ὀνατιροίλιση, 1)6ὶ, 5ὁαἱ οἴΐαπι αἀπίτπ 5 

πιοσίγαϑ : φιιοτιίίαπι οἰκατίϑειπιΐ τιοδὶς {αοίὶ ἐςιἰς. 

γοιιαῖ Ποὶ δαυίογοβ, 401 ργὸ Ἐσοϊθϑία. τοίτπι 
51} ᾿ΡΒΟΓΊΙΠῚ 54 πη} 1ῃ 5018 οροτὰ Πρὸ ἐἰ- 
5Πα ΘΟΠΙοΓΔηΐ. 

ὉΔΡῸΤ ΧΙΧ. 

1) οἱ δγεῖτη, σιιπιτι5 αα)μίοτ 5. 1)εὶ ἀρτιοιίκιιτα, τ. (ον. 3.9 
ΤΠ) εὶ ααἰϊεαέϊο 6ειἰς. 

͵ 

Ὡς φυτευτὰς χλημάτων Θεοῦ, ἀλλότριον μὲν οὐδὲν 537 Ταιηααπι θ] απίατΟΥ 65. ρα] πηϊ πὶ Ποῖ, ααΐ αἰ8}} 
τ 5 ,ὔ' ῳ 2 ν Ἀ ν ᾿ 

τῆς ἀμπέλου, ἥτις ἐστὶν ὃ Χοιστὸς, οὔτε μὴν 

ἄχαρπον ἐναφιέντας" τὰ δὲ οἰχεῖα χαὶ καρποφόρα 
π ἐν Το ; τ 
διὰ πάσης ἐπιμελείας βελτιοῦντας. 

ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 

᾿ΝΑΤΘΑΙ͂ΟΣ. ᾿Εγώ εἶμι ἢ ἄμπελος ἣ ἀληθινὴ, 
χαὶ ὃ Πατήρ μου ὃ γεωργός ἐστι. Πᾶν χλῆμα ἐν 
ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, αἴρει αὐτὸ, χαὶ πᾶν τὸ χαρ- 
πὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρη. 
ΠΡΟΣ ΚΟΡ. α΄. ᾿Εγὼ ἐφύτευτα, ᾿Ἀπολλὼς ἐπό- 

τισεν, ἀλλ᾽ ὃ Θεὸς ηὔξανεν. 

«, - »-Ὃ7ὦ 

ἧς ᾿ οἰκοδόμους ναοῦ Θεοῦ, χαταρτίζοντας τὴν 

ἑχάστου ψυχὴν, εἰς τὸ συναρμολογηθῆναι τῷ θε- 
μελίῳ τῶν ἀποστόλων χαὶ προφητῶν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡ. «΄. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τὴν 
δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέχτων, θεμέλιον τέ- 
θεικα" ἄλλος δὲ ἐποιχοδομεῖ. “Ἕχαστος δὲ βλεπέτω 
πῶς ἐποιχοδομεῖ. Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύνα-- 

ται θεῖναι παρὰ τὸν χείμενον, Ὁ ὃς ἐστιν ᾿[ησοῦς 

Χριστός. ΠΡῸΣ ΕΦΕΣ. Ἄρα οὖν οὐχέτι ἐστὲ ξέ- 

νοι καὶ πάροιχοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων, χαὶ 

Ω 

οἰχεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποιχοδουμηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ 

τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀχρογωνιαίου 

» Ψοουϊαμι γὰρ, 46: ἴῃ να] σα 5 πο Ἰορτεν, ἴπὶ ἃπ- 

τἰαυῖὶβ ἀποθιις ΠΌΤ ᾿πγοπίπηιβ. ΑἸ Ζπὰπίο ροβὲ Βος. 
τογιϊα5. ἄκαρπον ἀφιέντας, πίμιΐ ἐπ γιιοιιιοστιγη, γε ἰϊ- 

γμαπί. 

α ὐίναχιιο οἤτεῖο εἰ ἤδρ. βϑοιιηίιι5 ὡς οἰκονόμους 

ΔἸ ΙΘπιι πὴ ἃ Ὑ116, τι86 ΟΠ Υ]ϑίτι5 65ῖ, ὨΙ ΠΊ Πα 1πη-- 

[ΡΟ ΠΟ Ο511Π| Π5ΘΡ ἃ Πΐ: 5664 Θὰ “1186 ΡΙΌΡρΥΪὰ διιπὶ 
ὁ {γρὶ θυ, ΟΠΊΠὶ δἔπ 10 τπϑ]ογὰ γοάδηΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

Εξο 9ιιπὶ υἱτὶς Ὅθγα : οἱ Ῥαίοτ' πιδιις ἀρτιοοῖα ταν. ι 

65ι. Οπάπθπι μαϊπιίίογη, τι τι ποτὶ ογοπΐοπι {{πι-- τ. 5. 
οἴη, οἰ {461 οπιτιθπι, αι [τὶ {Τποίπιπι, ριισραῖ, 
τι {τιιοίπιτηα, τἰϑοτίοτοπι ἐἤγεγαι... Εξο ρμίαπίανϊ,.,, (ον. 3 
“Ἱροίίο τίβανϊε : 56( 71 εις ἱπιογοπιετίμπι εἰθεϊζ. 6. 

δ, 

γεῖας «ἀϊβοαΐονοβ ἰθηρ0}} Τὶ, 4] 516 ὑπῖι5- 
ΘΟ) ασ4 16 ΔΠΪπΠΙΔ ΠῚ ΔρΡΡάγΘη 7, τα [Ππἀπηθπίο 
ΔΡΟΒΙΟΪοσιιπὶ δὲ ΡΡΟΡΠΘἰαγ πὶ ἃρίθ σοπρτιδί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Ι. 

ϑδεοιιπάπιη, οταίίαπι 1)6ῖ, χιία εἰαία 65: πείλιλ, .ς (ο».3. 

τὶ φαρίετις ατο]ιϊίθοιμς ισιαπιετιίμιπη μοδιὶ : 1ο. τι. 

αἴϊιι5 «πίοπι σρογιραἰβοαι. {ὐπιμδᾳμίδιια ἀπείθπα 

υἱάεαϊ φιιοπιοάο Ξμρετιράϊβοει. “δ ιπι απιθτιίπεπι 

δπΐπι αἰϊιια τιόπιο μοΐοσί μοπεγθ, ργιδίοτ' ἑά φμοά 

Ροσίιιιπι 65ΐ, ἡιιοά 65ΐ 7όδιι5 ΟἢἨνίδίις,.. ΕΤσο ΠΣ ας 

Ἴαπι πιο ἐδιἰΣ μοορῖι65, οἱ αἄνόπ : 56 65.ἴ5 οἷ-- τὸ --5.. 

νὸς βαποίοτιτι, οἱ ἀοπιοοίϊοὶ δ εἰ : Ξμρεγιρα }1-- 

δαιὶ σιιρον {τι απιοτιίππ ἀροδίοίονιιπι θὲ μγο- 

ναοῦ, τι ααἰπιϊπιδι αίονος ἐετηρὶϊ. Ῥορῖ Ῥγίπηιιβ οἵ 

τουίϊαϑβ ὡς οἰκοδόμους, πι6}185. 

ν ἙΔιο Ῥαγῖ5. ὅ ἐστι Χριστός. ψείογος ἄπο ΠΡ εὶ ὅς 

ἐστι Χριστός. ΑἸΙὰ5 ὅς ἐστιν ἴησοῦς Χριστός. 



λλι2, 8. ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΕΒΛΕΕΒ 

Ρμοίαγιιπι, διιηιπιο ατισιἰατγὶ ἰαρίάο ἴρεο Οἠτίδίο 
«7όειι, ἐπ ψμο οπιτιὶς (εἰ οαῖο σοποίτιοία ογθϑοῖς 

ἔπι ἐδηυρίμηι σαπιοίμηι ἐπι ])οπιῖτιο, ἔτι το εἰ υο5 

σοι αἰ [οαπεϊτεῖ ἐπι Πα ἱαοτεζιιτηι 1) 6ὶ ἐπι δρίσίτιι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΠ. " 

Οὐ ργορυῖαπὶ οϑὲ ΟΠ βιϊδηὶ ἢ ΕἸ 65 ατ186. ΡῸΓ 
ΘΠ αν τατθ πὶ Ορογαῖανρ. Οἷα] δὲ ριΌρυηι ἢ 461} 
Οδνία δὲ ἱπεϊα δ᾽ [αϊὰ ᾿ουϑι δ νυ [Δ {15 νυ ΠΟΓΙΙ ΠῚ 

αἰνι που απ, {185 Πα}}ἃ. ΠΟ τ6 ΘΧχ Πα ΓΑ ΠΘΟθ5- 
5ἰἴαϊθ ᾿πάπιοῖα, ΠΟ 116 μ᾽ θαι ]5. ΠΟμΪπὸ οἰ Ποῖα, γὰ-- 

τἰοοϊπαῖίοπθ οὐποιίαῖιν. Οὐ ὁ51 ΡΙΟΡΥ τὴ 

ἢ 6115 Ὁ Τὰ Πα] 5101 ΡΘ βιι 0 Π6 ΟΠ 5.1 νἹ οἱ 
διιοιου 6. Θουῦι πὴ 460 ἀϊοία 5ιπι|, πθο Δ 66 

τή. Φυϊἀαυιαπι γ] θυ, ἅπὲ ἁἀάθΡθ. ΕΟ Πῖπὶ δὶ ΟΠ Π6 
23. «πο ποη οϑὶ οχ 46, ρϑοοαῖιπὶ δϑῖ, τ αἰ Αρο-- 

510]115, Π465. ἀπ 6η) ΘΧ διά πι 6ϑῖ., δι τπ|5. νΘΙῸ 

Ῥδὺ νϑυβθαηὶ Ποῖ ; ΟΠΠ6 04 65: ὀχῖγα αν ΠΔ ΠῚ 

ΒΟΓΙΡΓΙΓᾺ ΠῚ 5, ΟῚ ΠῚ ΘΧ 46 ΠΟῊ 51}, ῬΘοσδ 1} 6δ}. 
Οὐ δὲ ΡΡΟΡΥ πὰ. 6115. 4185 οὐρὰ ΘΠ δϑὶ 
ΟΡ τα 115.} Θθυναρο πηα πα αία ἴθ 5115... 60 ΔΠΪΠ)Ο., 

αἰ 5] οΥῖα 11 ἀθίαν, Οὐ ΡΡΟΡΥ πη δϑὲ ἀ]θο ΠΟἢ]5 

δὐσα ῬΓΟΧΊΠΊΠΠῚ ἢ ΝῸΠ Πι ΡΥ ΓΘ. ἥτι85. 518 διιηϊ, 
5641 ΠΠ1|5. Ζαϊ αἰ] Πρ ταν, ας τἀ ΠἸταΐθιη ἀππηδ ἃς 
ΘΟΡΡοῦ 5. Οὐ] ργορνῖαπι ΟΠ Ἰβιϊαπὶ ἢ σπουδαὶ 
ἄδπιιο ὃχ ἀήτιὰ οἵ ϑρινῖτι ρον θαρεδιμαπι. Οὐϊὰ 

ῬΓΟΡΓΙΙ ΠῚ. δϑὲ 6715. 4] σοπθυαιι5. Θ5ὲ ὁχ ἃ 488 ἢ 
{τ ψιιοπιαἀπηοάπιπι ΟΠ εἰδίιιβ Ῥθοσαῖο 56 ΠῚ6} τηον- 

ἴατι5. 65, 11ἃ ΘΕ ΠῚ 1056 51} που πτι5., δὲ ἃ οἴη Π6 

Ῥδοσαζιπι 1] Π]0 01}15...ὄ 5[σια ΒΟΥ ρίπι πὶ δδὲ: Ομὶ- 

οι τι6 ὑαριϊξαιϊὶ διίπιιις ἐπ ΟἨτίσίο ]65ι, {πὶ 
ον. 6. 

3.-π:Ὸ. 

ΟΛΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

-» - - “-“ - - λ Η αὐτοῦ “ Χριστοῦ Ἰησοῦ » ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συν - 

ἀρμϑλογουβέν", αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν 

ᾧ χαὶ ὑμεῖς συνοιχοδομεῖσθε εἰς χατοιχητήριον 

Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΡ΄. 

Τί ἴδιον Χριστιανοῦ ; Πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργου- 

μένη. Τί ἴδιον πίστεως ; ̓Αδιάχριτος πληροφορία 

τῆς ἀληθείας τῶν θεοπνεύστων ῥημάτων, οὐδενὶ 

λογισμῷ, οὔτε ὑπὸ φυσιχῆῇς ἀνάγχης εἰσαγομένῳ, 
οὔτε πρὸς εὐσέδειαν ἐσχηματισμένῳ, διασαλευο-- 

μένη. Τί ἴδιον πιστοῦ ; Τὸ ἐν τοιαύτη πληροφορία 

συνδιατίθεσθαι τῇ δυνάμει τῶν εἰρημένων, καὶ μη- 

δὲν τολμᾶν ἀθετεῖν, ἢ ἐπιδιατάσσεσθαι. Εἰ γὰρ πᾶν 

ὃ οὐχ ἐχ πίστεως, ἁμαρτία ἐστὶν, ὥς φησιν ὃ ἀπότ 

στολος, ἣ δὲ πίστις ἐξ ἀχοῆς, ἢ δὲ ἀχοὴ διὰ δήμα- 

τος Θεοῦ" πᾶν τὸ ἐχτὸς τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς 

οὐχ ἐχ πίστεως ὃν, ἁμαρτία ἐστίν. 'Τί ἴδιον τῆς 

πρὸς Θεὸν ἀγάπης; Τὸ τηρεῖν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

χατὰ σχοπὸν τῆς αὐτοῦ δόξης. Τί ἴδιον τῆς πρὸς 

τὸν πλησίον ἀγάπης; Τὸ μὴ ζητεῖν τὰ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ 

τὰ τοῦ ἀγαπωμένου πρὸς τὸ συμφέρον τῇ τε ψυχῇ 

χαὶ τῷ σώματι. Τί ἴδιον Χριστιανοῦ; Τὸ διὰ τοῦ 

ἃ βαπτίσματος ἐξ ὕδατος χαὶ Πνεύματος γεννηθῆναι 

ἄνωθεν. Τί ἴδιον τοῦ γεννηθέντος ἐξ ὕδατος: Τὸ, 

καθὼς ὃ Χριστὸς ἀπέθανε τῇ ἁμαρτία ἐφάπαξ, 

οὕτω χαὶ αὐτὸν νεχρὸν εἶναι χαὶ ἀκίνητον πρὸς 

πᾶσαν ἁμαρτίαν, χατὰ τὸ γεγραμμένον" Ὅτι ὅσοι 

ἐδαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον 

αὐτοῦ ἐδαπτίσθημεν. Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ 

τοῦ βαπτίσματος εἷς τὸν θάνατον, τοῦτο γινώσχον- 

πιοτΐθ ἴρδίιι5 δαριϊταιϊὶ οτίτπῖις. (οπιδϑριι ζ{ϊ Θτλϊηγ1 318 τες, ὅτι ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 

διιηιτίΣ οι ἀἶϊο ρον θαριϊοπειιπι ἐπι ᾿πογίοπι. Πος ἃ 

δοϊοπῖθς, ιῖα ὐϑίτις ἤόπιο πιοϑίθι δἰπιῖ ογιοῖ- 

αιις δεῖ τὶ ἀἰδοιγιιαῖμγ σογριις ρεοσαιί, οἱ ἴσα 
ποτὶ δογνίαπιις ρεοοαίο. Οὐ ργΟρυ τη 651: δ] τι5, 

«πὶ ἔτι σϑηθγαῖιβ ὁχ Βρίγίτα ἢ ΤῈ αὶ ΠΠπ|ὰ ργὸ 

ἀαῖα πηθηβινα, “ιο 6ϑὲ 4 ὁχ {1π|ὸ παῖ οϑί, 

ΓΕ γ ΘΙ] δου ρἴιη οδῦ : Ομοά παΐπι δε θὰ σαγπὸ, 

ἐαΤῸ θ5ί : οἱ ψιιοι παίτιηι 65ὲ δὰ ερίγίίτι, ερίγι-- 

ἐιι5. 65. Οὐ]ὰ 65: ργορυί πὶ ΠΠΠΠπ5 4] ἄθπιιο πὰ-- 
ἴὰ5 δϑὲ ὃ ΕΧΌΘΡΘ νϑίθυθ ἢ ΠΟ ΠΟΘ ΠῚ ἘΠῸ ΟἴαΠ δοιὶ- 

δ. 05. Ἔἴτι5.» δὲ. οι ρ ΔἸ τα ]] ιι5. τ οἵ ᾿πάτιονο ΠΟν ΠῚ 

«ὉΠ ΤΟ ΠΟΥ ΔΓ)" ἴῃς ἈΡΉΠΓΠΟΠΘΗῚ., 5θοιπ πιηὶ ᾿πλασὶ- 

(οἱοςς. 

9. 

ΠΘΠῚ 6715. ἀπ οὐθανὶῦ ΠΠΠ τι}... βου βου ρίτηι ἐδ : 

Θαὶ. 3.27. Οἰοιηλφιι ἐπι (ἰΠιτισίιιπι ὑαριϊταιϊ οπιὶςς ΟἸιεῖ-- Β 

οι. Βερ. 

Χριστοῦ 

ἃ ΠΠΕτ τάσις οἄπ10 βαπτίσματος τοῦ 

τους, ΑἸ ἄπο Νςες. 

τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

ΕΞ 
οἵ δὶ Τησοῦ 

Ἀερς. 

ἵνα χαταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηχέτι 

δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτία. Τί ἴδιον τοῦ ὑβλπ 

τος ἐχ Πνεύματος; Τὸ ἀν σθαι ἐχεῖνο χατὰ τὸ δι- 

δόμενον μέτρον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐξ οὗ ἐγεννήθη, καθὼς 
ὅτι Τὸ γεγεννημένον ἐχ τῆς σαρχὸς, 

χαὶ τὸ γεγεννημένον ἐχ τοῦ πνεύματος, 
τὴ γείσίος 

σάρξ ἐστι" 
πνεῦμά ἐστιν. Τί ἴδιον τοῦ ἄνωθεν γεννηθέντος ; 

Τὺ" ἀπεχδύσασθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς 

πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις χαὶ ἐνδύσα- 

σθαι τὸν νέον τὸν ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν, χατ᾽ 

εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτὸν, κατὰ τὸ εἰρημένον " 

ὅτι Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνε- 

δύσασθε. Τί ἴδιον Χριστιανοῦ: Τὸ χαθαρισθῆναι 
᾿ ΕΣ τ ἊΝ δ, [2 

μὲν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ πνεύματος 
; 

ῬΥΪπιτιδ βαπτίσματος ἑ ἐξ ὕδατος. 

ἃ Βοος. Ῥυϊηνα5 τὸ ἀποδύσασθαι. 

᾿ 



ΜΟΒΑΠΙΑ, 

ΥΥ ἘῸΝ - τς τὰς ͵ 
ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ" ἐπιτελεῖν δὲ ἁγιωσύνην 

ἐν φόδῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, χαὶ μὴ ἔχειν 

σπῖλον ἢ δυτίδα, ἤ τι τῶν τοιούτων ἀλλ᾽ εἶναι Ἢ ᾽ 

ἅγιον χαὶ ἄμωμον, χαὶ οὕτως ἐσθίειν τὸ σῶμα τοῦ 
- " , " Χ ε " » , λ ᾿ 

Χριστοῦ χαὶ πίνειν τὸ αἷμα. Ὁ γὰρ ἐσθίων χαὶ πί-- 
᾿᾿ ξ' , τ - , Ν ,ὔ ͵ 

νῶν ἀναξίως, χρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει χαὶ πίνει. Τί 

ἴδιον τῶν ἐσθιόντων τὸν ἄρτον, καὶ πινόντων τὸ 
͵ μὲ, τ Κ ΠΥ τὸ ι ῃ Χά ποτήριον " τοῦ Κυρίου; 'Γὸ τὴν μνήμην φυλάσσειν 

διηνεχῇ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος. 
] νὰ - , Α “ὦ , Τί ἴδιον τῶν φυλασσόντων τὴν τοιαύτην μνήμην; 

Τὸ μηχέτι ἑαυτοῖς ζῆν, ἀλλὰ τῷ “ ὑπὲρ αὐτῶν 
ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 1 ἴδιον Χριστιανοῦ; 

Τὸ περισσεύειν αὐτοῦ τὴν διχαιοσύνην ἐν παντὶ, 

πλέον τῶν γραμματέων χαὶ Φαρισαίων, χατὰ τὸ αὶ 
- Ἀν “- 

μέτρον τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου “ δι- 
δασχαλίας. Τί ἴδιον Χριστιανοῦ; Τὸ ἀγαπᾶν ἀλ- 

λήλους, καθὼς χαὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς. Τί 
ὙΝ Υ͂ τ «ι - ν , --.» ἢ 

ἴδιον Χριστιανοῦ; ᾿Γὸ προορᾶσθαι τὸν Κύριον ἐνώ- 

πίον αὐτοῦ διὰ παντός. Τί ἴδιον Χριστιανοῦ Τὸ 
» [2 - - 

ἐφ᾽ ἑχάστης ἡμέρας χαὶ ὥρας γρηγορεῖν, καὶ ἐν τῇ 

τελειότητι τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως ἕτοιμον ὶ ἱν ἱ ὃ 

εἶναι, εἰδότα, ὅτι ἣ ὥρα οὐ δοχεῖ, ὃ Κύριος ἔρχεται. 

λλὸ 

οίππι ἱπιαπεῖςιϊς. Οὐ Ῥυόργαπι ΟΠ Ἰϑεϊαηὶ ὃ Ῥὰ- 

ΤΠ} 6556. 0 ΟΠΠΠὶ ᾿Π ΠΑ ΠΊΘ ΠΟ ΘΆΡΠΪ5 Θἵ Βρ1ν]- 
τὰ5 ἴπ βδαπραΐπο ΟΠ 5], ἃ ΡΘΡ ἤσΘΓΡ 58 ΠΟΠΠΊΟΠΪΔ ΠῚ 
ἵπ {πῖον Π 6] δὲ ἀπθοῖοπο ΟΠ ν 511: ΠΟ Δ ΠΔΠῚ 

ΒάΡΟΥ 6 πη δου] ΠῈ ἅτ  Γ σα Πι., δὰ: ααϊἀρίαπν μὰι- 
Τυθιηοάϊ, 56 6556. βᾷ Ποίπι πη δὲ ΠΟΘ ἢ ΔΊΩΙ ΠΑ ΙΠῚ., 
οἱ δῖος ϑάθγθ σοῦριβ ΟΠ Υ σε , δὲ ΠΙΠΘΡΘ ΒΑ ΠΘ ΠΟΙ. 

Ομ ἐπίπι πιατιάποαξ εἰ νὐδὶ! ἱπιΐστιο., γιιαϊοἴπινι 

οἰδὶ πιαπιάποαί δὲ δῖε. Οὐϊὰ 65ὲ ρρορυῖαπι 1110- Ξ 

ΤαιπῚ 4π| Θάτιπὲ ρᾶποπι, δὲ ΒΙΡτιπὶ ροσα]ιηι 1)0- 

μῊΪηἰ ἢ ῬΘΥμοἴπ ἃ ΠῚ 56 ΡΥ ΡΟ. ΠἸΘΠΠΟΥ Δ ΠῚ 1Π1π|8. αὶ 

ῬΓῸ ποθ. ΠΊΟΡΕ15. δ5ὲ δὲ γθϑαγγοχῖς. Οὐ δὲ 

ῬΙΡΟΡΥΙ πὴ. ΟΡ 41 5ΟΡν ἈΠΕ 6] 5] 0641 ΠΙΘΠΊΟ- 

τί πὴ ἢ {{0 ]ὰπὶ πο 510] νἱναηΐ 5 56} οἱ 411] ΡΙῸ 
᾿ρ515 ΠΟΥ 1115. Θϑῖ., δὲ γθϑαγοχὶς. Οὐ] ΡΓΟρΡΥΪ ΠῚ 

ΟὨΒγἰβεϊαπὶ ἢ {Π| πὸ ΟΠΉ ΠῚ 115. 518 1ΠΠ1π|8. ΠΟΥ 
511 7π5ἘΠ| ΟΡ θα οἱ ΡΠ ΔΡΙΒΘΟΥ ΠῚ, 7πχία 
πηοίϊαπι δὲ γθσι πὶ “ΘΟ ΓΙ Πο6., ἡτι8 1π ΘνΆΠΘ6|10 
Τοιἶ πὶ τΡα α θϑὲ. Οὐ] ργορνῖαπὶ ΟΠ ΙΒ Δ ΠῚ ὃ 

{01 «τὸν αἰΐθυιιὴ. ἀΠΠ1σαΐ., δῖοι! δὲ ΟΠ ϑι5. ἀϊ- 
Ἰεχὶε πο58. Οὐ ῬγΟρυιηι δϑὺ ΟΠ ϑα πὶ 2 Ῥγον- 
ἄδνθ Τομηϊμιι πη π΄ ΘΟΠΒΡΘΟΙα 5110. 50 Πηρ6 ιν. Οὐ 
65 ρυορυῖαπι ΟΠ Ἰ5 ΕΠ] 9} Β᾽ Πρα}15 αἴθ τι5 ἃ. ΠΟΥ 5 
νἱ ρίαν, αἴνιιθ δ Θὰ πὶ ρΘΡ δο ΠΟ π πὴ {τὰ μ᾿] οθαῖ 

Τ)6Ὸ , Ῥαγαϊι πη 6556, 56 δηΐθπι 404 πὰ ΠΟΓὰ 
ποη μἴαξ., Τ)ΟΠΊΪΠι15 ΨΘΠΓΡῚ5 511. 
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“ ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΛΔΟΓῸΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ. 

ε , Ξ 
Ὁ ἄνθρωπος χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ ἐγένετο χαὶ 

ὁμοίωσιν" ἣ δὲ ἁμαρτία τὸ κάλλος τῆς εἰκόνος ἠχρεί- 

ὠσεν, εἰς τὰς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίας τὴν ψυχὴν χα- 

θέλχουσα. Ὁ δὲ Θεὸς, ὃ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον, ἣ 
ἀληθινή ἐστι ζωή. Ὃ οὖν ἀπολέσας τὴν πρὸς τὸν 

Θεὸν ὁμοιότητα, ἀπώλεσε τὴν πρὸς τὴν ζωὴν οἱ- 

χειότητα᾽ τὸν δὲ ἐχτὸς τοῦ Θεοῦ ὄντα, ἐν τῇ μαχα- 
ρίᾳ ζωῇ γενέσθαι ἀμήχανον. Οὐχοῦν ἐπανέλθωμεν 
εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς χάριν, ἧς διὰ τῆς ἁμαρτίας ἠλλο- 

τριώθημεν. Καὶ πάλιν χατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ εἰχόνα Ε 

ἑαυτοὺς καλλωπίσωμεν, διὰ τῆς ἀπαθείας δμοιω- 

θέντες τῷ χτίσαντι. Ὃ γὰρ τὸ ἀπαθὲς τῆς θείας φύ- 

σεως, χαθώς ἐστι δυνατὸν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μιμησάμενος, 

οὗτος ἐπανέλαδεν ἐπὶ τῆς ἰδίας ψυχῆς τοῦ Θεοῦ 
τὴν εἰκόνα. Ὃ δὲ δὁμοιωθεὶς τῷ Θεῷ χατὰ τὸν ῥη- 

» {]|}τᾶπ6 οἀϊιῖο εἰ ἤδρ. βθοιπάιι ποτήριον 
Ξοῦ. ΑἸ1 ἄπο Μ85. ποτήριον τοῦ χυρίου. 

ὁ Βορ. ρυίπηιβ ὑπὲρ ἡμῶν. 

ἃ Ἄρα. τονϊπ5 διδασχαλίας, χαὶ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους: 

ἘΠΙΊΒΌΘΕΜ 5ΕΆΜΟ ΑΒΟΕΤΙΟΌΒ. 

1. Ποπιο δά ἱπηαρὶΠΟΠὶ οἱ δ᾽ Π}}} 1 π 6 πὶ οὶ 

(δοῖτι5. δϑὲ : 5644. ρϑοσδίι πη. , ἀηΐπηα δ ὙἹ]Οθὰ5 

οαρ ἀϊταΐθα ἱπηρι5., ἀθ ον πηαν τς Ἱπ]α ΡΊ 15. Ρὲ]- 
οὐ τπἀϊηθια, ΤΠ δῖι5. απιΐθηι., 4υἱ ΠΟΠΊΪΠ6 ΠῚ οΟΠα - 

ἀπε, νϑιὰ δὶ νῖτα. Τα 16 41 6] 51 ΠῊ 111 |4 ΠΠ 6 ΠῚ 

ΔΙΉΪΒΙ ., 15. ΡΘΡ ΙΔ  νΥἱΐξβ σΟΠΒΟΥΠΙΙΠ} : 41 νΘΙῸ 
οχίνα θυ δϑὲ., νἱταπὶ Ὀϑαΐαπι ἄθσθῦθ ΠῸΠ ρο- 
ἴο5ι. Ἀθνθυίαυηῖ" Ἰσίταν 84 σγαταπι 1ΠῚΠ|Ὸ ΠΟΡῚ5 
ΘΟΠΟΘϑϑΔ ΠῚ, ΘΧ 4πὸῶ Θχοϊ ἀἰπητ5 ρ 61 ᾿ῬΘΟσΔΓΙΠῚ : δὲ 
ΓᾺΡ ΘΙ15 Παχία Π 6] πη Ὶ ΠΟ ΠῚ ΘΧΟΡΠΘΠΊΙ5. ΠΟΒΠιοῖ- 

ἸΡ505., 80. ΘΟΠΕΙΓΟΡῚ ρ61 Ομ πο πὴ Αἰ θοίπιιηι νὰ-- 

ΟΕ Δ Θ ΠῚ 5:1}1165 Θ Πα πλτιν,, ΟἿ ΘΗ ΠῚ 1Π 56 1050 » 

«οδά 6]}115 Ποὺ ροῖοθϑι, 1Π4π| εἰν πδθ παΐαγθθ ἃ 

Αἰ ΓΘ τι5. νου] αἴ6 ΠῈ ΤΠ} τπ|5 ΓΘ ΥΪ Ὁ, 15 ἴῃ 518 

Ἰρϑῖτι5. δηΐπηα δὶ ᾿πηΔ Ί ΠΟ π᾿ ἱΠΙΘσ ΠῚ γΘ5{1-- 

πθο ἀΠΊΡ]Ἶτι5. 6ο ἰπ Οοαϊοο γοροίταν 1Ππ|4, τί ἴδιον τοῦ 
Χριστιανοῦ. 

“819 ΒΟΡῚΙ ῬΥπτι5 οὐ του 15, ΤΏΡ οδὲ Ἐ{τυ]ιις 

ἴῃ γα] 5 15. 

. ὅοτ.τι-. 



Λοι. 5.1.- 

ἀλὺ 5. 

(01. Οὐ δυιῖθηι δἐϊθοιιιβ. οδὲ 1060. 51 Π}}}15. 1πχία 
Θιι ΠῚ} ΠΕ 6ΠῚ αἰ χΊΠ}115 ΠΟ Π1ΠῚ., ΟΠΊΠΙΠῸ ΘΕϊδ πὶ αν 1- 

85 νἱΓ26 Δάθριι5 δϑὲ 5 Π}}ΠΠ{π ἸΠθπὰ. ῬΟΓΡθίιο ἴῃ 319 μαχαριότητι. 
Α 

ξοῖθγπ 111 θαυ τ 1 Π 6 ΠΊΔ ΠΒ11Π 15. Πα] τι6 51 ΡῈΡ 
Α[ΓΓδοῦα τ πῇ ν ΔΟυ ΓΔ ΓΘ ΠῚ ΓΈΡΘι15. [6] ᾿ΠῚ ΟῚ ΠΟ ΠῚ ΓΘΟιι- 
ῬΘΙΘΠΉΙ5 5 ὙΠ 5 4116 ΡΥ ΡΘε τα θ ἢ ΠΟΪ5 ἹΠΊ ΡΟ τ δς 
Τ)6ὶ βἰ πη! Πα 40., στο θυὶβ ΟΠηΠἰθΡι5. ΠΟΘ] ΘΟ 5... ἢπο 

δ] πΔ σΟΠν ΟΡ ΔΠλ5. τι πὶ ΠΊαὰ ΠΟϑέγα ΠΕΠ}1115 

ὉΠ Δ πὶ ὙἹΓΠ ἐγγαππῖ6 ΟΡ ΡΥ πράτ" : 564. ΠΊΘΠ5 
ποϑίγα πη πλοῖα δὲ ᾿Πϑι!ρΘ Ά 0 }}15 Ρογππραΐ ἴῃ ἴθ η- 

τας! Πτ1ΠῈ 55. }{|}0 15... αἱ ἀντί πο δε 115 ἢὰ - 

"15 ραγΠοῖρο5. Παῖς ἁπέθπε ϑεθείο δ πηθηῖο 
δδῖ υἱγρίηἰίαθ, 115. 4] γαῖοπο ἀποθ 14 ἀοπαιη 
φο] πθυϊηῖ. Νοη θηΐηι ἱπ 5οῖα ἃ ργοογ θα πε 5 Π}06- 

Υἷβ συ πθητῖα σΟπϑε ταὶ ἔπ νἱρ πἰ τα 15. ἀοπιιηι : 

566 νἱϊὰ Ομ ηἶδ νἸ ΓΘ 16 ΓΑΙ ἃ 0 ΤΠΟΓῈ5. ΥἱΡσ  ΠἾ[α-- 

ἴθι ΘΧΟΟΪΘΡΘ ἀδθθης,, 56 αὐ ΟΠ 15. ἸΠ Θσ [ἃ 5 
π᾿ ΟΠΊΠΪ δία ο ἀρρᾶγθαϊ, ΕἸθυὶ δηΐϊμπι Ῥοΐθϑὲ, τ 
ΠΠΖταῖ5. ΒΘΓΠΠΟΠ 6. ΘΕϊ ΠῚ ΒΓ Ρ ι ηι 5,. ΘῈ ΟΟι}15 Δ1}-- 

του πατὴ σΟμμΠἰ 5. ΔἸ τὰ {τι6 ΡΟΙ]ααεαι, ἃ0 1η- 

“αϊπαπηθη τιμὴ τϑοῖρίας ἴῃ οογάθ, ΡΟγΖ.6 οὶ ἂς 
Ῥοῖτι5 ᾿πιθιη ρογ  ΠΕϊα πὶ ΘΧ γα ΘαϑΕΠ ΠΟ ἢ Ϊ85 ΤΟ ΓΠΊΪ ΠΟ 5 

Θργθάϊαϊιν. Νάπη {πὶ π᾿ ᾿ἰδ πη πῖθιι9 ᾿Ἰπ γα νἱν- 
Θ᾽ ηἸ δ ῖϑ Ππλῖ 65 βθί ρβίιπι ΡΘῚ ΘΟΠΕΙΠΘΗ ΠῚ ΘΟΠΠ-- 
ποι, τϑύθγα οδίθηῃ πε ἴῃ ΒΘ ΗΠ] ΘΕ ρ50 ρου θοΐατη οἵ 

ΟΠλΠΙ θτι5. Πιιπ  Γἰ5 ἃ ΒΟ] ἔπι νἸγ Ὶ ΠΙ τ 115 ἀοΠιιηι. 

2. ΟἸΔΙΠΟΡΓΘΠῚ 51 αἰ θϑι ἀθυ ΘΠ] 115. ΔΙ Πη80 ΠΟΒίγῈ5 
ΘΠαγδοίθυθ πὶ ΡΘῚ αἰδοιαιι πὶ ναουϊταῖθηι αἱ οὶ 

51Π}}}}π| ]Π 6 πὶ ΘΟ ΡΟΠὶ οἱ ΘΧΟΡΠΔΓΪ , τι Ποο μδοῖο 

Θἰϊα πὴ ἃ ΠΟῚ5. ν᾽ 56 θ᾽ ΓΘ πὰ ΘΟ ράγΓΘία", ἃῖ- 

τοπεἰαμηιι5. ΠΟΙ  ρ515.. Π6 ἔογιθ φαϊρίαπι ρΓὸ- 

τηϊϑϑίοπθ ἱπα Ἰσπιπὶ ρουροιγαπίθβ., ργοϊαῖο νοῦς 

ϑιιηι Απδηΐαμη. {πιά ]οῖο δἰΠποϊαπιιν ΟΡ ΠΟΧῚΙ. Νά 

Απδηΐδ ἱπ|τ]0 ΠἸσθ ρας ΡΟΒβοβϑίοΠθη διὰ πη Π)60 

ποη ΡΟ] σον ἃο νον θα: 566 ροβι απ Δ Ππιπηὰ- 
ΠᾺΠῚ Θ]ΟΥ Δ ΠῚ ΓΘΘΡΙ ΟΙΘΠ5., ΡΟβϑ ϑϑί ΟΠ Θ ΠῚ 1181 1)60 

ΡΘῚ ΡοΙΠἸοϊτατοπθπὶ σοοπδθογανὶῖ, ταὶ ΠΟι ΠΡ 5 

ΟΡ πιι πιο πε τη Θ556 1 Δα πη] γα 01, ραν ΡΡΘΕΙ 

βδροβιῖα., δ] υδιηο αὶ αἀνθυβιιπὶ 56 ἸΠἸσ ΠΑ ΟΠ πὶ 
Ῥουλΐ πὶ σΟΠΉ ΠΟΥ. οα} 115. ῬΘΙΓΙ5. ΠῚ ΠΙΒίΘ [πὶ 
τ π6 Ρα πῃ δ ητϊο σα θην βραῖπιπη. ἱπνθηϊνθι. 

ΟὐΔρΡΡΟΡίο ἃπῖθ νἱΐαθ γ  σίοβεθ ῬΓΟΓ[Θσβι ΟΠ 6 ΠῚ 

ΦᾺΠΡ6Ὲ μοῖοθϑε Ταχτα 14 χιιοα σοποθββαμη ἂο ἰθοὶ- 

τἰπη ΠῚ ἐδ, ν 85 σοι πὰ ἈΠΡ] ΘΟ . ἃς παριϊα- 

ταιτ βοοϊοία τ 56. ἄθάθγθ : 566 τ|0] 7απὶ ΡγΟἴθϑϑιιβ 

ἃ Βερ. τογίϊαβ ἀλλὰ πᾶς. 

ν Ἑδιτο Ῥατὶβ. χρίυμια τοῦ ἐναντίου γενώμεθα, ῥ6551- 

"πὸ. Ἐδτο Ν' ἐπ. οἵ ἈδσῚ ΡΎΙπιιβ οἱ ἐθυ 15 χρίυ, αὶ τοῦ 
ἀνανίου, ορτπιο. 

« ττγασης οἀ1|0 μετανοίας θύραν, μὲ πὸ ραπι!οπίϊε 

“ἰδῆ οκίϊαιπι γορονῖνει, ἄννιις. ΒΟΘῚ ῥγίππλτβ οἵ 

ΒΑΒΠΜῚΙ ΘΟΕΈΒΛΑΒΕΕ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΑἈΒΟΙΠΕΡ, 

, , δ Ξ 
θέντα τρόπον, χαὶ τῆς θείας ζωῆς ἐχτήσατο πάντως 

λ , 3 υ “ὦ 5... 
τὴν διμοιότητα, εἰς τὸ διηνεχὲς παραμένων τῇ ἀϊδίῳ 

Εὶ μν ΙΔ - Δε’ . οὐρν δ 
«τ οὖν οιἱὰ τὴς αἀπαῦειῖας τὴν εἰχονα 

τοῦ Θεοῦ πάλιν ἀναλαμόάνομεν, ἣ δὲ πρὸς τὸν 

Θεὸν διλοιότης τὸ διηνεχὲς τῆς ζωῆς ἡμῖν χαρίζεται, 

πάντων ἀμελήσαντες τῶν ἄλλων, ταύτης γενώμεθα 

τῆς σπουδῆς, ὥστε μηδενὶ πάθει μηδέποτε χατα- 

δυναστευθῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν, ἀλλ᾽ ἀκλινῆ χαὶ 

ἀχατάδλητον ἐν ταῖς τῶν πειρασμῶν προσδολαῖς 

τὴν διάνοιαν ἡμῶν διαμένειν, ἵνα γενώμεθα τῆς 

θείας μαχαριότητος μέτοχοι. Ἡῆς δὲ τοιαύτης 

σπουδῆς συνεργός ἐστιν ἣ παρθενία, τοῖς χατὰ λό- 

γον μετιοῦσι τοῦτο τὸ χάρισμα. Οὐ γὰρ ἐν μόνῳ 

τῷ φείσασθαι τῆς παιδοποιίας κατορθοῦται τὸ χά- 
ρισμα τῆς παρθενίας, ἀλλ᾽ ἅπας ὃ βέος χαὶ ἣ ζωὴ 

χαὶ τὸ ἦθος παρθενεύειν ὀφείλει, διὰ παντὸς ἐπιτη- 

δεύματος τοῦ ἀγάμου τὴν ἀφθορίαν ἐπιδεικνύμενος. 

ἔστι γὰρ χαὶ λόγῳ πορνεῦσαι, χαὶ ὀφθαλμῷ μοι- 

χεῦσαι, χαὶ δι᾿ ἀκοῆς μολυνθῆναι, καὶ τῇ καρδία 

μίασμα δέξασθαι, χαὶ τῇ περὶ τὴν βρῶσιν καὶ πό-- 

σιν ἀμετρία ἐχπεσεῖν τῶν ὅρων τῆς σωφροσύνης. 

Ὃ γὰρ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπὸ τὸν κανόνα τῆς παρ- 

ἐγκρατείχ φυλάσσων, ἀληθῶς δεί- 

χνυσι τελείαν ἐν ἑαυτῷ διὰ πάντων ἀπηρτισμένην 

τῆς παρθενίας τὴν χάριν. 

Οὐχοῦν εἴπερ ἐπιθυμοῦμεν χαθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ 
Ἐπ: ΞΕΟΩΣΣΣ ἘΣ ΡΌΙ Σ γα ππ σσρν ΜΝ, 

Θεοῦ τὸν χαραχτῆρα τῆς ψυχῆς ἡμῶν διὰ τῆς ἀπα- 

θείας χαλλωπισθῆναι, ἵνα διὰ τούτου χαὶ ἣ τῆς ζωῆς ͵ 3 Π ) 

ἡμῖν ἀϊδιότης προσγένηται, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, 
ἘΝ ἐΣ ἕ 

μήπου τι τῆς ἐπαγγελίας ἀνάξιον ποιοῦντες, ὑπὸ τὸ 

χρίμα τοῦ "ἢ ᾿Ανανίου γενώμεθα. Ἔξῆν γὰρ τῷ Ἄνα- 
΄ δι ΕΣ Α , 3 -Ὁ- - Ἀ -Ὁ 

νία τὴν ἀρχὴν μὴ ἐπαγγείλασθαι τῷ Θεῷ τὴν χτῇ- 
4.3.» ᾿Α Ὶ ᾿ ΕῚ ,’ Ψ ᾿ἃ » 

σιν ἀλλ εἐπειοὴ προς τὴν ἀνθρωπίνην ἀπιόὼν ὁ0- 
ν Χ - ᾿Ν δ ξα ὁ8 ας -- 

τὸ μὲν χτῆυνα διὰ τῆς ἐπαγγελίας τῷ Θεῷ 
᾽ Ξ 5 ; απ ΕΣ , 

φιέρωσεν, ὡς ἂν θαυμασθεΐη παρὰ τῶν ἀνθρώπων 
Ἐν ον 
ἐπὶ τῇ 

, 

, - Γ »Ν μὰ , 

φιλοτιμία, τοῦ τιμήματος δὲ ἐνοσφίσατο, 
“ ΚΕἼ Ὁ - ὺ- , Ἀν 5» 

τοιαύτην ἐχίνησε χαθ᾽ ἑαυτοῦ τοῦ Κυρίου τὴν ἀγα- 
κ ΄ , 5 ε Δ ς 

γάχτησιν, ἧς ὑπηρέτης ὃ Πέτρος ἤν, ὡς μηδὲ “ με- 
τ ἐν νν ΑΞ τα 

τανοίας προθεσμίαν εὑρεῖν. Οὐχοῦν πρὸ τῆς ἐπαγ- 
, Ὁ - , ἈΦ». - ’ ἘῚ 

γελίας τοῦ σεμνοῦ βίου ἔξεστι τῷ βουλομένῳ, κατὰ 

τὸ συγχεχωρημένον καὶ ἔννομον, εἰς ἅ ἀχολουθίαν 
; Δ δ ᾿ς ἘΞ ; ΕΞ 

βίου ἐλθεῖν, καὶ ἑαυτὸν ἐπιδοῦναι τῇ συζυγίᾳ τοῦ 
, Ἅ ἢ ΄ 5΄ιτῖω΄ω΄"λι Ὁ » “ἴ ὃ λ , 

γάμου" προληφθέντα δὲ διὰ τῆς οἰκείας δμολογιας, 
, ΄ φ' Ν - "-Ὁ- ᾿ 

φυλάσσειν προσήχει ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, καθάπερ τι 

ἰογίλις υετανοίας προθεσιλίαν, πλϊτῖας οἴ υυα5. 

ἃ Ἠογιπὶ γογθοτιιπι, εἰς ἀχολουθίαγ βίου ἐλθεῖν, πες 

δϑὶ βοηΐδηϊια : ἠοθὶ γος υἱίεθ σοπνεπίοπίες δὲ ἀςοοπι- 

ποίας ϑοἰϊφενδο, πος ο5[, σοπιπιοα Υἱΐα ἀπιρίςοιῖ 

Ἰσοῖ. 

᾿ 



ΒΕΠΜΟ 

τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων, ὡς ἂν μὴ τῷ τῆς ἱεροσυ- 

λίας ἐνέχοιτο χρίματι, τὸ ἀφιερωμένον διὰ τῆς 

ἐπαγγελίας τῷ Θεῷ σῶμα πάλιν τῇ τοῦ χοινοῦ βίου 
ὑπηρεσίᾳ χαταῤῥυπώσας. Λέγω δὲ τοῦτο, οὐ μόνον 

, Ν ἊΝ ἥα - , , [4 

πρὸς τὸ ἕν εἰδος τοῦ πάθους βλέπων, χαθώς τινες 

οἴονται, ἐν μόνη τῇ τοῦ σώματος φυλαχὴ τὸ χα- 
᾿ὔ Ὁ 

τόρθωμα τῆς παρθενίας περισώζοντες, ἀλλὰ τὸ 

κατὰ πάντα τρόπον παθητιχῆς διαθέσεως, τὸν μέλ-- 

λοντα φυλάσσειν ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, μηδενὶ τῶν χο- 
ΨῸΝ ν᾿ 3 - 5, Χ ᾿ 

σμιχῶν παθημάτων ἐμμολυνθῆναι. ᾿Οργὴ χαὶ φθό- 

νος, χαὶ μνησιχαχία, ψεῦδος χαὶ ὑπερηφανία, με- 

τεωρισμὸς καὶ ἀχαιρολογία, προσευχῶν ἀργία, καὶ 

ἡ περὶ τὰ μὴ ὄντα ἐπιθυμία, ἐντολῶν ἀμέλεια, 
χαὶ χαλλωπισμὸς ἱματίων, προσώπων ὡραϊσμὸς, 

᾿ ἐν , ΕΝ ΕΝ , , χαὶ συντυχίαι χαὶ ὁμιλίαι, ἔξωθεν τοῦ πρέποντός 

ΑΒΘΟΕΤΙΟυ5. λιῚ 

Θ8., 5 ρϑιι [60 Οἰιβιονο ἀθθθέ, ν᾽ αἰ 5αου τι 

αιυοίάδπι ἐἰοπιιπὶ : πὸ 58 6 Ἵ ἀπ Πδ ]ο πο πὶ 

5106, δὶ σου ριιθ Ῥ61 ῬΡΟΓΘβϑίοπθπὶ Π 60 ἀἰοαίτιηι 

ΤᾺΥΒ.Ὶ15. ΘΟΠΊΠΠΠΠΙ5. νἱΓ ΤΠ Πἰϑίθυϊο σοπίδηηϊποί. 

Ε Λίχιρ πος ἦσο, ΠῸΠ πιπτ1Π} τἀ ΠΓ ΠΟ Ο ὙἹΠῚ 

ὅ6ηιι5 ΒρΘοἴδ Π5. 5) αἸιϑππδ ἀπιοάιτιπι ΟΡ πα πίπι α1- 
ἄἀπὶ., 411 ἴπ 5014 σου ρον5 ουβίοαία νἱγρι Δ {|5 
νἱρταθ πὰ ΘΟΠΒΕ Γαι Πΐ : 56 γοϑρίοϊο ἃ ΟἸΠ ΠΟΙ 

ὙΠ ΠΟ586. ἃ ΓΟ ΟΠ ]8. 50 ΘΟΙΘ ΠῚ. δῖ. αἰ ΠΕ1Π10 Π.ῚΠ-- 

ἄδπο νἱτ10 ᾿π αι πϑίι" τὶ 5θίρϑιιηι Π 60 οἰιϑιοα το 

διιιθε, τὰ 7 ᾿πν αἶα, ᾿π]αγίανιιμι {Πα αν πὴ πιθ-- 

ΠΊΟΡ ἃ 5 ΠΟ ΠΟΙ ΟΙ 1 ΠῚ, 5 ΡΟΥ θα. , ΠΙΘΠ 115 Θνασα ον, 

᾿π θη ρ ϑιϊνα ΘΑΡΠἢ[ἀ5.. ΘΟΡΠΙ65. ἴῃ ογαπέο,, 

ΘΟ ΠῚ (τὲ ΠΟῚ 8ιπ| Ορ  Ἰὰ5., 1π τη ΠΩ ΔΕ15 

Ῥθυ οἰθπ 15. πορ! σθητῖα., νθϑεπθητονιὴ. Οὐ Πᾶ-- 
τε χαὶ ἀναγχαίου γινόμεναι" ταῦτα πάντα τοσαύτης 520 ΠηΘΠέτιπ., [ΔΟΙΘὶ ΟΠ] τι5.,. ΘΟΠΡ ΒΘ Π65., Θ0]}10- 

ἄξια παραφυλαχῆς ἐστι τῷ διὰ τῆς παρθενίας ἀφιε- 

ρώσαντι τῷ Θεῷ ἑαυτὸν, ὡς τὸν ἴσον, ἣ μικροῦ 

δεῖν, κίνδυνον εἶναι, ἑνί τε τούτων συνενεχθῆναι, 

καὶ ἐν τῇ ἀπειρημένη ἁμαρτία γενέσθαι. Πάντα 
γὰρ τὰ διὰ πάθους γινόμενα λυμαίνεταί πως τῇ 
τῆς ψυχῆς καθαρότητι, καὶ πρὸς τὴν θείαν ἐμπο- 
δίζει ζωήν. Πρὸς ταῦτα τοίνυν χρὴ βλέπειν τὸν ἀπο- 

ταξάμενον τῷ βίῳ, ὡς μηδενὶ τρόπῳ τὸ τοῦ Θεοῦ 

σχεῦος ἑαυτὸν τῇ ἐμπαθεῖ χρήσει καταμολύνειν. 
Λογίζεσθαι δὲ " ἐχεῖνο μάλιστα χρὴ, ὅτι διαδὰς 

τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, πρὸς τὴν ἀσώ- 

μᾶτον πολιτείαν ἑαυτὸν μετέστησεν ὃ τὸν τῶν ἀγ- 

γέλων βίον ἑλόμενος. Ἴδιον γὰρ τοῦτο τῆς ἀγγελικῆς 

ἐστι φύσεως, τὸ ἀπηλλάχθαι τῆς γαμικῆς συζυγίας. 

μηδὲ πρὸς ἄλλο τι κάλλος μετεωρίζεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς 

τὸ θεῖον πρόσωπον διηνεχῶς ἀτενίζειν. Ὃ τοίνυν 

πρὸς τὴν ἀγγελικὴν ἀξίαν μεταταξάμενος, εἰ τοῖς 

ἀνθρωπίνοις ἐμμολύνοιτο πάθεσιν, ὅμοιός ἐστι δορᾷ 

παρδάλεως, ἧς οὔτε λευχὴ παντελῶς ἣ θρὶξ, οὔτε 

μέλαινα διόλου, ἀλλὰ τῇ μίξει τῶν ἑτεροχροούντων 
διεστιγμένη, οὔτε ἐν τοῖς μέλασιν, οὔτε ἐν τοῖς 

Ἄ π: ᾿ ς ἧ 
4ἴὰ Ῥγοῖου ἀδοουῦιιηι δὲ ϑδῖπθ πθοθϑϑιίατθ Πα ϊία : 

Πιβο ὁμηηΐα «ππᾶπῃ αἰ Π 1 τ ΠΕ Ἰ551Π16 ϑιιηξ σαν θηα ἃ} 

60 4] Ρδι νἱγσιπἰταίθ πὶ Π 60 56] ρϑι1πὶ ΘΟΠΒΘΟΡἃ- 

νἱῦ : βίψαϊάθπι. ΡυΟρθιηοάτιπ) ἐρι8}6 δϑὲ ρουϊοιι- 
Ἰὰπὰ [πὶ ππινπὶ Αἰ ψιο πουιιπὶ 6] 8} 1, οἱ ᾿π νϑεϊτο 

Ῥθοοαΐο ψϑγβαν. ΟἸηπὶὰ Θπΐμη ἢ ΘΧχ νἱτοθῸ 

ἀΠἰπι αἰίθοιιι ἔπιπε.,. ΟΡ ριπΐ 4αοάδιημοάο 
ΔΠΙΠῚ86. ΕΓ [ΓΘ ΠῚ 5 δι πί46 γὶϊα ἀϊνὶπϑ ἐπ ρθε ]-- 
τηϑηΐο. Αἀ πο ᾿σιταν σθϑρίοϊαι ὁρογίθι, 40] 585- 
οα]0 πιιπεϊιπὶ ΓΘΠΪδι ἢ 9. αὐ Π)6ὶ νὰ 5, 56] 5111} 50]- 
Ἰῖοθε, πα} 10 ῬΥΌΓΘι15. νἸΠ050 τπιδιι οοἰπαυῖποε. ΠΙᾺ 

Β διιθπι πιαχί 6. οϑὲ οοπϑιἀθυαπάιϊπι, αιοά «αὶ 

νἱτα πη ἈΠ ΘΘΙΟγιΠὶ 6] Θοῖς, ρα δια! θυ 56. δ ἱποου-- 

Ῥογθαπι Ὑἱΐδο ΥΑ ΓΟ ΠΘΠῚ.,. ΟἸΠῚ Παΐτγ85. ΠΙΙΠΊΔΠ85 
ΤΟΥ ΠΣ ΠΟ5. ἐγ ΠΘΘ Θ55115 51{- ΗΟΟ. ΘηΪπΠὶ ΠΡΟΡΥ ΙΠῚ 
651 ἃ 6] 1 85 ΠΆΓΙΡΕΘ 7 ἃ ΠΕΡ ΪΔ]1 βοοϊθιαιθ Ποιὰ πι 
6556, Πρ ἃ {18 Π} Δ]1ᾶ πὴ σΟΠ ΘΙ ] πάλη ρμὲ}- 

ΟΡ πθι αἰβίγα ἢ, 5664. Θοι]ο5. 'π ἀν! ΠΔΠ} [ἃ-- 

οἶδ ἀϑϑί πὸ ᾿πθηΐοβ. Πα ρθνΘ. Οὐδ ΓΘ πὴ (αὶ 

7δπὶ ἴῃ ἈΠ ΘΙ Ἰοδ. αἰ σΠ 115. ΟΡ] ΠΘ ΠῚ ἰγαηϑν 1 , δὶ 

᾿να πιὰ 5. ν 115. ἸΠ ΠΟΙ, 5111}18. Θδὲ ρα πίΠ το 

λευχοῖς ἀριθμεῖται. Ταῦτα μὲν οὖν χοινοτέρα τις αὶ ΡΘΙΙΙ,. οὐμ5. 8θ ἴδ. ΠΘΠ6. ῬΓΌΥΒιι5. ΑἸΠ085 διιηῖ., 
ν, “- , -Ὁ 

ἔστω παραγγελία τῶν τὸν ἐγχρατῇ χαὶ ἁγνὸν 
᾿ 

βίον προελομένων. 

᾿Επειδὴ δὲ χρὴ χαὶ περὶ τῶν χαθ᾽ ἕκαστον ἄχρι-- 

θῶς διελέσθαι, ἀναγκαῖον ἂν εἴη δι᾽ ὀλίγων χατα- 
λιπεῖν χαὶ περὶ τούτων ὑπόμνημα. Οἱ χωρισθέντες 
τοῦ χοινοῦ βίου, χαὶ πρὸς τὴν θειοτέραν ζωὴν ἕαυ- 

ἃ ΠΙιιά, ὡς τὸν ἴσον, ἀοσογϑι πὶ οοἱ δὁχ Πορτῖς απο 

οἱ τογίῖο, [θ᾽ άθηλ νόσος μικροῦ δεῖν ἴπ Βοδ. ΡΥΪπιο 

πο Ἰορισηταν, 

ΠΟΙτ6 ΠἰσΡδο ΟΠ ΠΪΠΟ., 5641. ΟἸΙΠῚ 51π| ἀν ΘΓ ΒΟΓΙΙΠῚ 
σο]ουῖιπι πιϊχίϊγα ἀἸβι!ποῖδθ Θὲ Ἰπ Ριιποίδθ., π6- 

406 1π πἰσ 5. ΠΙΙΠΙΘ ἈΠ 15 ΠΘΠῈ6 ἴῃ 81015. Ηφο 
᾿σῖταιν σΟμ ΠλιΠἰου αι πὴ 511 Δα ΠΙΟΠΙ0 Ἔχ Που-- 

ταιῖοηιιθ 115. πὶ οοπιϊπθπίθπη ἃ0 Οαϑίδπ) νἸ [ΠῚ 

ἀοἰοσθνο. 
ὅ.. 864 οἵιπὶ 46 51Π51}}}}5 Φιιοητι6 (Ἰ55Θ  .Ὸ ορο- 

γδ8 ῬΥΓΘΕΓΠΙΠῚ 511, ΠΘΟ6556 δϑὲ 46 [15 διΐα πη ὈΓΟν 6 ΠῚ 

ΔἸ π 4 βθυ μη πθη. ΟἿ ἃ ΘΟὨΙ ΠΝ ηΪ ὙἱνθΠαὶ 
ΓΑΓΟΠΘ. ΓΘΟΘΘΒΟΙῸ ,) 56 41π|6 θχθοθηΐ 1ῃ αἰ ν ΠΟΥ 

5 1} οαἰἴο ἐχεῖνο, μάλιστα. Αὐ' ἅτιο Μέεε, 

ἐχεῖνο. 



Ἀυπι. 
ι. 2 

18: 

τι ΖΠπὶς 

ἸΔδὸ 5. 

ἰδ Ἰηϑεταϊο., ΠῸΠ ΡΘΙ 86 οἱ ϑῖπθ δπηϊπίοιϊο 

Θχογοθαπίαν. ΟΠ ΘΠ ΘηΪπη ΘΟΠΙΘϑία ΠῚ 6556 

δι βρβοϊαίδιη Τα] αϑιη οὶ ν]ΓΠῈ 5. τ ΠΡ νὰ ἢδΐὶ ἃ 
ῬΓᾶνα ϑιιβρίοἴοπθ. δὲ αιθιηδάμπηοάππι ἰοχ δρ υ- " 
{π|4}15. πο ναΠ0 ρδθοῖοΓῸ5. 6556 “πὰ ἄθοθπη, 41] 

πηγϑιϊσιιπι. ρῬΆβοΠὰ σοπηθάδπί : ἴα μἰο Θουιπὶ Ζὶ 
51 π}}} ν τᾶ ΒΡ  ΥἸ τ] 6 πὶ ΘΧΘΟ απῈ Πιιπιθιῖι 46- 
ΠΑΡ ΠῚ ΡΟΙἾ 15. Δι σΘυῚ ΟροΥο πιὰ πὶ τηΪπα]. ΠΔ ΠΟ 

Ποποϑίαπι νἰνθ πὶ γι] ΟΠ ΘΠ). τπτι5. ]16 115. πιο 46- 
Γϑῖτ", 41 ΟΡ νἱτα: ΠΟΥ ΠῚ 116 ἃς ΟΠΊΠἾ5 Π]066- 

5ἴδθ. σοῃ Θυ ΠΟ η]5. ΡΓΟ ΔΙ ]ΟΠΘ ΠῚ. ΓΙ] ]5 ργΡο- 
51{π|5 δ: Ζαΐϊη δὲ βοίαιϊβ ἃ [ΘΠΊΡΟΥ5. Πα ΡΟΣ 
γατο δ ομριϊηθη ας. ρυϊουθθ ρᾶγίοβ. Νὰπὶ σποά 
ΔΓ Ζαΐτ5. δὲ π΄ ΠΟΙΉΪΠι1η) ΠαίΠΓα 5. ΤΠ Δ) ΟΥ̓ ΠῚ 
4ιοαδημπιοάο ργοἴουε νοπθγαιοπθηι, ΗΟ 1116}, 

ΓρΔΎΡΊ] 15. ἈΠ ΓΡῸ οὐαὶ «ΘΙ Πα 6. 5ο πὴ δὲ ᾿παπ}1}1-- Εὶ 
ἴαῖθ ορθα θη. ]}ῖ5., ἰἀπία ΡΟ δῖα Ροιθϑίαιθ, τὰΐ 

ΠᾺΠ}} Θουιιπ 41] σΟΠν ΘΠ ΠῚ ΘΟ ρΟΠιιηΐ . ̓ἰοθδΐ 
᾿ρϑίτιθ νο]ιπτατὶ γΘβιϑίθιθ, απ ΑἸ απ ΘΟΓΙΙΠῚ 

418 δά Ποποϑίαιθηη. οἱ υἱΐδ ᾿πιθσυ αΐθ πὶ ΘΟηΪ6- 

ΤΗΣ ΡΥ ΡΟΙρ τ. 564 τιξ 1 ΑΡΟΒΙΟΪτ5.. ΘΟΠΒΕΠ ΓΙ Ε5 

ἃ Ὧθο Ῥοιθϑίδε υ5. ΠΟῚ γΘϑἰβίθ τ ΠῈ 6556 (ἀοοοὶ 
Θη μη ΘΟΠἀ θιμ πανὶ 605 4] Π)61 οὐ Ἰπαιῖο πὶ γΘβὶ-- 
ϑίπη!}) : τὰ ἴσο ποις. ΡΟ ϑιιαϑιι ΠῚ. δὲ Ορουίοι 

γΘΠ αι 5. [ΡΆΓΡΉ]τι5. πὸ [ΟνταΪτο., 564. ὁχ αἀϊνῖπα 

νο]ιιπίαϊο αι πη 6556 Ρ} ΘΟ 6} 5π|0 61 ροίθϑία- 
ἴδηι, τὰ ἴ5. {αὶ ϑθοπηάτπι Π)θιι πη δϑὲ ῬγΡο δοίιβ.. 

ΔΠΓ5Ε 16 φαϊ ἀαυτ τἀ {116 Θϑι ἃ ΠῚ Π18θ. ΘΓ ἔνιιο τ ϑι1 1 

ΒΡ σΘΡΘΠἴ6., }115 γοργὸ Ο δά πίον θοπα ΘΟΠΒ Πα 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΝΕΧ ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. ΑἸΔΟΗΙΕΡ. 

δὰ - “"- δ ΄« “-“ , 

τοὺς ἀσχοῦντες, “ μὴ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, μηδὲ καταμόνας 
, - " ἁ 

ἀσχείσθωσαν. ᾿Εμμάρτυρον γὰρ εἶναι προσήχει τὸν 

τοιοῦτον βίον, ὡς ἂν ἐχτὸς εἶναι πονηοᾶς ὑποψίας. 
Καὶ ὅ ὥσπερ, ὃ πνευματιχὸς νόμος οὐχ ἐλάττονας εἰ- 

ναι τῶν ὃ δέχα βούλεται τοὺς τὸ μυστιχὸν πάσχα 
ύρκὴ μῇ με 
ἐσθίοντας" οὕτως χοὴ ἐνταῦθα πλεονάζειν μᾶλλον 

ἢ ἐλαττοῦσθαι τὴν δεχάδα ὁ τῶν τὴν πνευματιχὴν 
᾿ ͵ , ΟΝ τ ον 5 

πολιτείαν συνασχουμένων. ᾿Αρχηγὸς εἰς τῆς εὐσχη- 
,ὔ ὩΞ ΄ ᾽ὔ τὸ ͵7ὔ Ἷ 

μοσύνης τοῦ βίου προχαθεζέσθω, ἐν δοκιμασία βίου 
ΥΡ . τ - 

χαὶ ἤθους χαὶ πάσης χοσμίας ἀναστροφῆς τῶν λοι- 

πῶν προχριθεὶς, συμπαραλαμδανομένης χαὶ τῆς 

κατὰ τὸν χρόνον ἡλικίας πρὸς τὴν προτίμησιν. Αἰ- 
Δ Ὁ - 

δεσιμώτερον γάρ πως ἐν τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων 

γεραρώτερον. Οὗτος δὲ τοσαύτην ἐξουσίαν 

ἐχέτω, ἑχουσίως τῆς ἀδελφότητος ἐν εὐπειθεία μό-- ἔχετω; ε: σι της ΦΟΣΉ ΟΘΜΕΝ Ε Χμ. ᾿ ͵ Ξ ΝΕ 
νον καὶ ταπεινοφροσύνη ὑπαχουούσης, ὥστε μὴ ἐξεῖ- 

ναι μηδενὶ τῶν κατὰ τὴν συνοδίαν, ἀντιδαίνειν τῷ 

βουλήματι αὐτοῦ, ἐν οἷς ὑφηγεῖταί τι τῶν εἰς εὐσχη- 

ἡνῚ ὶ ἀχρίξειαν βί βαλλομένων μοσύνην τε χαὶ ἀχρίδειαν βίου συμδαλλομένων. 

Ἂλλ᾽ ὥσπερ φησὶν ὃ ἀπόστολος, ταῖς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
Ν ͵ , 

τεταγμέναις ἐξουσίαις μιὴ ἀντιτάσσεσθαι ( χρίνε- 

σθαι γὰρ τοὺς ἀντιτασσομένους τῇ τοῦ Θεοῦ δια- 
“-“} εἰ τ - αἵ 

ταγῇ)" ὀὕτω χαὶ ἐνταῦθα πεπεῖσθαι προσήχει τὴν 
δ ᾿ "Ν λ΄ , Ἁ Ν ἣΝ - , ἀλλὰ 

οιπὴν ἀδελφότητα, μὴ χατὰ τὸ αὐτόματον, ἀλλὰ 
Ν ᾿ , Τὰ ἢ ͵ 2 , ΄ω χατὰ τὴν θείαν βούλησιν, τὴν τοιαύτην ἐξουσίαν τῷ 

“Ὃ ᾿ 
ἐπιστατοῦντι δεδόσθαι, ὥστε ἀνεμπόδιστον γίνε- 

" - ᾿ ΄ 

σθαι τὴν χατὰ Θεὸν προχοπὴν, τοῦ μὲν ὑποτιθεμέ- 
τ᾿ Ἢ ῬΕΉΔΩΝ 

νου πᾶν ὅσον " ψυχώφελες τε χαὶ ΡΠ ΘΕΟΣ τῶν δὲ 

ἐν εὐπειθείᾳ τὰς ἀγαθὰς συμβουλίας δεχομένων. 

5050] ΡΙ ΘΠ ΕΠ 115... ΠΗ] τη6. πη ρΘἸαταν. Οἰιοπίαπι 321 Επεὶ οὖν προσήκει παντὶ τρόπῳ τῷ προεστῶτι εὖ 

Ἰσιταν ῬΓΟΥΒι5 σοηνΘΏΪ σαι. Πῖιπς ῬγΡΟΒΙο Α 

ΟΡ ϑάϊθπίθηι 6556. ἃ διά πὶ. ΠΘΟΘθ56. δϑὲ 1Π 

ῬΥΪτη5. τα ]θαὶ ΟἸἸρὶ ν τα Πα} 115 τη δ. ΔΙΟΡΘ ΠῚ, πὶ 
115. ν τὰ 115. 4] δ Ἰρϑιιπὴ γ βρ οἰι πε, 511 σα] 15-- 

5. νΊ ΡΠ 5. ΘΧΘΠΊΡ]αΙ : δἵ 9 τ 1 ΑΡΟΒΙΟ] 15. “πὶ 
ΒΟΌΡΙτι5 511, [ΟΠ ρΟΥ Δ Π5.. ΠΟ 655, οἱ αὐ ἀθοθη- 

ἄππι Ἰάοποιιβ. 516, πῖθὸ ΄υϊάθηι Ππάϊοῖο, ὀχρὶο- 
τὰ παα οϑὺ δὲ 7115 τὰ, ΠΟΙ 50}1|1ΠῚ 8Π ἰθΙ ΡΟΥ 5 
5ΡΔΤΟ βθπθοίδηι ΕΠ ΟΡ Ε ( ΘΟ 1: θη πὴ. οἰ} οὰ- 

Ὠἶτῖ6 Θαϊα πὶ ἃς σπισὶβ ἸΠν ΘὨΪΡῚ 1 ν 6 1165. ἸΠΟΓῸΒ ἢ : 
5664 ᾿ ΘΟΕ ΠῚ ἃ ΤΟΙ 5 δὲ ἀσΘ Π6}] γα 110 ρον πηο- 

ἀδϑίδηι οἵ σγαν! τα θη ᾿πο ΠΟΥ ΠΕ 9 πὶ φυϊαιμα 

4 110 ἀϊοίταν δὲ. ΘΠ Ποῖταν.. ΡγῸ ἰθσθ σΟΠν  ητα 

51 δὲ ῬΓῸ τϑρι]α. [15 ἁαθ πὶ 411 1ῃ δ} ιϑοθιηο αὶ 

ὁ Ττὰ Ἰοζαοπβ ΒΑΒΊ]1ι5, μὴ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ἄοσοι οριις 

6556 Ὑἱρὸ ἁἸΪ 0 Ῥουῖτο, 51 {5 ἀϑοοῖοαπι “Ἰ5οΙ ρ] 1 πὶ 

ἀἴδοογο οαρίαι, Ηἰς ἀοϑῖπις τονίιι5 οοχ Ἀδρῖιδ. 

ἃ πγάφαο οἀϊτῖο τῶν δώδεκα, ἀμοάεοῖπι. Βδρ,. Ῥυ]- 

πτ5 τῶν δέκα, ἐἰδοθπε : πα βουίρείαγα Ἰάοῖγοο πο)ὶς 

αἶδα οϑὲ γόσῖον, {πα ἢσι δἴατιπη πηθηΐῖο 6 ΠΙΙΠ161Ὸ 

οπατῖο. Μὸχ οπτο δ οη, οἱ δα. Ρυίμηιι5 οὕτως χαὶ 

πειθὴ τε χαὶ ὑποχείριον εἶναι τὴν συνοδίαν, “ πρὸ 

πάντων ἀναγκαῖόν ἐστι τοιοῦτον ἐκλέγεσθαι τὸν 

χαθηγούμενον τῆς πολιτείας ταύτης, ὡς παντὸς 

ἀγαθοῦ ὑπόδειγμα τοῖς πρὸς αὐτὸν ἀποδλέπουσι 

τὸν ἐχείνου γίνεσθαι, βίον: καὶ, ὥς φησιν ὃ ἀπόστο- 

λος; νηφάλιον, σώφρονα, χόσμιον, διδαχτικόν. 

Οὕτω μοι δοκεῖ δεῖν χαὶ τὸν τούτου ἐ ἐξετάζειν βίον; 

μὴ μόνον εἰ τῷ χρόνῳ τὸ γηραιὸν ἔχοιεν (ἔστι γὰρ 

καὶ ἐν πολιᾷ χαὶ ῥυτίδι ἐατας τ Έτὺ χατὰ τὸ ἦθο)" 

ἀλλὰ προηγουμένως, εἰ τὸ ἦθος καὶ ὃ τρόπος διὰ 

χοσμιότητος πεπολίωται, ὥστε πᾶν τὸ παρ᾽ αὐτοῦ 

λεγόμενόν τε χαὶ γινόμενον, ἀντὶ νόμου χαὶ χανό- 

᾿ῬἘπίνοια δὲ τροφῆς πρέ- 

πει τοῖς ἐν τῷ τοιούτῳ βίῳ διάγουσιν, ἣν ὃ ἀπόστο- 
νος τῇ συνοδία. γίνεσθαι. 

ἐνταῦθα πλεον- 

ε Ἀερ. 

ἀλλήλοις συνασχουμιένων. 

ΓΈΆΘρ. Ρυῖπηιβ γιραρώτερον. 

3 1τὰ ἘΣ ἐχ Βὸρ. Ρυΐπιο. 

ἀοογαι ἴῃ να] ραῖῖς, 

ῬΥϊμλιβ. τῶν χατὰ τὴν πνευματικὴν πολιτείαν 

ΠΙυά, ποὺ πάντων, 

--Ψ 



ΒΕΒΜΟ ΑΒΟΕΤΙΟῦΚ. 

λοὸς ὑποτίθεται, ἵνα ἐργαζόμενοι ταῖς χερσὶν, εὐσχη- 

μόνως τὸν ἑαυτῶν ἄρτον " Διατίθεσθαι 

δὲ προσήχει τὴν ἐργασίαν ἐπί τινος πρεσύύτου, 

ἐπὶ σεμνότητι βίου μαρτυρουμένου,, ὃς καταλέξει 

τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν πρὸς τὰς ἐπιζητουμένας 

χρείας, ὥστε καὶ τὴν ἐντολὴν κατορθοῦσθαι τὴν κε- 
λεύουσαν ἐν ἱδρῶτι χαὶ πόνῳ τὴν τροφὴν πορίζειν, 

χαὶ εὐσχημοσύνην ἀνεπίληπτον χαὶ ἄμωμον μέ- 

νειν; ἐν τῷ μηδεμίαν αὐτοῖς ἀνάγχην ἐγγίνεσθαι, 

διὰ τὸ τὴν τοῦ βίου χρείαν δημοσιεύεσθαι. ᾿Εγχρα- 
τείας δὲ ὃ χάλλιστος ὅρος χαὶ κανὼν οὗτος ἔστω, 

τὸ μήτε πρὸς τρυφὴν, μήτε πρὸς χαχοπάθειαν “ τῆς 

σαρχὸς βλέπειν, ἀλλὰ φεύγειν ἐν ἑκατέρῳ τὴν ἀμε- 
τρίαν, ἵνα μήτε πολυσαρχοῦσα ταράσσηται, μήτε 

νοσώδης Πε ομενη Ξ ἀδυνατῇ πρὸς τὴν τῶν ἐντολῶν 

Ὅλη: ΠΗ γὰρ ἐξ ἑχατέρων ἣ βλάδη τῇ ψυχῇ 

τερορηϊγεταῖονν 

δι᾿ εὐεξίας ἀποσχιρτῶσαν εἰς ἀτόπους δρμὰς Τ, οὶ 

ὅταν πάρετός τε χαὶ ἐχλελυμένη χαὶ ἀκίνητος ὑπὸ 

ἀλγηδόνων συνέχηται. Οὐ γὰρ ἄγει σχολὴν ἢ Ψυχὴ, 

ἐν τῇ τοιαύτη τοῦ σώματος χαταστάσει, πρὸς τὰ 

ἄνω βλέπειν ἐλευθερίως " ἀλλὰ χατὰ πᾶσαν ἀνάγ- 

χὴν πρὸς τὴν τῆς ὀδύνης αἴσθησιν ἀσχολεῖται χαὶ 

ἐπιχλίνεται; συνταπεινουμένη τῇ χαχοπαθείᾳ τοῦ 
σώματος. 

ἐσθίωσι. 

χαὶ τὸ ἀνυπό ταχτον εἶναι τὴν σαρκᾶ, 

"Ἔστω τοίνυν ἣ χρῆσις τῇ χρείᾳ σύμμετρος, χαὶ 

ὃ οἶνος μήτε βδελυχτὸς ἔστω, εἰ πρὸς θεραπεί ίαν 

παραλαμόάνοιτο, μήτε σπουδαζέσθω χωρὶς ἀνάγ- 

χης χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ὡσαύτως ταῖς χρείαις, μὴ 

ταῖς ἐπιθυμία:ς ὑπηρετείτω τῶν ἀσχκουμένων. Προσ- 

ευχῆς χαιρὸς ἔστω ἅπας ὃ βίος " “ μάλιστα δὲ ἐπει- 

δὴ χρή τισι διαλείμμασι τὸ σύντονον τῆς Ψαλμῳ- 

δίας χαὶ τῆς γονυχλισίας διαναπαύειν, ἀχολουθητέον 

ταῖς παρὰ τῶν ἁγίων τετυπωμέναις εἷς προσευχὴν 

ὥραις. Φησὶ τοίνυν ὃ μέγας Δαδὶδ, ὅτι Μεσονύχτιον 

ἐξηγειρόμην τοῦ ' ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ χρίμα-- 

τὰ τῆς δικαιοσύνης σου" ᾧ χαὶ Παῦλος χαὶ Σίλας 

ἀχολουθοῦντες εὑρίσχονται, χατὰ τὸ μεσονύχτιον ἐν 

τῷ δεσμωτηρίῳ τὸν Θεὸν αἰνοῦντες. Εἶτα φησὶν ὁ 

αὐτὸς προφήτης " Βοπέρας χαὶ πρωΐ χαὶ βερημς 
ὁρίας. ᾿Αλλὰ χαὶ ἡ τοῦ ἁγίου Β Πνεύματος παρουσία 
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νἰτῶ. ἰηϑταΐο ἀθσιηΐ.,, σοπνοπὶς περ ραν ΠΕ] 
ν]οἴτι5. ΓΆΤΟ 5, 4τια πὶ ΑΡΟΒΙΟ 5. ῬΡΘΟΘΡΙΣ 7 τ} Πη8-- 9. 7)655. 3. 

ὨΪΡιι5. ΟρΡογ ηο5. Ποποβίθ ῬΑ ΠΟΘΙ διπιπὶ δάδηϊ. ᾿Ζ 
Ορθγὰ ἁπΐθη 5ιιηΐ οοηἤΠοίθπ ἃ, πιοάθγαπίθ 56Π8 

ἸΙαιΟ ν 80 ΒΘ ΠΟΙ ΠΟ πα ΡΙΌΡαΐΟ Ὧὸ βρθοΐαίο, 

411 τη ΠΑ] 1ὰ ̓ ρϑου ΠῚ Οροιὰ δἰ ΓΘ 5105 τι5115 
᾿πηροπάαξ, αὐ δὲ. {Ππὲ τηὰπάδιιπι πη ρ] δια", 
404 ἴῃ 5ιιάονοθ δο ΒΟ ν 6 νἱοίτι ΘΟΠ Ρ ΑΓΑΓ ργῶ- 
οἰριτ, δὲ ποποϑίαβ ᾿γγορυΘμθηθα τηδηθδὶ αἴηιιδ 

Ἰποα]! ραῖα., οαπη ΟΡ πι}]4πὶ νἱοῖτι5. ΠΘοδϑϑι [θη 

ἴπ ΡΌΒΠ Ιου ῬΡΟαἶνθ σοράπιιν Ηΐο νΘ]Ὸ 511 οριεὶ- 
Πλ115. 5ΘΡ Δ ΠΕ 05. ΘΟΠΕΠΘΗ 85. ἸΠΟ 15. δὲ τ ρα], 

ποι 84 γο]ρίαίομη, , ποήτιθ δά αἰ ΠΙ οἰ ΠΟΘ} 

ΘΆΓΠΪ5 ΓΕΒΡΙΘΘΡΘ , 564] ἴῃ ὉΠΓΡΌΚ(τ6 ᾿Π] ΠΟ θυ ΠΕ ΠῚ 

[σου αὐ ΠΘΩ 6 ἔν ιπι" Ὁ ΟΡ οϑ᾽ [αἴ θη, πο 16 

Θ᾽ Ὁ πηοῦθιπὶ δὲ ἰΔ Πρ ΤΟ Θ ἢ τὰ Πα [ΟΡ ΠῚ 60Π-- 

[᾿οἰθη ον πὶ [ἀοῸ] 5 δά ϊπιδίιν. Νάπι αἰυϊπηητια 
ϑήθα!θ ἐδ υ πιο πέτπη ἈΠ Πι86. ἀσοθ τ, εἴς οὐπη 

ΘΑΙῸ 500 61τὰ ΠΟῚ 6ϑΐ, 51 ν!ἀθιϊοθὶ οχ Ρθοπα Πα 1- 

τὰ ἴπ6 Ῥυθρ ΘΡ5. ἀραῖι" δ ᾿πάθοογῸ5. πηοῖτι5., οἵ 
ΟἸΠΠῚ ΤΠ 55ἃ ΘΧΘΟ] αἴ 116. Δ0 ᾿ΠΊΠ10 1115 ΡΡδ 46- 
ἸονΊθιι5. ἀθεῖποίι. ΝῸΠ ΘΠ ΠῚ ΔηΪπηθ ἴῃ [Ἀ}} οοΥ - 

ῬΟΥΙ5. δἴατιι. ΟΕΠΠ1ΠῚ 65. Οο]05 ἢ] 66 50 ΓΘ αι Δ 10]-- 
Ἰοπαϊ., ᾿πη0 ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΘΟΘ556 6 ϑδηὶ εἶδ ἀο]ουὶ5 

56 Π511 ΟΟΟΙΙΡΆΓΙ, δἱ δα ᾿ρϑιιπ) ᾿ΠΟΙ 1 ΠΑΓῚ] 5) 5: Π} 8] 116 

ἀδρυῖπηϊ Ρ6Ὶ πη] Π| ΘΟΥΡΟΥ]5 ἃ ΘΟ] ΟΠ θην, 

ἡ. 851: Ἰα 16. ΓΘΥΠῚ 5115 ΠΘΟΘΘ5Ι [811 ΔΟοΟΙη- 

πιοάϊτι5. ἃ0 ΘΟΠν ΘΠ Θη5, ΠΟ΄Π6. νἱπαμη ΠΑΡΘΑΓΙΣ 

τὶ ἀθοιηΪ πα πάη, δὶ πιο δα πη θα 6] πη ἀϑϑιιη8 - 

{7 ΠΟΙΤ6 δἰπ!ο56. ῬΑ γΘετιν ΟΡ ΠΘΟΘΘΒΙ [ΓΘ ΠῚ 5 
εἰ το] τια ΟΠ ηἶα 51 ΠῚΠΠΕΡ ΠΘΟΘΘ558}115. 1|510115 .» 
ΠΟ ΟΠ ἸΔΈ] 115. ̓ πβουνία πὶ Θουτι πὴ {|| ν]ϊα πὶ 

ἀϑοθ σα πι ΘΧΟΟΪ ΠΕ. Ὁ ΠῚΠ15 νἱ τὰ [ΘΙ ρι15 511 ογδΠ-- 

ἀ1. Θιοπίαπι [ἈΠῈ Π πη Χίη 6. ΠΕΙυι54Ὧπ| ᾿πίργ-- 

ψᾺ}}185. δὰ σΟΠίΘΠΙΟ., 418 ἃ ρ5} 6 πα π οἱ δὰ 
βοησα ἱπῇΠθοίοπάα δα] οί., ἱπιθυυαπηροπάα 
δϑῖ, ουβουναπεδ 5 Π| ΠΟΙ ἃ 8 ΠΟΙ5. ΡΓῸ ργθοὶ- 

Ῥὺ5 ἀοϑίσπαῖθ. ΑἿΣ Ἰσῖταν πᾶσηι5 Πανὶ ; ἤοάία σαί. 
ΤΗΣ τς ἢ 

γιυοίδ διγϑεύαπι αὐ σοπ θη αἰτίην {ἰδὶ., 5ιρ Σ᾽ {π|-- ᾿ 

αἰοία {ιιδι{{π {δ : ἀαθιὰ οἱ Ῥαι 5 οἱ 5115 56- 

4αα11 6556. ΟΠ ΟΡ πηι 52. {ΠΡΡ6. 401 πιδήϊα μι. τ6.:5, 
ποοίο Πθιπὴ π᾿ σἄγ 6} ἰαπἀανονῖπι. Ποῖπάο ἀἴοῖε 

κατὰ τὴν τρίτην γίνεται ὥραν, χαθὼς ἐν ταῖς ἰάδιη ΡΙΟρΙοία : ἤΣΡΕΓΟ οἱ πιάπθ εἰ πιογίαίο. Ῥεαὶ. 51. 
18. 

» τάσις βάϊιϊο ἐσθίουσι. Βερ. ῥγίπιιιβ. ἐσθίωσι. 
Ῥαυ]ο μοβί ἰάοπι (σοχ ἐπί τινος πρεσθυτέρου. ΑἸ1- 
«υασπῖίο ροδὲ (οἴεχ Ἀορ. τροφὴν τ τρρίζετθοι: 

ς Ἑπιῖο Ῥαγίβ. χαχοπάθειαν τῆς σαρχός. ἙΔΘΙΠο  οη. 
εἐ (οάοχ Βερ. κακοπάθειαν τοῦ σώματος. ἐπραδει 1άθια 
(ὐοάοχ ἀλλὰ βλέπειν ἐν. 

ἃ Ἑδτο Νεπεοῖα οὲ (οάοχ Ἀρρ. καὶ τό. Ῥαγτουϊα 
χαὶ ἀδεγαῖ ἴῃ οἀϊτίοπιο Ῥανίβιετοι, ΓΙ ἄθπν Ἔα] ο Ραγίς. 

ΤΟΣ. 

χαὶ δι᾿ εὐεξίας ἐν. Ν' οει]α καὶ ᾿οο Ἰοσο πεῖ ἴῃ ες. 

᾿ἰρνὸ ποάιο ἴπ ἀπ οπε Ν᾽ ἐποίὰ Ἰερίνατ: 

ς ἙδΙο Ῥατῖβ. βίος μάλιστα. ἐπεὶ δὲ 1 

Βερ. αι ἴῃ σοπίοχξιι. 

ΓΟ οάεχ Βερ. τοῦ ἐξομ. 

8 [ἄοπὰ οάοχ πνεύματ' 

ΡΓορ]ιεῖῖα. Νης ἀϊκπὰ 81} {πα εἷς ἀϊσαπέαν ἐς 

βορίθμν πουῖβ, {αῖθι5 ορογίοας Τλοιπὶ ἸαΑτ]. 

29 

χρή. Οο4εκ 

ολογήσασθαι. 

ος προφητεία, δ ρίνἵτιι5 ξαποίὲ 



Δεῖ. 

Ῥεαὶ. 

16ή. 

5 ὙΠῸ 

118 

λ8ὃ0 ἘΣ 

Ουΐη οὐ Κρ νυ τπ|5. Βα ΠΟ ττι5. ΟἸΡΟΙ Το ΠΟΡ ΠῚ [ΘΓ ΓΔ 1 

αὐνθηῖϊξ, νϑῖας π΄ ΑοεΪ5. αἰ ΠΟΙ Πτ15... ΟΠ ΠῚ ΠΘΠῚΡ6, 

ΒΑΒ11 ΘΟΕΒΆΑΚΕΝΞ ΟΑΡΡΛΑΌΏΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

; ΠΡ, 
Πράξεσι μεμαθήχαμεν, ὅτε διαχλευαζόντων ἐν τῇ 

"Ὁ - - Ἁ 

ποικίλῃ τῶν γλωσσῶν ἐνεργεία τῶν Φαρισαίων τοὺς 

ΡΠ Ι58015 αἰδοῖ ρι!ο5. ΟΡ ναγίπιηι ΠΠ ΠΡ ΤΑΓΕΙΠῚ ΠΙΒῚ1ΠῚ 822 μαθητὰς, φησὶν ὃ Πέτρος μὴ μεθύειν τοὺς ταῦτα 

ἰὐν  ἀθμ Π]εῖ5., αἰΐ ῬΘίγιι5. ΘΌΥΙΟΒ 605 ΠΟΙ 6556. {4{ὶ 
Ἰιδθο Ἰοαυθητα : Φα Πἀο αι! ἄθ πὴ πογὰ ογὰΐ ἴον- 
τἰὰ. Πονὰ νθ᾽Ὸ Ποπὰ ΠΠΘΠΊΟΥ ΙΔ ΠῚ ΓΘΙΟΡΕ ΤΟΙ ΠΙΟοδ 
Ῥ 5510 155 {{π|80 νἰτ85 ΠΟΘΙ 6 Οατι5ὰ διιβοθρία. οϑί. 

5 φιιοηίαηιν (1ο1 Πάν] : ϑερεῖος πὶ εἶδ ἰαϊάθηι 
εἰὐτὶ εἰδὶ σρον ἡμάϊοία γι5{{π{ὸ τι. 111 ἀπΐθιη 

ΟΥ̓ ΠΑ ΓΘΠΊΡΟΓ , 4188 ΕἸ ΧΊΠηιι5., ΠΟ] 181} ΘΧ - 

ΡΪοπε ρύθοιπι μον οπιαάα,, ἀϊντἀθη α, 65: πιθνὶ- 

ἐἴαπα Ῥ ΘΟΔΠΟ., 5᾽6 τ Ρᾶγ5 ππὰ ἀΠΙΘ  ππ8Π| ΟἾΡῈ5 
50] απ}. ἈΙΤΟΓὰ ροδὲ ἀσοθρίαπ οἰ] ιιπι ἢ , 40 

δεΐδηι θὰ Ποῖ Ἰατιαιο τι 56Ρ 165. ἴθ ἴῃ τοῖο 
αἶδὶ οἱ ρουτται ρου ΒΟ  ν αν, ΠΟΡῚ5 511 ΡΓῸ Θχθηρ]α-- 

υἱ. Αἀἴτα5. ἀκ τη Παϑίθυϊα ΟΠ ΒΓ Δ ΠῚ Π} ΠΟΥ 115 : 
ἴθ] ΠῸΠ Πἶν5. νἱνὶ ἸΠσγϑά! απ, 564 ΦΙθι5 
ῬΥΦΟδοιτιβ “ΠΣ ΘΒΘ11} ῬΘΓΠΊΪΒΘΡΓ. Οἰιτὴ ΘΗ ΠῚ 4ιι1- 

Π|Ροὺ ϑῖπο ἀθίθοια ᾿πσγθα τ πιν, ἀΠΊΠηῖ5. θ᾽ ΘΓ 16 
ἴῃ ᾿Πιθ Πρ ΘΕ 5. ΒΟΥ ΠΊΟΠΘ5. ἃ6 ᾿π|{1} 65. ἔα λτ]ὰ5 
5056 [πη {1 ,. οἱ ΘΧ νὰ Π]5 ΘΠ ΠΟ 1115 6] τὰν" πὶ 
νὰ Πα5. ἱπ|Π|65πι6 σοσ ΠΟ η65. ΟΡ Ἰάαιιθ ἰὸχ 
ΘΟΙ Πα Πἰ5 Θὰ δ, ὉΠ 50] 15. ῬΓΌΟ565. (6 115 ᾿Π|6υ}Ὸ- 

δοῖτμ" Οἱ μοβροπάθαϊ,, 46 (115 ΠΟΟΘϑϑα ]Ὸ 56. Π1Ὸ 

ἉΠΠ4τ|5. Πα ΠΟΥ] 6] νοι : ΠῚ ΠῚ6 ἃτι 611} ΓΟΒΡΟΠθαπὶ 
ΘΘΟΙΟΥῚ 115 4] δι! ροῦν Δοα Π615 ΘΟΠ] ΟΠ ΟΠ] τ15. πιὶι- 

δα πταν. τ Π6 5} δ ἸΠΔΠ 1} γ ΘΙ ΠΟ ΠῚ 56- 
αἴθ ΡΟ ΡΠ Πῖιιν. 

δ. Αροιμθοα ἀπο. ΘΟΠΊ 15. ΟἸ ΠΙτιΠη 51}, 

ποὸ φυϊάααμη Θθὰι οὐ] τι5ν}5. ῬΓΟΡΥ τὰ. ποιηΐπηθ-- 
{τ 9. ΠΟῚ νΟΒΕΙΠΊΘΠΓΠΠῚ , ΠΟῚ ΘΑ] ΘΔ] ΘΠ ΠῚ. 

ποθὴ «υϊν 5 αΠππα πιο ἃ πϑοθββανίαμ σου ρο-- 

Υἶ5. πιϑιιπὶ ΡΘΡΠ ηθαϊ. 50 τιδι15. δ᾽ θ6Π65 ῬΡ[ο- 
οὔπιην.. ᾿ἴὰ αἰ Ζαρα οὐΐαιιο οοηνθηῖξ, τά δχ οοηι- 

Δλα 1 ]] 015 ΕἸ] πιά ταν υχ τὰ πη θα του 5 ρυθοσ ρ πιπ,. 

71 νΘΙῸ ἴῃ πος σοι Πὶ σοη σπῖο αἰ] θοιῖο-- 

Πὶδ5 ἰθχ πὸῃ ῬΘΡΠΉ ΕΠ ΡΥ Οὐ] Γ65. ἈΠ ΙΟἸ ἶὰ5. ἃς 

50 α]ταἴ65. Νὰ ΠῚ ΠΘΟΘ5586. δὲ οἱπμηΐπο., αἰδοῖα 

ῬΑν ΠΟΘ] Γ 65. Ῥ] αν  Πγιη} σοι πὶ σΟΠποοΡ ἴ πὸ- 
ὁθ 6. ΟἸΑ ΠΟ ΘΠ. ΓΟΒΡΙΟΘΘ. 56. πλαῖπ0. ἐθθοπὶ 
ΟΠΊΠΘ5. Ομ. ΘΠ }} ἉΠΊΟΥ5. ΠΠΘΠΒΙΓα, ἘΠΙΙΒ [116 
οὐ Ἰάθιν ἴῃ τοῖο. οὐ ἰθπθηάτι5. οϑὲ ἀΠδοιοπὶσ 
τηοήτι8. Οὐοι 5ἱ ατι5. ΟἿ «υαΠἸοι ΠΊ ]τι6 σα τιβἃ ΠῚ 

ἸΟΠΔ ΘΒ ιιὶ ἔλα ρθη τι} θυ Ρ  Πιιααι πὰ] οΥἱ 5α-- 

ἀἴο αιιαπὶ ἀἰ τι 4τιΘ ΠῚ 15 ΡΡΟβθατιὶ ΘΟΙΠΡΟ ει, 

4 (εχ Βορ. γυναιξὶν ἀποχλειέσθωσαν. 
» ]ίναχιιο δα ϊεῖο λόγων ἐκδάλλει. Οὐἄοχ ρα. ἐμ- 

θάλλει. Μοχ ἴάδπι ΠΠΡῸῚ σοῖς ὑπερ ὧν χαί. 

“ ΑΡΕΠΘα] 5 ροβῖτιι ἐδὲ ἐχ Οοὔϊοο Πορ. ἀπέθ γόσοπι 
χὐῆσις. 

τ ᾿ , ΡΣ ΣΝ Σ 
4 Ἰάομι (οοχ ἀγάπης μισθός, αἰϊοοιἰοιιὶς πδροας 

Ἁ γαλοῦντας: Ὥρα γάρ ἐστι τρίτη. Ἧ δὲ ἐννάτη τοῦ 
᾿ - - αὐ τ 
δεσποτιχοῦ πάθους ἐστὶ ἀνημόσυνον, τοῦ ὑπὲρ τῆς 
ἐν ὙΣν Ξ' ῇ ΞΟ ΥΜΕΕ τὸν 
ἡμετέρας ζωῆς γενομένου. Ἀλλ᾽ ἐπειδή φησιν ὃ 

.Ἵ᾿  ω ε , τω ΄ γ ΄ Τὰ ΚῚ . 
Δαβὶδ, ὅτι ἕπτάχις τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε ἐπὶ τὰ 

ἐξ ᾽ 
χρίματα τῆς διχαιοσύνης σου; οἵ δὲ μνημονευθέντες 
οΣ ΕΞ ἐξ ἣΞ 

τῆς προσευχῆς χαιροὶ οὐ πληροῦσι τὴν ἑύδομάδα 
ς ἘΣ ἥπτςς 

τῶν προσευχῶν, τὴν μεσημόρινὴν προσευχὴν δια- 
- οἰ 

τμητέον - χαὶ τὴν μὲν, πρὸ τοῦ προσενέγχασθαι τὴν 
“ , 

τροφὴν, τὴν δὲ, μετὰ τὸ προσενέγχασθαι" ὥστε γενέ- 
Α - ΕῚ ᾽; Ὅς, , .- ,ὔ ΕῚ - 

σθα: χαὶ ἡμῖν ἐν τύπῳ τὸ ἑπτάχις τῆς ἡμέρας αἰνεῖν 
Ἀ ἈΝ ΝῚ -Ὸ- ἔπ ᾽ὔὕ δ πος ΑἹἱ ΥὟ -- 

τὸν Θεὸν, κατὰ πᾶσαν τῆς ἡμέρας περίοδον. Αἱ εἰσ 
- “ ν Γ᾿ Ἃ Ε 

Β οδοι τῶν ἀσχητηρίων ταῖς μὲν ἣ γυναιξὶν ἀποχε- 
ΓΗ - 

χλείσθωσαν " ἄνδρες δὲ μὴ πάντες εἰσίτωσαν, ἀλλ 
-Ὁ- -» ἢ 

ὅσοι ἂν ὑπὸ τοῦ χαθηγουμένου χαταπιστευθῶσι τὴν 
Ξ ΜΉΓΕ ΞΕΟ ΘΗΝ 

εἴσοδον. Πολλάκις γὰρ ἣ ἀδιαφορία τοῦ εἰσιόντος 
- ; 

ἀχαίρων λόγων χαὶ ἀνωφελῶν διηγημάτων ἄχολου- 
ἐ : , ᾿ 

θίαν ταῖς χαρδίαις ἐντίθησιν, εἰς ματαίας τε χαὶ 
Ε -Ν , Ε - ’ 5 λ , 3 6 ἔχ: 
ἀνωφελεῖς διανοίας ἐχ τῶν ματαίων " λόγων ἐμδὰ 
: - τς τ ι ΒΕ 
λει. Καὶ διὰ τοῦτο νόμος ἔστω χοινὸς, μόνον ἐρω- 

ε ς Ν ἢ ΕΝ 
τᾶσθαι τὸν χαθηγούμενον καὶ ἀποχρίνεσθαι ὕπερ 
τ ν Δ ΞΕ , 5 
ὧν προσήχει γενέσθαι τινὰ χατὰ ἀναγχὴν λόγον 

Α δι δὰ - ἐλ 0 - Ὁ δὲ λ τ 

τοὺς δὲ λοιποὺς μὴ ἀποχρίνεσθαι τοῖς ἀδολεσχοῦσιν 
᾿ ΚΟΥΡΑ͂Σ 

ἐν ὁμιλίαις ματαίαις, ἵνα μὴ συγχαθελχυσθῇ πρὸς 
ΚΙΝΩ͂Ν Ἀ , 

τὴν ἀργῶν ῥημάτων ἀχολουθίαν. 

Ἀποθήχη δὲ τοῖς πᾶσιν ἔστω μία χοινὴ χαὶ μη- 

α δὲν μὴ ἱμάτιον, μὴ 

ὑπόδημα, μὴ ἄλλο τι τῶν ξὸ, τὴν ἀναγχαίαν 

χρείαν τοῦ σώματος. Ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἔην 

ἴδιον ἑχάστῳ ὀνομαζέσθω " 

γουμένου ἣ “ χρῆσις ἔστω, ἐχ τῶν χοινῶν τὸ χα- 

τάλληλον ἑχάστου χρησιμεύειν, χατὰ τὴν τοῦ προ- 

πηγουμένου. ὑφήγησιν. Ἔν ὃ δὲ τῇ χοινῇ ταῦτ συσχη- 

νία μεριχὰς φιλίας χαὶ ξταῖρε ας ὃ τῆς “ἀγάπης 

θεσμὸς οὐ συγχωρεῖ. Ἀνάγκη γὰρ πᾶσα τὰς ἐν -Ξ 

ρει γι νομξγας πρύστοῦε ίας εἰς πολλὰ “ ρασρκις τὴν 

χοινὴν συ ϑον ταν Νῦν δὲ ἴσῳ τῷ μέτρῳ τῆς δια- 

θέσεως πάντας προσήχει πρὸς ἀλλήλους βλέπειν, 

χαὶ ἕν μέτρον τῆς ἀγάπης ἐπὶ παν τὸς χρατε
 τοῦ 

πληρώματος. Εἰ δέ τις Ἐὐρεθῃ πλείονι σχέσει ὅγ8: 

υ πητιχο ἔχων πρὸς μοναχὸν ἀδελφὸν, ἢ οὐ ἢ 

ἢ πρὸς ἄλλον τινὰ δι’ οἵαν δήποτε πρύϑ ον» ὡς τὸ 

χοινὸν ἀδικῶν, σωφρονιζέσθω. Ὃ γὰρ πλεονασμὸς 

μαιπά τεοῖο. 

6 Βὸσ. ρυίπιις διατέμνειν τὴν χοινήν, ΦΟΠΙΤ ΠΟ Π. 

εοποογαϊαπι σεοαγα. Τυοοῖϊο ορεϊπιᾶ, Μοχ Οοάεχ Βες. 

ἴσῳ τῷ μέτρῳ. Ἧοχ ἴσῳ ἀεοϊδογαβαΐαν ἴα αἴτασαο οαϊ- 

τίοπο. 



ΘΕΚΜΟ Αϑοετιοῦϑ. ἡ δ1 

τῆς διαθέσεως ἐπὶ τοῦ ἑνὸς προσώπου κατηγορίαν 

ἔχει τῆς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλλείψεως “πολλήν. Τὰ δὲ 

ἐπιτίμια τοῦ ἐπὶ πλημμελείᾳ τινὶ καταγνωσθέντος 
Ν ΙΝ; , Ὁ 

πρὸς τὸ μέτρον τοῦ ἁμαρτήματος ἔστω " χαὶ τὸ χω- 
Ξ πα γε, ΤῊΣ τ ΝΕ 

λυθῆναι συστῆναι εἰς ψαλμῳδίαν , καὶ τὸ μὴ παρα- 

δεχθῆναι εἰς δ τ: χοινωνίαν, χαὶ τὸ ἀπόδλητον 

γενέσθαι εἰς τὴν τῆς τροφῆς μετουσίαν " ἐν ᾧ χαὶ 

πρὸς τὴν ποσότητα τοῦ σφάλματος δρίσει τὸ ἐπι- 

τίμιον τῷ ἐξαμαρτάνοντι ὃ ἐπιστατεῖν ταχθεὶς τῇ 

χοινῇ εὐταξία. Ἢ δὲ ὑπηρεσία γινέσθω τῇ κοινὴ 

συνοδία ἐκ περιόδου, δύο χατ᾽ ἀχολουθίαν ἐν ἐόδο- Ε 

μάδι μιᾷ πᾶσαν τὴν ὑπὸ τῆς χρείας ἐπιζητουμένην 
οι τ ᾿ ἃ - ᾿ ἣ “- 

σπουδὴν ἐχτελούντων, ἵνα χαὶ ὃ μισθὸς τῆς ταπει- 
, μγ τω - 

νοφροσύνης χοινὸς ἡ, χαὶ μὴ ἐξῇ τινι μηδὲ ἐν τῷ 

χαλῷ πλεονεχτεῖν τὴν συνοδίαν, χαὶ ἣ ἀνάπαυσις ἐν 
΄Ψν - Γ - 

τῷ ἴσῳ " πᾶσιν ὑπάρχῃ. Τὸ γὰρ ἐν μέρει χοποῦ-- 

σθαι, χαὶ ἐν μέρει διαναπαύεσθαι, ἀνεπαίσθητον 

τοῖς χάμνουσι τὸν χόπον ποιεῖ. ᾿Ξουσίαν ἔχει ὃ 

προεστὼς τοῦ πο τατος, χαὶ ἐπὶ σναγχοτας πρθο-- ἣν 

δους τοὺς χατὰ γνώμην προσάγειν, καὶ προστάσσειν 

οἷς ἂν συμφέρῃ τὸ οἰχουρεῖν, καὶ ἐντὸς τοῦ οἴχου 
᾿ ὔ δι - ’ Ἕ Ων [ 

μένειν. Πολλάχις γὰρ τοῖς νέοις σώμασι, κἂν ὅτι 

μάλιστα ἣ ἐχ τῆς ἐγκρατείας χαχοπάθεια σπουδά-- 

ζηται, ἐπανθεῖ πως ἡ ἐκ τῆς ἡλιχίας εὔχροια,, χαὶ 

ἀφορυὴ πάθους τοῖς ἐντυγχάνουσι γίνεται. Εἰ οὖν 
ΕῚ -- ᾿Ὶ 

ἀφανὴ τὴν 
, , 

τοιαύτην ποιείτω εὐσχημοσύνην ὑποχρυπτόμενος, 

ἕως ἂν εἷς τὴν πρέπουσαν κατάστασιν τὸ φαινόμενον 

ἔλθη. Ὀργῆς, ἢ μνησιχαχίας, ἢ φθόνου, ἢ φιλονει-, 
ϑ - ΟΝ, ἃ 

χίας " σημεῖον ἐν αὐτοῖς ἔστω μηδὲν, ἢ σχῆμα, 

ἢ χίνημα - μὴ ῥῆμα, μὴ βλέμματος ἔνστασις, ἢ Β 
, ΄͵ "᾿ ᾿ “ἈΝ ε - ’ 

προσώπου διάθεσις, ἢ εἴ τι ἄλλο ὑποχινεῖν πέφυχε 
Ἂν ΟῚ Α ΑἿ - Εἰ 4 ς ὶ .- πρὸς ὀργὴν τὸν συζῶντα. ΕἸ δέ τις “ τινὶ τούτων συν- 

ενεχθείη, τὸ προπεπονθέναι τι τῶν λυπούντων, οὐχ 

ἵχανόν ἐστιν εἰς ἀπολογίαν τοῦ πλημμελήματος, ἐν 

τις νεάζοι χατὰ τὸ " ἄνθος τοῦ σώματος, 

ᾧ τις ἐνέχεται. Τὸ γὰρ κακὸν ἐν οἱῳδήποτε χρόνῳ 
τολμώμενον, “ ἐπίσης ἐστὶ χακόν. “Ὅρχος μὲν ἅπας 
ἐξοριζέσθω τοῦ καταλόγου τῶν. ἀσχουμένων. Ἡ δὲ 
χατάνευσις τῆς κεφαλῆς, χαὶ ἣ διὰ τῆς φωνῆς συγ- 

Εν οχ πολλὴν ἴῃ Οοάϊος Ἀδα, ποῦ Ἰορίτιν. Αἀατα1- 

ται ποῖ ἰσησα ἐχ δοάθιῃ ᾿ἰργὸ νεϊουὶ ἀὐιϊου! απ ἀπία 
Ῥτθροβι τόποι ἐπί. 

δ Νὸχ εὐχῆς δε5ι ἴπ (οάϊος Ἀορῖο. Μοχ ᾿ἄδθπ (ζῶ Ξ 

ἄεχ ἐν ᾧ καὶ πρὸς τήν. ἘΔΙτο ῬατΊ5. ἐν ᾧ κατὰ τήν. 
᾿ ἙΔΙΠο Ῥατὶβ. πᾶν ὑπάρχῃ. ἘπΊΠο δα, οὐ Οοάοχ 

Βερ. πᾶσιν. Νεο 1ΐα τη] ροϑὲ 'ἄοπι οάοχ τὸν πό- 

γον ποιεῖ. ϑαθίπαο Ηϊο ἴρβε οάοχ χαὶ ὅτε μάλιστα. 

« (οὐχ Βερ. χατὰ τὸ πάθος τοῦ. Μοχ ἴάει (οὔοχ 
ποιείτω ἐν εὐσχημοσύνῃ, 

ν 81. Οοήοχ Ἀορίιβ. ΠΙσα, σημεῖον ἐν αὐτοῖς, ἀοοναῖ 

15. Τὰ πη πᾶ] πῃ ἰοΐδι) ϑοοίδίαίθιη. σΟὨ ΓΙ ΠΟ] 5115 

ΘΑ5Ε 6 ι)", ΝΊΠῚΪτ15. ΠΔΠΊΖ116 Θὰ τπῖιη} Δ] τΙΟ ΠῚ 

ΔΙΏΟΙ ΠΙΔΘΠΤΙ ΠῚ ἴῃ ΟΕΟΙΘΓῸΒ5 ἀείξοϊαχα ἀγσα!!. ἘῚ 

Δυι ΓΘ «11 0}0 ἐἰδ]τοίαιην. Δ] 1ι 4 σοπεοηη πα ίτι5 

6δϑῖ 7 ᾿ἸγιΌ ΘΠ Π ΡΌΘΠ88. ῬΓῸ ΡΘοοδιΪ ΠἸΘΠϑιιγα, γ6] 

Ὀϊ ΟἿ ΟὐοἰΘυῚ5 5.816 εἰ ρβα]] θη άτιπ) ργο 6 ὰ-- 
ἴπι 7). ν 6] πὸπ Δ μη] [τι αἱ ΡΥΘοιιη βοοϊδίαϊθηι, 

6] ἃ οἷδὶ ραν οἰ ρα θη ἀνοθαϊα : πιὰ ἴῃ ΤῸ 

αἰδοῖ ρ! ποθ. σομη πηι πὶ ρ θθοίι5. ροπαπιὶ (6]1π-- 

4ΌΘΠΕ ῬΓῸ Ρϑοοαῖὶ ππασηϊιϊπθ ἀδοθνπθι. Εἰαὶ 
ΔΙ 6 ΠῚ ΡΘῚ ν]6 65 ἴῃ ΘΟ. Πὶ σοηνθηΐι τ] Πἰ5[6-- 

ἴα πι., ἀπο θῖι5. γ] οἰ ϑϑὶπι ἴθ ἀπὰ ΠΟ οπιδο πο- 

Βουῖα “πο ιιθ πϑοθϑϑαυία ΡΟ ΑΘ ΘΠΕ 15... τ δὲ 
ΘΟΙΠΠΗΠΠ15 Θχϑιϑίαι. ΠιιΠ}}} {8115 ΠΠΘΙὍ65, ΠΟῸ οαΪ- 

4πδπὶ Ἰϊοθαΐ πΠΘ ἴῃ θΟποῸ αυϊάθπι 5οάδ]θ5 βιιρ6- 
ΓΆΡΘ, ΟΠΊΠΘ5 ΨΕΓῸ ΡΑΓΙΘΡ Ἰη ΟΡ ἰοϑοαπί. Ηφς 

ΘηΪπι [ΠΡΟ Ρ]5. δὲ γϑηυίθεϊθ νἹοϊβϑι το [λοῖΕς τξ 

Ἰ βϑι πἀ]πθῖη [Δ θογα πίθ5. ΠῸῚ 56 Π||ἀπ|. (τ π6- 

6556 [π᾿ 1 ΡῈ] οι ΡΥ γ6., ΡΘΠ65 ὁ5ὲ ργῶ- 

[δοίππὶ ΘΟ ΠΕ 6. ΠΪΪ , 4105. ν ΠΥ. ΓΙ σογο, ΔῈ 
ΤΠ] ΡΟ ΓΘ Φ1Π|0115. 1116 {ἸΘΡῚΣ δὲ ΟΡΡουαπιιηι 5 τὶ 

ΤῸ5 (ἀΟἸΠ ΘΒ Π10ι5 ΟἸΓΘ ΠΕ, δὲ ἀμ] πιὰ πϑαηΐ. 58 ρ6 

ΘΪΠῚ πὶ {αν Θητ1 ΠῚ ΘΟΡΡΟΥ]115., ΘΕ] Πιδὶ {18} δ[α- 

ἀἸοβ᾽ 551 16 5658 ΡῈ" σοπ πο ϊαᾶπ ΔΙ ΠΙ σης, οο]0- 

Υ5 ἀθοον ΠΘ5610 4ιοιηηο 0 μ6} εἴδίθηι οἰ Πουθβοῖε, 

δὲ ἸΠΡ᾽ 1 πὶ οὐοαϑῖο Οσσανγ ΠΕ 115. ΟΡ ΟΡ ιν. 51 

«5 Ἰσῖταν, φαδτ πη} ἃ] ΘΟΡΡΟΡΙ5. ΠΟ 6 ΠῚ, {πν θη Ϊ5 

δὲ, θσου]θι δὲ ἈΡρδοοπάαϊ μι} 5πη0 4] οἰ οσαη πὶ 

ἃ0 γοπιβίαίθπ , οπθο ἈρράΓΘΠ5 1Π|6 θοὸν δ 46- 

Τα ΠῚ} βἔδίαι ἢ ρου ΘΠ υῖε. ΝΊΠῚ] ἴῃ οἷβ γᾶ πὶ 1Π64]1-- 

δῖ, ἃ} 1Π] αΥ ἸΔΥ11ΠῈ ἃΟΟ ΟΡ ΑΙ ἘΠῚ ΠΠΘΠ]ΟΡ ΙΔ ΠῚ 5, ἃ 

᾿πν 1 ἸΔ 1 5. ἅτ ΘΟΠΙΘΠΠΟΠΘΠῚ., ΠΟΙ 6. σΘΒΕι5. 

ΠΟΙ ΠΙΟΐα5.. ΠΟΠ ΨΘΡθιΠ)., ΠΟῚ ΔΟΥΪ5. ΟΟΙ]ΟΥ ΠῚ 

ΟἸθεπα 15... ΠΘΩ 116 [δοῖθὶ σοΠ Οὐ η Δ 10. , ἅ11 5ἱ αυτά 
Αἰ τι σον] οἴου ΠῚ ΠΟΒ γι πὶ δἰ ᾿Ρᾶ ΠῚ ΡΙΟνΟΟΔΓ 6 

50|6ῦ. Οποὐ 5] φαϊβρίαπι πὶ ΑἸ! {πιο Πουνιιμη ἱποὶ- 
ἀθυῖε, ΘΕ] Π|51 ῬΥΙΟΥ πη Θϑιϊα Δ]! τα Δ ΘΟ τ5 51} : 
Ἰὰ τὰ Π]6ὴ 58 {15 ΠΟῚ δϑὲ δ ρϑοοδίιπι οὐ ΟΡ ΠΟΧΙτ5 
{{{ δχουβαηάμπιπι, ΔΑ! απ ΘηΪπὴ ἡτιοτι0. ΘΠ ΡΟ 6 

ἴπ ἱπιργοϑϑῖβ ΠΡ115. δέαί οχ θοάθη {10 (οὐϊος α- 

ἀἸάϊπηιι5 σοουϊατη ἢ, {πὸ ἱπορίο οπηῖϑϑα {πογὰΐ ἴῃ ο41- 

τίοπο Ῥατγίϑιθπβὶ. 

ΤΠ γάσαο θα εῖο εἰ δέ τινι. Οοὔοχ ποβίοι εἰ δέ τις 

τινί. 

ἃ Ἠοχιιπι ψουθογιιτη, ἐπίσης ἐστὶ χαχόν, παρα 6ϑΐ βοπ- 

τοητία : τη πὶ 4] ΟΥῚ5 ΓΘ ΠΉΡΟΡ 6 ΔῈ 5511Π|, ΠΡ 61 86 4ἷ-- 

ἄσπι οἵ πασᾶ 5ι1ἃ δ πα} 16} τη] τ 6556 : 866] Τα πο πὶ 

Ὁ} οἰνοιπηβίαπ ϊα8 ̓ου115. ἤορ᾿, ἀπὲ στανίις, Μὸχ (ο- 

ἄοχ Βορ. ὅρκος μὲν ἅπας. Τὐίχααιιο οα{10 ὅρχος ἅπαξ. 

29. 



ΝΣ ι΄. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

Δ Π}Ἰ5511η}.. ΟΧ ΦΊΠῸ μα πὶ οϑῖ, Οιμπὸ αἰ θηὶ 

7αν τη θη τ} ΘΧτΘν ΠΟΘ 1" 6 ΠΙΟΠΔΟΠΟΥ ΠῚ ΘΟΡτ: 
Πα] θαι" γ6ΓῸ Ρ]Ὸ πΡα Π]Θ ἢ10. Πιιέτ5. σα Ρ 15.. ἃὰ} 

Ἀ55ΘΠ5115 θ6᾽ γΟΘΘΠῚ 1115... 5ῖνὸ {5 Ἰο παῖ", 
βίνο δι αι, 51. 415. ἀπίθη [θὰ πο ΠΑ τΘυ 

παι α. ἀΠΠν πα τ] ΟΠ], 15 518 ΠῚ 5115. ΘΟΠΒΟΙΘΠ ΓΔ ΠῚ 

ἀὐσατ ρΡΟ Πα τι6., τἀιη ταν {π| πο ἀἸχθεῖ νο- 

γα ἰπῖθι' Ἰοαπιθπάδιπι., 9 τἀατι6 ἴῃ ἐδ! πατιθη- 
{ΠῚ1Π} ΠΙΙΠΊΘ. ΠῚ ΚΘ ΘΡΘΙΠΙ ἃ ΡΥ ΘΡΟΒΙΟ., οἱ ροπὰ 

]ΘἸοῖ Π8}1} σαβι σα ταν. ΟΟτρ]οῖο 714 πὶ αἶδ., οἵη-- 

ὨΪ41ι6. ΟΡΘΡΘ {ἀπ} ΘΟΡΡΟΡΆ]Ὶ ἔπ 50] 1 {π|4}} ἃ}050- 

Ἰὰτ0.,. ρᾶν Θ5Γ ἘΠΙΙΠῚ  ΙΘΠ ]116 ᾿π ΘΟΥ 6 5110 ΔηΠῖ6 
«6 Π}]. 508 Π|. ̓ Ρ 5115. ΘΟΠΒΟΙΘΠ ΕΔ ΠῚ ΘΧΔΙΙΠΔΓΘ. 
ΕῚ 51 φαϊα σομεῖσῖς ριον ἀθοονιη.,, 5ῖνο οοριία- 
10 ᾿πιθυ Ἰοῖα, ἀπ} ΘΟἸ]Ο αι τὴ θυ τοῖθυ οἰ οί, 

48 1ῃ ΟΥΆ ΠΟ 56 ΠΠ 1165... ἅπ| 1Π ρ58]Π6 Π 10 Π69]}1- 

ϑϑηζία 7, ἅτ ΘΟΠΊΠΉ 15 νἹς ἀοϑι ἀθυϊιπν., Πδαιλὰ- 
4άδηη ΘσΟΌΠ ΓΟ. μϑοσαίιπη., 566] οοοίτι οΟη θα αΓ, 
ας πον ιι5 Π1π|5 411 1π 6] ἀσπιοὶ! ἡτα πὶ ἱποί αἰ, 
ῬΘΙ ΘΟΙΠΠΊ1Π61 ΡΥ ΘΟΔΙΠΟΠΘΠῚ 5 ΠΘΙΠΙ, 

ΘΆΡΡΑΠΟΟ. 

ο 

" 

ἈΚΟΗΙΕΡ,. 

, Γ εἶ , . σὰ ἃ 

χατάθεσις ἀντὶ ὅρκου χρινέσθω, χαὶ τῷ λέγοντι χαὶ 
- ΓῚ , 9 Ὁ 7) ΕΣ ,ὔ - --Ν 

τῷ ἀχούοντι. Εἰ δέ τις ἀπιστήσειε τῇ Ψιλῇ διαόε- 
" ἘΠΕ 

δαιώσει, χατηγορίαν τοῦ ἰδίου συνειδότος παρέχε- 
ἐΟΑΟΤΝ ; ὉΠ ΠΝ ΌΣ τς ἢ ἅτις 

ται ὡς οὐ χατορθώσας τὸ ἀψευδὲς ἐν λόγῳ, καὶ διὰ 

τοῦτο ἐν τοῖς πλημμελοῦσι ταχθήσεται ὑπὸ τοῦ 

προχαθηγουμένου, χαὶ ἐπιτιμίῳ θεραπεύοντι σω- 
τ ὦ ἧς 

φρονισθήσεται. Τῆς ἡμέρας παρελθούσης, χαὶ παν- 

τὸς ἔργου εἰς πέρας ἐλθόντος, σωματικοῦ τε χαὶ 

πνευματικοῦ, πρὸ τῆς ἀναπαύσεως ἀναχρίνεσθαι 
: ᾿ ; Η 

προσήχει τὸ συνειδὸς ἑκάστου ὑπὸ τῆς ἰδίας χαρδίας. 
4 Ἶ Ν Ξὶ 

Καὶ εἴ τι γέγονε παρὰ τὸ δέον, ἢ ἐνθύμημα τῶν 
Ε δ ἊΣ ἃς 
ἀπηγορευμένων. ἢ λόγος ἔξω τοῦ καθήχοντος, ἢ 

ἴ ᾿ ἕ γε ᾿Ξ 
περὶ τὴν προσευχὴν ῥαθυμία, ἢ ἀχηδιασμὸς τῆς 

Ἃ Ὁ, “- - Ω 5 7ὔ Ἁ 9 

ψαλμῳδίας, ἢ τοῦ χοινοῦ βίου ἐπιθυμία, μὴ ἐπι- 
͵ ᾿ 75 9 ὦ - 9} 

χρυπτέσθω τὸ πλημμέλημα, ἀλλὰ τῷ χοινῷ ἐξαγ- 

γελλέτω, ὡς ἂν διὰ χοινῆς προσευχῆς θεραπευθῇ τὸ 

πάθος τοῦ συνενεχθέντος τῷ τοιούτῳ χαχῷ. 

ΕΠΟΒΌΕΝ 5ΕΆΜΟ ΑΒΟΒΤΙΟΓΒ. 

τι. {ΠΠ1158 651 ἀβοθιϊοδθ γἹἴ25. ΘΟΟ 115... τ ΘΟΠΒ1|4 1 

ΔῊΪ 185. 58 ]811 . οἱ (Ια ριοροϑίίο μιο οοη-- 

ἀπιοονο Ροῖοϑι, 14 ἴοι ἀἰνι πα πιὰ παἰα τι} ΟἸΠ ΠῚ 

{πη ̓ Ὁ Οβουν απ τι) οϑῖ. Νοή6 ϑηΐπ ᾿ρ5ὰ οὶ 

πιαηάαία δ 4 ατια πηι ΑἸ ϑρθοίδῃ!., Πἰδὶ αἱ 

58 }π|θ ΔΕ ΠΡΟ τ {Ὁ Οἷ5. Διιβο ] Τὰν ΘΥῚ. οηνο- 

ΗΠ Ἰσιταν, αἰ φαθιηδ τη απ 41] 56 1π ΠΑ] ΠΘΙΙΠῚ 
ἀδιμτ τη, ΟΠ. ΠῚ πλοῖα ππι Πα πτανν ᾿τὰ ΘΕ πὶ «πὶ 
δὶ ἀϑοθι οι Πλ νἸϊῶ σΘπιι5. ἀσοδάιηϊ,, ΟΠ ΤῸ 8:- 

σα] ἢ }15. Θχα.,. νἰΐαηλ ΡΠ Οσορϊσαηι ἰησνο- 

ιὰ 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΛΟΓΟΣ.ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ. 

ὋὉ ἀσχητιχὸς βίος ἕνα σχοπὸν ἔχει, τὴν τῆς ψυ- 

ψῆς σωτηρίαν, καὶ δεῖ πᾶν τὸ δυνάμενον πρὸς 

αὐτὴν συνεργῆσαι τὴν πρόθεσιν, ὡς θείαν ἐντολὴν 

οὕτω μετὰ φόδου παραφυλάττειν. Οὐδὲ γὰρ αὐταὶ 

αἷ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἄλλο τι βλέπουσιν, εἰ μὴ 

πρὸς τὸ σωθῆναι τὸν ὑπαχούοντα. Χρὴ τοίνυν, χα- 

θάπερ οἱ ἐπὶ τὸ λουτρὸν εἰσιόντες γυμνοῦνται παντὸς 

περιδλήματος , οὕτω χαὶ τοὺς τῇ ἀσχητιχῇ προσερ- 

χομένους ζωῇ, δ πάσης ὕλης βιωτιχῇς γυμνωθέντας 

ἐντὸς τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν γενέσθαι βίου. Τὸ μὲν 

ἀϊαπταν. ΤᾺ ᾿τάπι6 ργεθοϊ ριιαμη δῖ, Θὲ οὐ τι5. τηὰ-- τς οὖν προηγούμενόν ἐστι, καὶ οὗ μάλιστα προσήχει 
ΧΙ ΠΊΘ. ΟΡ Δ ΠῚ ΘΘΡΟΡῈ ΟΠ ΙΒ 1 Πιι5. 4656 ὲ, τὰ ν᾽ τἰο5ὶ5 

ΙΓ ΘΟ Ριι5, αι νΡ} διηὶ ἂς αἰνογϑὶ, ἀΠΙ ΠΙΔ ΠΉ116 
ΘΟΙΠπααϊ πα , ἀδηιάθειν : ἀοϊπθ νοῦὸ οροτίεϊ, 

τὰς 4 δ νἸ ἴδηι 511} }} 16 Π} ΡΘΒΡΊΟΙΕ,, ΟΡ65 5115 ἃς 
[οι ! αῖθ5. θυ! πὰ: οὐϊπὶ ΓΘΡ ΠῚ [ΟΥΓΟΠΑΡΙΙΠῚ 

οαὰ ἃς 50]Πο] 10. τη ϑπδηη ἴῃ Δ Πἴμη0 ἀΡου γα ο-- 

Π6ΠῚ ϑΘΠοιθηΐ. (ἱιπὴ ἰστται Ρ]γῸ5. Δ ΘΠ] 4611 

ὁ Τ]νάχιο οἤτῖο οἱ οήοχ Οομηθοῖ, τοῦ αὐτοῦ λόγος 

ἀσχητιχός, δ) δέϊοπι 56} πιὸ ἀδοοίϊοιι. Ἀες. Ρυΐπαιι5 τοῦ 

αὐτοῦ ὑποτύπωσις ἀσχήσεως χαὶ πρόλογος τῶν ὅρων, ἀδ66- 

τἰοω εἰϊδοὶρἐὑπι ἐπ [οὐ πιαιῖο, δὲ πο αΐαγιπι ρεοίοβιις. 

Ἀορ, ἰογεῖιις πρόλογος ἐν ᾧ τίς ὁ σχύπος τῆς ἀσκήσεως, 

Ῥ᾽οίοϑιιδ ἐπ ζιιο οσἰθηαἰἴ{πι)" “εις ἰδ δοοριις υἱτ ἀ5εε- 

το. ἴτὰ ἀδηΐαιιο ἴῃ Οὐ] Βου εἶπ Ἰορῖταν στο σα πίϊοτο 

πηᾶπιι, τοῦ Βασιλείου..... πρόλογος τῶν ἀσχητιχῶν δια- 

ἣ 

τὸν Χριστιανὸν ἐπιμελεῖσθαι, γυυνωθῆναι τὰ χα- 

τὰ τὴν χαχίαν πάθη τὰ ποιχίλα τε χαὶ διάφορα, δι᾽ 
Ἔ Ἐν 
ὧν μολύνεται ἣ ψυχή " χρὴ δὲ κατὰ δεύτερον λόγον 

χαὶ τὴν τῶν ὑπαρχόντων ἀποταγὴν χατορθωθῆναι 
ἘΡΣ Η͂ κε τα τα »πρδλέ βί διὰ λὶ 
τῷ πρὸς τὸν ὑψηλὸν ἀποδλέποντι βίον, διότι πολὺν 

δ ὙΠΕΡΕ  ἠπρι γΑτνι το τοι ἐτρεσς ὅ 
παρέχει περισπασμὸν τῇ ψυχῇ ἣ τῶν ὑλιχῶν πραὰ 

, Ξ υ ᾿ , 
γυάτων φροντίς τε χαὶ ἐπιμέλεια. “Ὅταν οὖν πλείους 

τάξεων, Μβαριἐι..... Ρ'οίοϑιιδ ἀδοεδίϊοαγσι οοπϑδίϊζετι- 

«ἰογεῖιπι. 

Γα]τνράχιο οαϊεῖο καὶ πᾶν. Γμορ,. ἰογιϊα χαὶ δεῖ πᾶν, 
δ ἴτὰ φιοάας Ἰερίταν ἴθ ὸς, Ρυΐπιο, 56 πιᾶπιὶ τὰ - 

σομποτνο, Μὸχ ἤδρ. ῬΥϊπλι5 πρὸς ταύτην. 

ε ΠΙυ, πάσης ὕλης, ἴἴὰ αἃ νογθιπὶ ᾿πιογρυοίαθογο, 

οπιπὶ πιαίεγία εαπίϊ, 



ΒΕΈΠΜΟ 

ν ΑΥ ἃ φτ, δ λέ Ὁ ͵ Ὶ 

πρὸς τὸν ᾿ αὐτὸν βλέποντες τῆς σωτηρίας σχοπὸν, 
τὴν μετ᾽ ἀλλήλων ζωὴν χαταδέξωνται, χρὴ τοῦτο 

πρὸ πάντων ἐν αὐτοῖς χρατηθῆναι, τὸ, μίαν ἐν πᾶ - 
, Ὃ 22 Ὕ Ἁ ’ Ε , 

σι χαρδίαν εἰναι, καὶ θέλημα ἕν, χαὶ μίαν ἐπιθυμίαν, 

χαὶ, καθὼς νομοθετεῖ ὃ ἀπόστολος, ἕν γενέσθαι σῶ-- Β 

μα ἐχ διαφόρων μελῶν συνηρμοσμένον πᾶν τὸ πλή- 
ρωμα τῆς συνοδίας. Τοῦτο δὲ οὐχ ἔστιν ἄλλως χα- 

τορθωθῆναι, εἰ μὴ ἐχεῖνο χρατήσειε, τὸ μὴ ἐπο- 
δ' , 

νομάζεσθαί τινι ἀποτεταγμένως μήτε ἱμάτιον, μήτε 
σχεῦος, μήτε ἄλλο τι τῶν εἰς τὴν χοινὴν ζωὴν χρη- 

σιμευόντων, ἵνα ἕχαστον τούτων τῆς χρείας ἡ, καὶ 

μὴ τοῦ χεχτημένου. Καὶ ὥσπερ ἀνάρμοστόν ἐστι τῷ 

μείζονι σώματι τὸ μικρὸν ἱμάτιον, ἢ τῷ μικροτέρῳ 
Ν - , ΕΣ ᾽ ᾿ δὴ ΄ τ 2 

τὸ τελειότερον, ἀλλ᾽ ἑχάστῳ τὸ σύμμετρον ἐστι χαὶ 
3 ᾿ Ἀν ἀπ ἢ ΓΞ τι ὦ ͵ 
ἐπωφελὲς καὶ εὐάρμοστον " οὕτω χαὶ τὰ ἄλλα πάν- 

τα, ἣ χλίνη, " τὰ στρώ ὃ θερμὸν περιδόλ ᾿ Ἢ." τὰ στρώματα, τὸ θερμὸν περιδόλαιον, 
᾿ ἐς ἃ 

τὸ ὑπόδημα, τοῦ πάνυ χρήζοντος, οὐχὶ τοῦ χεχτη- αὶ 
,, δνν ΕῚ » ΄ , - , τ. 

μένου εἶναι ὀφείλει. Καθάπερ γὰρ τῷ φαρμάχῳ ὃ 

τραυματισθεὶς, οὐχ ὃ ὑγιαίνων, χέχρηται, οὕτω χαὶ 

τῶν πρὸς τὴν ἄνεσιν τοῦ σώματος ἐπινοουμένων, 

οὐχ ὃ τρυφῶν, ἀλλ᾽ ὃ χρήζων τῆς ἀνέσεως ἀπο- 
λαύει. 

3 “ὦ " -Ὁ 

Ἐπειδὴ δὲ ποικίλα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη ἐστὶ, 
Ν ͵ -- 

χαὶ οὐ πάντες ὁμοίως περὶ τῶν χρησίμων βουλεύον- 
“ ᾽,ὔ τιν , 

ται, ἵνὰ μή τις ἀχαταστασία ἡ, ἑκάστου χατὰ τὸ 
ΕῚ ὃς 

ἴδιον θέλημα πολιτευομένου, προσήχει τὸν “ἐπὶ 
; τ: 

πάντων ἐπὶ συνέσει χαὶ εὐσταθείᾳ χαὶ τῇ χατὰ τὴν 
. 5» ΄' ,ὔ "-- 

ζωὴν ἀχριδεία μεμαρτυρημένον διαφέρειν, τοῦτον 
᾿ ΝΥ - “ἊΝ 

προστήσασθαι εἰς τὸ χαθηγήσασθαι τῶν ἄλλων, ἵνα τ 
Ν ᾿ ες 

τὸ ἐν τούτῳ ἀγαθὸν χοινὸν πάντων τῶν μιμουμένων 
, “Ὥ δι “Ἰ , ΄ ΘΟ Ν 

γένηται. “Ὥσπερ γὰρ εἰ πλείονες ζωγράφοι ἑνὸς 
᾿ὴ -- .- προσώπου χαραχτῆρα γράφοιεν, πᾶσαι αἱ εἰκόνες 

ὁμοίως πρὸς ἀλλήλας ἕξουσι, διὰ τὸ “τῷ ἑνὶ ὡμοιῶ- 
Γι ν χ - σθαι" οὕτω τὰ πολλὰ ἤθη, εἰ πρὸς τὴν τοῦ ἑνὸς μί- 

μήσιν βλέποι, πᾶσιν ὁμοίως ὃ ἁγαθὸς τοῦ βίου χα- 
Δ « 

ραχτὴρ ἐπιλάμψει. Προχριθέντος τοίνυν ἑνὸς, ἀρ-- 
, 

γήσει πάντα τὰ μερικὰ θελήματα" πρὸς δὲ τὸ προέ- 
ν; τω - 

χὸν πάντες οἱ ἐφεξῆς τυπωθήσονται, πεισθέντες τῷ 

ἀποστολιχῷ παραγγέλματι τῷ χελεύοντι πᾶσαν 
, “Ὁ 7 

Ψυχὴν ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι" χαὶ 
ΕΓ ΐ φ. θ ᾿ « - ,’ ,ὔ 'Φ 

ὅτι οἱ ἀνθεστηχοτες, ἑαυτοῖς χρίμα λήψονται, Ἧ κὶ 
δὲ ἯΥ 90) " ἈΞ Ια ὃ δ, κὶς ἐο τ αι , ν ἐ ἀληθὴς χαὶ τελεία ὑπακοὴ τῶν ὑποχειρίων πρὸς 

Ἶ ; ΠΥ ΡΔΩΣ 
τὸν χαθηγούμενον ἐν τούτῳ δείκνυται, ἐν τῷ μὴ 

, τ Ξ 
μόνον τῶν ἀτόπων χατὰ τὴν συμθουλὴν τοῦ προε- 

Α (οάοχ δοβ5. περὶ αὐτὸν βλέποντες. Μίοχ ἴάοπι (ο- 

ἄδχ ἐν ἑαυτοῖς. 

»ΈΡΘΡ,. ῥυΐπητβ τὸ στρῶμα. 

ς Ἰάεπι (οάοχ ἐχ πάντων. Νο ἴα ται]ο Ῥοβὲ ο- 

ἀοχ Νοβ5. οἱ Βορ. Ῥυΐπιιδ εἰς τὸ καθηγεῖσθαι. Ἀοα. 56- 

ΛΑΒΟΕΒΤΊΙΟΟΒ, λἀδ9 

58 π|{15 5ΟΟΡ ΠῚ ἱπΊθ ἢ, ΘΟΠΊΠΉΠΘΠῚ ἱπίρι 56 νἱ- 

[Δ ΠῚ ΔΙΉΡΙΘΧΙῚ {ρΡηΐ, 1 ἵππιον ἴρ505 Δη16 ΟΠΊ ἃ 

ΟὈτϊπθας ΠΘΟθθ56 δϑὲ, τι τπἰπτιπὶ π᾿ ΟἸΏΠΙ 115 51} 

ΘΟ, δὲ νοι πίαβ. πΠᾶ 5. ΤΠτΠΊ 416. “69 ἀθυ πηι. 

πξτιθ Θχ ΑΡοβίοὶ! ΡΥ οΘρΡίο,, οἴη σοηνθηίιι5 

ἈΘΊΊΘη ΘΠ οδτα ΠΠῚΙΠῚ ΘΟ Ρα5. ΘΧχ ἀἴνθυβὶβ πη πη- 

θνῚ5 οοαστηθηϊαίιπι. Ηος ἁυιίθιη ΠΡ Πουϊ ΠῸΠ 
Ῥοῖοθβε,, ΠΙδῚ ΟΕ Πα Θ ΡῈ Ποο σοηϑιθίιο,, πὶ π1}}]} 

ΠΟΙΏΪ ΠΑ ΕΠ ἃ0. ῬΘΟΙΝΠ ΑΙ Γ6ι Οὐ Ζιια πὴ. ἐγ Ἰ θυια τιν". 

ΠΘΩι6 ν ΘΒ ΠΊΘ ΠΤ}, ΠΟΙ νὰ5, ποθ αα]6-- 
Ρἴδπι ἁἰΠιἃ Θχ 115 4186 σοπππιοῖιηξ ν᾽ἴδθ σΟΠ] ΠΠὶ, 

ἀξ 51 Πα] Π51}0115 ΠΘΟΘΘΘΑ 5... ΠΟ δι6Π| Ρ05- 
56 550} 1} 115 ἀΘϑεϊ θην. Ἐπ᾿ δίοιεῖ. νϑϑι ΘΠ ΠῚ 

Ῥᾶγντιπὶ ΘΟΥΘΟΥῚ ΠΙΔ]ΟΥΪ 5. ἀπ ΠΠΔ7115. ῬᾶῦνῸ ΠῸΠ 

Θοηνοηὶς,, 5664] φα! αυϊὰ οαϊ αι 6 Δοοοιη μη Δειιηι 

δϑῖ, 1ὰ ὉΠῚῸ δϑὲ δὲ οοιϊηιηοάιϊμη : [τὰ δἰϊα πὶ αἰϊα 

ΟΠΊΠΪὰ 5. ἰδοῖιιδ., 5ίρασιϊα., οα]  ἀτ1Π} Ὑ ΘΒ ΠῚ ΘΠ ἴ11Π}ν 

ΘΑ] σΘ ΘΠ ἔτι ΠΏ, 6}15. 4αὶ Πἰ5 να] θ ἱπάϊσοι., ἀ46- 

θδθηΐ 6586... ΠῸΠ μοβϑιθπι5. Οἰιθπιδ πη ά τιπὶ 

Θηΐπὶ 41 γα] πουαίιιθ. οϑὲ 7, ΠῸῚ 41 βᾷπιι5. 6ϑῖ 
ΠΙΘἸσαηθ μος α{Π{π| : 516. διΐαιη. 115. {πῶ δά 

5] να πάιι πὶ ΘΟΡΡῚ5. Θχοορσίαϊα ϑιιπὲ. Ρευ[τιὰ- 
ἴα, ΠΟῚ 411 ἀο]ϊοαΐο υἰνὶξ, 564 15 σα] ἰΘν ΠΊΘ ἢ 

ΟΡ 6ϑῖ. 

4. ΟἸοπία πη} ἀπ π να γὰ διιπὶ ΠΟΙ, Ϊ ππιπὶ Πρ 6- 

πὰ, ΠΘήΤ6. 51 ΠΠΠ16 0 ἀ6 γῸΡιι5. ὉΠΠΠ}115. ΟΠ 65 

ἡπάϊοαπε, πὸ 7, πποφιοάιθ ἀ δαπιπι ἈΡ0]- 
{ΡΠ πὶ νἰνθηῖο,, ΒΟΥ Δ ιν Ρουθ ΕΟ, 15 4πὶ δχ 

ῬΆΒΠ ΘΟ ἐθϑΕ ΠΟ Π1Ὸ οἰ ποῖ 5. ρυ θητα.. οοΟηβίδη- 
τα, ἂο νἱτε5 ἱπιθον [6 ΘΓ ΘΡΒ ΕΠ ΟΡ ., 4111}5 στ θη 15 
ΡΙΘΠοϊο πη τι5. θδὲ τ αὶ σαοά πῃ 6Θὺ ΡΟπιηι οϑὲ, ἰά 

ΟἸΠΠἰ τ 411 Ἰρδῖιπη {που πὶ ΠΗ] [815 [Ὁ ΘΠ Πλιι-- 

Π6. {70 6 Π]ΠῚ 5] Ῥ᾽ ΕΠ} 65 Ῥ] ΟΡ Θ5. ΠΠ|115 [Δ 616] Π1π6ὰ- 
πηθηΐὰ Ρἱαραπε , ΟΠῚΠ65. ΠΠ ΟῚ Π65 {ἘΠ ΓὸΡ διιπὶ 1Π- 

ἴδ 56. 51Π|1}165... αῇροῖΘ τηὶ ἀ551 1185 : ΘΠ] 6} 
δά τηοάτιηι 5ἱ τη] τα ἱπσθπῖα πΠπῈ1Π| Ἰπηϊ τὰ Πάτιηι 
5101 ργοροπδπηῖ, π᾿ ΟΠΙΠΙθ 5. ΘΠ νΡ θοπὰ νἱ- 

185 [ογπηα οἰπισθϑοθῖ. Πα 16 ἀπὸ ἉΠ14π10 71 ἐ6- 
Ιϑοῖο δὲ ρυίαϊο., οθϑϑαθ πη ΟΠῚΠ65 ὈυΪναΐοθ ν ]τιη- 

ἴαΐθ5, βθ4πὸ δά 14 αιοὰ με ϑίδητιιβ δῖ, οοη- 
[ουτηαθιιπῈ ΟΠ] Π65, ΡΥ θοορίο ἀροβίο ο0 ΟὈδθ αὶ, 

πὸ ΔὨΪπιὰ ΟΠΊΠ5. ΡΟΙΘΒ Δ Ή]γ115. ΘΧῚΠΉ115. 5.011 

6556 ΤΠ θῖπι., “Ο116. ΠΟ ΠΘΠΊ" 605 {|| ΛἘ5{{6- 
εἶπ, ἤαάϊοῖο. αἴθ ΟΠ θη ΠΑ] ]Ο ΠῚ ΟΌΠΟΧΙΟ5 

ο[Ποἰ. γογα ἁπίθιη οἵ ρου[θοία 5 ΔἸ ον τιπὶ οὐσὰ 

Ῥυδοίδοιτιπι ΟΡ ἀἸθμτα 1ῃ 6ὺ ἀθο γα αν 7, 51 ΠΟΠ ἃ 

οαπᾶϊι5 προστήσασθαι τῶν ἄλλων : 46 βοτρἔιτα 60 

πλο!ϊον Τουίαξβο νἱἀθθῖταν, {πὸ ὈΡΘνῖου οβέ. 

ἃ Βορ. Ρυΐπηιιθ τῷ ἑνὲ ὁμοιοῦσθαι. ΑἸΙΦΖααπίο ροϑὲ 

ΟΟἹΡ. τῷ εὐαγγελικῷ παροαγγέλματι τῷ λέγοντι. 

Ι. ον. τ. 

12. 

Πονι. 13.τ. 
2. 



ον. γ3. 

2. 

Μαε)ι. 5. 
ἡ5. 

λδλ 

Βαρὶοβἷ5 πιοίο ἃ ϑιπθαπὶ ὁχ Ῥγθο δου ΘΟ Π51110., 

50 5] πὸ δὰ {υάθην ατι85 ἰΔιι 4} }}1ὰ. 51η1,. οἰ νὰ 

ΠΠ1ὰ5. ἀνθ᾽ απ ρονασαπί. ΝΠ ἈΡΒΕ ΠΘηΠ ἃ. οἱ 

ΟμΙΠἶ5 ΘΟ ΡΟΥ]15 Αἰ ΠΟΙ ἴο ἃ ΔἸ Πα ἀ}}15. ὁσι : 

566 οἱ 415. ἀηϊμηὶ 5111 ΠΙΟ α1ΠῚ 5θι{ππι{π|5, 406 510] 
Ῥασθι,, ὀρουῖτ, Θὲ ῬΥδΟΡΟβῖ [0 ΘΟΠΒΙ]ἴπιπὶ 5101 ἀἀπεὶ 

ποη ΟΡΙΘμρεγαν υὶ , Ῥθοοδίνηηι [ἘΠ Ὶ1Π} Θϑὲ τηᾶ- 

5. ΒΛΒΙΜΠΙ ΟΕΒΛΒΕΙ͂, ΟΑΡΡΑΒΟΟ, ΔΆΘΗΙΕΡ, 

΄ στῶτος ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ αὐτὰ τὰ “ἐπαινετὰ 

"χωρὶς τῆς ἐχείνου γνώμης ποιεῖν. Ἧ γὰρ ἐγχρά- 

τεια χαὶ πᾶσα ἣ σωματιχὴ χαχοπάθεια πρός τι 

χρησίμως ἔχει" ἀλλ᾽ ἐάν τις ταῖς ἰδίαις δρμαῖς ἀκο- 

λουθῶν, τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ ποιῇ, καὶ συμδουλεύοντι 

τῷ προεστῶτι μὴ πείθηται, μεῖζον τοῦ κατορθώμα- 

τος ἔσται τὸ πλημμελούμενον. Ὃ γὰρ ἀντιτασσόμε- 

7ὰ5., 4πᾶπι τθοῖο [λοῖπι. Ομ ὁπῖπι το δίδιϊξ μο- 55 γος τὴ ἐξουσία, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγὴ ἀνθέστηχεν " 

τοςιαιὶ, 1) οἱ ογαἰϊναἰλονιὶ το ἰς 1; αἴχιιθ ΟΡ άϊθη-- 

εἶα ΠΙΆΪΟΡ ΠΙΟΓΟΟ5. “παμη. ἈΠ ΒΕ ΠΟ Πιϊδα. ὙἸγ πεῖ 

τὐἰθαϊταν, Ἐοάθια. ἁαΐθιμ. τη 40. σοιηπλιπθηι οἱ 
ξο π ] 6 πὶ ΟΠΙὨ 115. Π|Ὸ 56. ΠΡ ΓΘ ΠῚ] 6556 Θ0η- 
νϑηΐϊτ, {πὸ ποιὸ ΠαϊαΡΆ ΠΡ. υσὰ δίπϑυα, 51 

τ η Γὰ αἰ θοιι5. 651... 4π| τοϊα μη 5πὶ ΘΟΡΡΙΙ5 

Ῥανίτον βάπαια γα], “απο δὲ ἱπη πιδου 54 ιι6 
τπϑι θυ ἄο]ον Ὡα!Θ πὰ ΘΟ ρΡΟΥΪ πη] Θϑεϊδι ΘΧῖ- 
θεῖ. Αἱ φιθιηδάιμοάιϊιπι ἴὰ ΠΟ 5πη  "Ρ515. ἀο]ον 
ἘΠ δου} α5 116 τσ οἴ ΠΕΙ5 ΠΊΘΠῚΟΡῚ 51 Π}]Π1{6}" ΓΟ απ 

ΘΟΥΡΙΙ5 ΔΙ ΠΉΠΡῚΓ.. Θὲ ΓΔ ΠΊΘΠ δι1πῚ ΘΠ. γα ἁἰϊὰ 4115 ΒΕ 

Ρ ωϑιδητονα (ποπ ΘΗΪΠῚ ραν τοι" 6. Θοι]0 ἃ[α 6 

ἄς γοάϊ5 ἀἰρίτο αὐ βοϊμλιιν., δια πιδὶ 4010." ἐρ118}}5 
511} τ 1τὰ ππππι πη Φθιη τι6 ̓ π ΟἸμΠ65. 4 ἴῃ ὁοἢ- 

νοπίιι νἰχουϊηῖ., ΘΟΠΙ ΒΟΥ ΟΠ ΘΠ} 4] 6 ἃἰ τι6 

ΔΙΠΟΡΟΠΙ ΡαΓΡῸΠῚ Οϑίοηθγθ ΟΡΘΙ ΡΓΘά πὶ. ὅδ: 

56 ταπθη, αἰ ἄδοθῖ, 15. Ζαϊ ΕΠ] Ὸ5. 58πῈ., 

χπα]ον ἀοίδυθιαν πομον. ΟἸιοπἰαπ ἀπιΐθ πὶ οἰ ΠἶπΠῸ 

ΘΖΌΑΠ ἀΠΔΟΥ 5. ΠἸΘηϑινα 5656. ἰην]οθπὶ ΕΠ ΘΓ 
ἀθθοηι,, Ἰη εν ]α δδὲ ρυϊνααβ αι αβάδηι 50 }ΠΠ1ὰ 165 

δὸ οοπίπονηΐα ἴθ οοπγθηῖι τϑρουῖν]. Οὐ Θηΐ πὶ 

ὉΠΠῚΙΠῚ ΡΥ 85 4}115 ἀἸΠο Ὁ, 15. «πο ποη ροϑυΐδοιο 

σροίουοβ αἰΠραν.,. 86. ἴρ568 ἀγραϊ!. αν οχ οθη- 

νηί οοπίθητο ἱπήδοονα , δὲ ϑιπϑα!αγὶθ ΔΠΊΟΥ ὦ 

5110 ΘΠ ΠΠτον ἀιηαπάαπαάϊ. ΟΥταν ΘΠῖμ 6Χ οθη- 

τοπτοπθ ἱπὶμηϊοῖ εἴα τ ἀ]} ἁτ οἰ ἃ γΘΡῸ ραν ον 

δὲ βοάδ!ταῖθ 505 ᾽οἴομ65. δὲ Ἰων 188. ΠἈΘΟ ΠᾺΡ. 

Ομ δηΐμι Ὡ }Π1{85 ἁα ου ταν, 1ἃ ὈΡΙαιι6 οἷ αὶ 
δὰ 5ρο!αηταν, ἰην ἴδ. δὲ Οὐ] οὐ Ὸ δἐ ολιιδὰ 6ϑί. 

Οὐιαρτορίοι" [π|551} δια πὰ Τ)ΟΠΉΐτι5. ΠῸ5. ῬΟΠΙ ΓΘ ΠῚ 

Π|ι|5. απΐ 50] θη. 5 Πλ}]Π116 1" 5106} Ππδῖο5. 86 ἴπ]ὰ-- 

5ἴοβ δχουϊεὶ οαγαϊ, ἰπητανὶ. Οπθιμδ τη τ} Ἰρῖ- 

τὰν Ποῖα ὁχ ὥάαο ἱπηροτγῖς μη ηἶθιι5 Πισθηὴ : ἴα 

οἱ οὶ ᾿πταῖονθϑ σΟπη Πα ΠΘ ΠῚ δὲ Ράγ πὶ ΟΡ [Δ 115 

χαὶ ὃ τῆς ὑπαχοῆς μισθὸς μείζων τοῦ χατὰ τὴν ἐγ- 
, Ε χράτειάν ἐστι κατορθώματος. Οὕτω δὲ προσήκει 

᾿ Α΄ Ὁ - ΝΣ » Ὥ Ἅ Ὧν, κω χοινὴν χαὶ ἴσην πᾶσι πρὸς ἀλλήλους τὴν ἄγαπην 

εἶναι, ὡς φυσιχῶς πρὸς τὰ καθ᾽ ἕχαστον ἑαυτοῦ μέλη 

ὃ ἄνθρωπος ἔχει, ἐπίσης θέλων παντὶ τῷ σώματι 
Ν « , Ν Ἁ ε νὰ ἔμ 

τὴν ὑγείαν, διότι καὶ ὃ πόνος ἑχάστου μέλους ἴσην 
, - ΄ ὶ - »" 5, ΕῚ “ Ψ παρέχει τῷ σώματι τὴν ἀηδίαν. Ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

ἡμῖν αὐτοῖς ὃ μὲν πόνος ἑκάστου τῶν ἀῤῥωστούντων 
“ο - τὴ , » ΝΑ 

μελῶν “ἴσως ἅπτεται τοῦ παντὸς σώματος; ἔστι ὁἐ 
[} “ Ξ ᾿ ᾿ Ξ έλ; 9 , δ ᾿ 

ὅμως ἕτερα ἑτέρων τιμιώτερα μέλη ( οὐ γὰρ ὁμοίως 

περὶ τὸν ὀφθαλμὸν χαὶ περὶ τὸν τοῦ ποδὸς δάχτυλον 
᾿᾿ μ᾿ « ᾿ ἈΝ » “ ν Χ ἔχομεν, κἂν ὃ πόνος τὸ ἴσον ἔχη)" οὕτω τὴν μὲν 

ἘἸΤΩΣ Ξ , 
συμπαθῇ διάθεσιν καὶ τὴν ἀγαπητιχὴν σχέσιν ἴσην 

» ἐπὶ πάντων τῶν ἐν τῇ συνοδία ζώντων εἶναι παρ᾽ 
Ἔν . ὖ 
ἑκάστου προσήχει" ἣ δὲ τιμὴ, χατὰ τὸ εὔλογον, 
5.) ὅτω, δ , ν᾿ ΣΌΣ τον Στ Ὁ ΓΕ 
ἐπὶ τῶν χρησιμωτέρων τὸ πλέον ἕξει. ᾿Επειδὴ δὲ 
4. ἘΠΑΥΣ ἘΠ ΡῸΣ 2.Ν Ὁ 255. . φ- -- 
ὀφειλέται “πάντως εἰσὶ τοῦ ἀλλήλους ἀγαπᾶν τῷ 
᾿ μὴ Ξ ἕ Σ 
ἴσῳ μέτρῳ τῆς διαθέσεως, ἀδίχημά ἔστιν ἐν συνο- 

ᾳ εὑρεθῆναι ἰδιαζούσας τινὰς φατρίας χαὶ συσχη- 

ας. Ὁ γὰρ τὸν ἕνα ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀγαπῶν, 
ἈΡΡΡΕΙ ΞΑΣΞΣ ἣ 

χατηγορεῖ ἑαυτοῦ, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις μιἡὴ ἔχων τὴν 
ΕΣ - ΩΣ 

τελείαν ἀγάπην. “Ὁμοίως οὖν ἀπόδλητός ἐστιν ἀπὸ 
Ν», Ψ ΕΣ Ἀἷ , , ς ’ συνοδίας ἥ τε ἀπρεπὴς μάχη, καὶ ἣ μερικὴ διάθε- 
3 ΕῚ ΑἾ Η - , ΕΣ , - ΜῈ καλὴ 

σις. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς μάχης ἔχθρα γίνεται" ἀπὸ δὲ 

τῆς μεριχῆῇς φιλίας καὶ ἑταιρίας ὑποψίαι χαὶ φθόνοι 
Ξ τε ΒΑΣΙ 

γίνονται. Πανταχοῦ γὰρ ἣ τοῦ ἴσου στέρησις ἀρχὴ 

χαὶ ὑπόθεσις φθόνου χαὶ δυσμενείας τοῖς ἐλαττουμέ- 
͵ Α .- Υ 9 Α δὰ ͵ 

νοις γίνεται. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐντολὴν παρὰ Κυρίου 
- Ὁ Ψ. 

ἐλάθομεν, μιμεῖσθαι τὴν ἀγαθότητα “τοῦ ὁμοίως 

τὸν ἥλιον διχαίοις τε χαὶ ἀδίκοις ἐπανατέλλοντος. 
“ μ - ω Ν 

Ὥσπερ οὖν ὃ Θεὸς χοινὴν δίδωσι πᾶσι τοῦ φῶτος 

τὴν μετουσίαν, οὕτω καὶ οἵ μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ χοι- 

νήν τε χαὶ διότιμον τὴν τῆς ἀγάπης ἀχτῖνα ἐπὶ 
σ͵ , ΄ 

πάντας φερέτωσαν. Ὅπου γὰρ ἐλλείπει ἣ ἀγάπη . 

τασίαπι ἴῃ οπηπθ5 οἰϊαπάαπι. ὉΡὶ δπὶπι ἀδἤοὶς π᾿ ἐχεῖ πάντως ἀντεισέρχεται τὸ μῖσος. Εἰ δὲ, χαθώς 

ὁ Οοάοχ. ΟΟἹΡ. χωρὶς τῆς ἐχείνου βουλῆς. Παπά Ἰοησε 

Οοᾶεχ γο55. οἱ Ἀδρ. Ῥυίπιιβ τὸ ἀρέσχον αὐτῷ. 

ὁ Τύναχας οαϊιῖο ἴσα ἅπτεται. ΑπΕᾷαΙ {γὸ5 ΠΡΥῚ 

ἴσως. 

» ΡῬυωροβι ποι ἐπὶ ἁἀαἀίπιις. ἀπΐο νόσθοπὶ πᾶν- 
τῶν, πάθην νεΐονια “πιουῖιπν ΠΥ οσιιμὶ ΒΘ 1. 

« Ἑ4ΙΠο Ῥαγῖβ. ὀφειλέται πάντες, ΕΔΙτο επ εἴ 

4ααίαον 55. πάντως. δια Ἰοησε ἀϊεῖο Ῥαγὶβ, φρα- 

τρίας. Ἑπτιῖο Ἄεπ. εἴ ἔγοβ Μ35. φατρίας. 

ἃ Βορ. ρυίπιιιβ ἀγαπῶν, κατήγορος ἑαυτοῦ γίνεται, 

ὡς. 

ὁ Ἑδιο αἴγαφας εἴ δα. ἰουτις. ἀγαθότητα αὐτοῦ 

ὁμοίως. ΔΙῚ ἄπο Μ85. ἀγαθότητα τοῦ ὁμοίως. ΠὈΙ4ὁπὶ ἶ Ἴ μ 
τοῦ. Ἀορ. ρυΐμπηιι ἥλιον αὖ ἕ 

-- 



5ΕΆΜΟ ΑϑΟΕΤΙΟῦϑ. 

" ΄ ε νι ..5...} ἢ ἐς 
φησιν ᾿Ιωάννης, Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν, ᾿ ἀνάγχη πᾶ- 

᾿ - 5 ΔΕ τὰς Ξ λ σ(γ Ξ Ἅ Χ 
σα τὸ μῖσος εἰναι τὸν διαθολον. ὥσπερ οὖν ὃ τὴν 
" “ τὸ κὺ Χ “Κ. « ἢ - Υ͂. ἀγάπην ἔχων, τὸν Θεὸν ἔχε!, οὕτως ὃ τὸ μῖσος ἔχων, 
Ν δὰ Α' ΞῚ ς - ΄ " - ΄ 

τὸν διάδολον ἐν ἑαυτῷ τρέφει. Διὰ τοῦτο προσήχει 

τὴν μὲν ἀγάπην ἴσην καὶ ὁμοίαν παρὰ πάντων τοῖς 
-" Ὁ ΤΑΝ ἈΠ Φ' οἷ Ν᾿ ἂχ ΄, πᾶσιν εἶναι, τὴν δὲ τιμὴν ἑκάστῳ χατὰ τὸ πρέπον 
, » ᾿ το , 

ίνεσθαι. ᾿Επὶ δὲ τῶν οὕτως ἀλλήλοις συναρμοζο-- 

μένων, ἣ σωματιχὴ συγγένεια οὐδὲν πλέον χατὰ τὴν 
5» ΄ Γ᾿ ἢ 5. Γ΄ -} , λἷ 2 

ἀγάπην ἕξει’ οὐδὲ εἴ τις ἀδελφός τινος χατὰ σάρχα 

εἴη, ἢ υἱὸς, ἢ θυγάτηρ, ἐν πλείονι διαθέσει πρὸς 
“- ΑἿ 

τὸν τῷ γένει προσήχοντα παρὰ τοὺς ἄλλους γενήσε- 
- - Ξ φᾷ 

ται ἢ χοινωνία τοῦ αἵματος. ὋὍ γὰρ ἐν τούτοις τῇ 

φύσει ἀχολουθῶν, χατηγορεῖ ἑαυτοῦ, ὅτι οὔπω τε- 

λείως ἀπέστη τῆς φύσεως, ἀλλ᾽ ἔτι ὑπὸ σαρχὸς 
διοικεῖται. Λόγος δὲ ἀνωφελὴς, καὶ ὃ διὰ τῆς πρὸς 

ἀλλήλους ὁμιλίας μετεωρισμὸς ἄκαιρος, ἀπειρημένος 

ἔστω. Ἀλλ᾽ εἴ τι χρήσιμον πρὸς οἰχοδομὴν τῶν ψυ- ᾿ Ξε σε  σηον τεροσι ΟΟΞΟΘΟΜΊ; ῖ 
χῶν, τοῦτο προσήχει λαλεῖσθαι μόνον, χαὶ δ αὐτὰ 

τὰ χρήσιμα εὐτάκτως χατὰ τὸν πρέποντα χαιρὸν 

λαλεῖσθαι παρὰ τῶν τοιούτων προσώπων, οἷς ἐπι- 
΄' ἫΝ “- 5 Ὁ - ε - ͵ 

τέτραπται τὸ λαλεῖν. ΕἾ δέ τις τῶν ὑποδεεστέρων 
- ; 

εἴγ;, "ἀναμενέτω τὴν προτροπὴν τοῦ ὑπερέχοντος. 

Οἱ δὲ Ψιθυρισμοὶ, χαὶ αἱ πρὸς τὸ οὖς ὁμιλίαι, καὶ 
ς - “- , 

αἷ διὰ τῶν νευμάτων σημασίαι, πάντα ταῦτα ἀπό- 

ὄλητα ἔστω, διότι τὴν τῆς καταλαλιᾶς ὑποψίαν ὃ 
ς με ἢ 

ψιθυρισμὸς ἔχει, καὶ ἣ διὰ τοῦ νεύματος σημασία 

ἔνδειξιν παρέχει τῷ ἀδελφῷ λανθάνοντος πράγμα- 

τός τινος σχαιωρίας. Τὰ δὲ τοιαῦτα μίσους ἀρχὴ 

καὶ ὑποψίας γίνεται. Ὅταν δὲ πρὸς ἀλλήλους ἡ τις 

χατὰ ἀνάγχην γινομένη διάλεξις, τὸ μέτρον τῆς 

ἃ φωνῆς ἣ χρεία ποιείτω, ὥστε τῷ μὲν ἐγγὺς ὄντι 
΄ ἘΞ Ὁ ῊΣ κα ΕΣ μυ 75» ὥ ΕΣ πραοτέρα τῇ φωνῇ διαλέγεσθαι, τὸν δὲ πόῤῥωθεν ὄν- 

7 - Ὁ» -7 ψσχ .φ᾿ 

τα μείζονι προσχαλεῖσθαι τῇ φωνῇ. “Γὸν δὲ συμόου- 

λεύοντά τινι, ἢ ἐγχελευόμενον περί ἢ τινος, μείζονι 
ὶ ͵ νον τοις; ἘΠ χαὶ χαταπληχτιχωτέρᾳ φωνῇ χεχρῆσθαι, ὡς ὑδρι- 

ΟὟ 5» “7 ΔῈ ὗν. ΠΡΟ Α ᾿ “- 

στιχὸν, ἐν συνοδία μὴ ἔστω. ΠΙρόοδος δὲ, πλὴν τῶν 

τεταγμένων χαὶ ἀναγχαίων ἐξόδων, ἀπὸ ἀσχητη- 
, ΞῚ Υ̓ 3 ᾿ΝΔ ᾿Χ τὰ τσ ΄ -ὙΓῚ 

ρίου οὐχ ἔστιν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἀνδρῶν μόνον εἰσὶν 

αἷ συνοδίαι, ἀλλὰ καὶ παρθένων, τὰ μὲν ἄλλα πάν- 
τα, ὅσα εἴρηται, χοινὰ καὶ τούτων χαὶ ἐχείνων 
Ε ἃ ᾿ ΄ ΄ [ Ψ δ: ἔσται - ἕν δὲ προσήχει γινώσχειν, ὅτι πλείονα χαὶ 

περισσοτέραν ἀπαιτεῖ τὴν εὐσχημοσύνην ὃ ἐν γυ- 

ναιξὶ βίος, καὶ τὸ τῆς ἀκτημοσύνης χατόρθωμα, καὶ 

τὸ τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τῆς ὑπαχοῆς, χαὶ τὸ τῆς 

φιλαδελφίας, καὶ ἣ περὶ τὴν πρόοδον ἀχρίδεια, καὶ 

Δ δ 

ΘΠ 5.) ἢΠ1Ὸ αὐ τι ὁ] 15. Ιοθο. διοοοῖ οἄϊιηι. 

Οιιοά οἱ, τὶ Τολππ65 δἰ, 7)ειις οἰωτίτας δεί, 

ΡῬΓΌΥΘΙΙ5. ΠΘΟΟ556 δϑὲ αἰ θο πὶ οὐ ϊιιηι 6556. 5ἴοαι ἢ 
ΘΥσὸ πὶ πάθοι παν [αΐθη, Πλθιιπὶ μαθθῖ: 516 4 
οὔϊαμι Παθροι, ἰ5 ἀἸα θο] τὴ ἵπ 5θῖρ50. παῖε. Οπιαπι- 

ΟΡγΘπὶ αὖ 118 }15. 5 πη} }Π|5 416 ΟΠ μαν [5 41] θτι5 15 

ἃ οπηπῖθθιι5 θϑὲ θαι ροπάα : ἴα Ππόπου, αἴ αἰ άο- 

δὲ, ἀπο! π16 δὲ ἐὐΠτιθ π 15. 1π| 115. ἁπίθη πὶ 
516 ΘΟ] ΠΟΙ δῖππ: ΘῈ σΟρα] 11. ποὸπ [ταν οϑὲ πιὰ- 

Τοῦ ἀΠ]θοῖῖο. ὁ] ΘοΡρουα θη. ΟΟΠΒΔ ΠΘ Πα [ΘΠ] 
ΠΟή6 5ἱ ατι5 4! θην ΒΟΥ Π115. Ἀ]]Ο 7115. [ΓΆΤΟ 

Ε 511, ΠΠτσνθ, απ Πα, 15. ΠΙσθὲ σοσπδίίοπο οοη- 

Ταποίιβ, πιὰ σῖθ ἀιια πὰ ρου πη  τπι ΟΡ “58 Π- 
ΘῈ] Π|5. ΘΟΠΙΠλΙΠΙ ΟΠ ΘΠ. Οἱ Θπίπι ἴπ [εῖ5 Πα σἅ πὶ 
ΒΘ}. 5 ΠΟ πὶ ἃ παίπγα μον ΓΘοΙΘ ὑΘοΘβϑίθ56 
σον Ποῖα, 5641 ΘΕ Δ ΠῚ ΠῚ ἃ ΘΓ ΠΘ ΘΕῸ ΟΥ ΠΑΡ. 

ΒΘ ΠΟ ΔῈ ΠῚ ΠῈ{1Π15... 6 ᾿πορία πη Π15 ἀνοοδιῖο 

6Χ πλπιτιο σΟ]]Ο 10. οΥἵὰ 9 διηΐ ᾿πιον οί. 56 5] 

αϊἃ δηϊπηανιιν ΘἸΠοδ!οπὶ οοπάπιοῖς:, (6 θῸ 

ἀπιπίαχαῦ ᾿Π51Π{π|6 ΠΕ 15. δὶ. 5ΘΓΠΊΟ : 1Π10 ΨΘΙῸ Θὰ 

᾿ρϑἃ {1185 τ{ΠΠ14 Γπϑγῖπ! . πιοίδϑίθ δὲ [6 ΠΊΡΟΙ 6 οοη- 
συυιθηῖ ἃ 115. Ζα 5. 518 Ἰο τι Πα] ἐλου]α5,, 41- 

νν οθπίΐα ϑιηΐ. Ὁτοά 5ἱ (βρη. Θχ ᾿Π ΘΥἸΟΥ 
ΠΙΙΠΊΘΙῸ 511, ΠΙοοπείαη μὰπο δὲ [ΔΘ } αἴθ ἃ 511- 

Ῥϑυῖοῦθ ὀχβρθοῖθι. ΜΠ. ΠΟ Π65. ἃ 6} 5. οἱ 

ΟΠ απ 0 Π6 5. 1π| ἈΠ ΘΠ], ΘΕ {{{|86 Ῥ ΘΙ πείι5 Ππιη 

5 5} Πολ ΠΟ ΠΝ... Πδο Οπηπΐα ΓΟ] οἰαη τι", ΟῚ 

ΠΛ ΠΡ ΓῸ ῬΡδΡ 56. [Ὁ ΛΓ ΟΡ ΓΘΟΙΔ ΠΟΙ Ϊ5. 5850}1-- 

οἴοποπι, 55 ἢ  Πσα "0 νΘγῸ, ἡτ|85 ΡῸΡ πιιίιιπ εἰλι", 
6 πὶ ΔΙ 4πᾶτ Ἰατθη ΘΠ δὲ μὰ ΠΠσπδ1} [γα γὶ ̓πά οοὶ, 

Οὐα: αὐιῖθηὶ 50Π| 6] ̓ ϑηη0 1, οὐ ΤΠ] Ππιπὰ διιπξ 

ἴα Π16. 55 Ρ᾽ΟΙ ΟΠ Ἶ5. ΟἴιπῈ 16 ΠΔ ΠΘΟΟΒΒΆΓΙΠΠῚ {16 -- 

ΥἹΓ ππαα{τππιπὶ ΘΟ] Ο αἰτιηὶ; νοοὶδ πποάτιτη. [ὈΓΠΙοῖ 

Β Προθϑϑίταβ, τὰ ὉΠ ΘιιΠὶ 41 ΡΓΟΡΙ ΠΉΠ1Π15 65, σϑ-- 

ΠΠ 5510 6 γΟ06 ΠΟΙ ΡΘΙ]ΘΠΊ115., Θ᾿ ΠῚ ΨΟΡῸ 4 ᾿ΓῸ- 
ΟἹ] εἰἰβϑι οι, σοπίθηεῖτ5 ΠΟ πὰ πηι". 56 51 4115 
ἄπιπι οὐ ρίαμν ΘΟΠ51]1ππὶ ἰδ} 5 ἅτ Θιιπ ΘΧ ΠΟΥ Τάτ 

δὰ τοι ΔἸ Ι πὰ πι. ΔΙ ΠΟΥΘ ἢ ΠΗ ΠΔΟΙΟΥΘΠΊ 4116 Δ }}|-- 
θδὲ νόθθηι , 15 τιῖ ΘΟ ἢ ΕΠ] 6] ]Ο5115 πὶ ΘΟΠυ θη ΠῸΝ 
οἷ1, Εχῖγο ἀυιθ πὶ 6 ΠΙΟΠΑΒΙΘΡΙΟ , Πἰϑὶ ϑίαἐπίιι ΠῚ 511 

δὲ πϑοθϑϑανίιπι ον θα, ποαπδαιᾶπι ΠΙ66:. ΘΓ Πὶ 
«ποπίδπη ΠῸΠ ΨἸΡΟΥ ΠῚ πη 10 ΘΟΏ ΘΠ ΙΙΙ5 511}, 566 

ΘΕΆ τα Ὑἱ ΡΟ Ί ΠΙ1ΠῚ., οοίθ γα {πΠ 46 Δ ΟΠΊ Πα {120 ΤῸ- 
Ιαἴὰ ϑιαπῇ, ΠΓΡΙΒΖΠΘ. ΘΙ ΈΠΠΕ ΟΟΙΠΙΠ]ὰ : 5661 [ΓΔ Π]ΡῚ 

ἘΠῚ 5 ΘΠ πὶ Θϑῖ., ἈΠ ΡΠ ΟΡ ῸΠῚ Π᾽ Δ) ΟΓΘΠΊ 116. 1Π 

ἣ τῶν συντυχιῶν παραφυλακὴ, καὶ ἣ πρὸς ἀλλήλας Ο πιυηίογιιπι νἱτὰ γα] Ποποϑίδίοηι 80 πηο 6ϑεϊδμι, 

ΓΟ οάοχ (ΟἹ. ἀνάγκη δέ. Μοχ ᾿46πὶ ΠΡῸΣ ἔχων τὸν 

ἀντικείμενον ἐν. 

8. Βορ. ρυΐπηις χαὶ αὐτὰ δὲ τά. (οοχ ΟἹ". καὶ αὐὖ- 
τὰ δὲ τὰ δήματοα, εὐτάχτως. Μοχ τι Μ55, χαιρὸν λα- 

λείσθω. 

μ Βορ. ῥυΐπιιβ μενέτω τὴν προτροπήν. 

ἃ 81. ΒορΙϊ ρυΐπηιβ. οἱ Του ττ5, ταις ἀπο. οἱ 

Βὸρ. βθοιη 5 φωνῆς χρείᾳ ποιείτω; τοῦ 1ΐα τοῖο. 

»]Ὲορ. ῬΥΙμη5 οἱ Ο0}}». περί τινος πράγματος. 

1. οαη. 



ἀοῦ 5. 

ἀτοιη 6. ῬΑ. ρογίατῖβ., 5.16 Π 11, οἰ θἀἸθητῖο, 50- 

ΤΟΥ Ζιι6 πη ΟΥ]5 γἱ το πὶ, 4παπηάδηι ἴῃ Θχθιπ 0 
ΘαγαΠΙ, αἴσθδ ἴῃ ΘΟΠΟΓΟ551 115. ΘΔ ΠἸΟΠΘΠῚ , Πη11- 

ται ΒΘ ΠΟΙ ΘΠ ἰᾶ πὶ δὲ ρα ΕἸ Ο] αν 1 ΠῈ 50] πιτὴ 
πιὰ πα δι πθη1. [Π ΠΪδ5 ΘΠΪΠῚ ΟΠΊΠ]115 ΟἴαΠὴ ΠΟΘ 
ϑίπ1ο Τπϑιϊταὶ ἀθρθὲ νἹγοῖπαπὶ υἱΐα. τ] σΟποΊο-- 
ἀἴτὰ 681 ἀϊοιρ! πο οαγὰ, θὰ ποη 4π04 ᾿πουπά πῃ 
68 ΒΟΡΌΡΙθΙ5.. {Γαΐ . ΠΟΘ 116 ἃ} 65 σΥ ΕΔ ΠῚ 1Πὶ- 
ΓΘ διπάθαϊ, 516 τα {1185 1Ρ0515 1π 46 }16}15 βιπΐ, ἴπ- 
ἀυϊροαῖ,, 564 856. 56ΠΊΡῈῚ σάν θη], πηδιπθπάδπι., 

ἃ γονεγοπάδμη δα] θδαΐ. ΝΌΒ56 Θπὶῃ) ἄεθοὲ, 

ΘΟΓΕΠῚ 485 ἴῃ οὐ σΟΙΏΠΊΙΠΙ ΡΓΩΙΘΡ ΟΠ ο τι τὴ 
Δ πη  {ππ τ, ΓΑ ΠΌΠΟΙ ΘΟΥ ΠῚ ΠΘῸ 6556 γϑ ἀϊπι- 

γᾺΠ). ΑἸΖῈ6. πΠ8  ΠἸ6 116. ΟΣ ΘΟΠΥΘΏ 5. ΠΙΙΠΊΘΙῸ 
ἃ Ριρίδοϊα ροῖαι ποὴ Ζαρα σγαῖαηι δϑὲ δὲ ϑιᾶνδ, 
564 4ποά ε5ὲ ρϑυι]6., δὲ σοπ ποῖ 116. πἰ ΒΊ] 416 
46 115. 4180 70] 6 πει"., ἸΠΖυΪΓαΐ ( 6] ̓5ΠΊ0 1 ΘΠ ΠῚ 
σοηϑιιθίι 0. ΘΧθγοι τα ]0. δϑὶ δὲ σγυδάιτιϑ δὰ σϑθε]- 
ἸϊοΠ θη ἢ: 564. “ιιθπη δ πη απ} 5᾽π6 {110 ΘΧ Π}1Π6 
γδοΙρίμλι5. Τθοιηἶπὶ Ῥγοοθρία., 50] θη 85. ΟΠΊΠΕΠῚ 

ΒΑΆΞΙΠΙΠ 

ΒΟΓΙρΡΓαγα τη αἰ ΠῚ π|5 ᾿ΠΒρ  Γαϊα ΠῚ 6556 δὲ Ὁ {6}... Ε 

Ἰτὰ δ ΒΟΓΟΓΘΒ {π|558 Δ Π5{1 25 ΟἸἴγὰ αἰβοθρ δ ΟΠ ΠῚ 

Θχοϊρίαπε,, ΟΠ Π 6 ΘΟΠ51}1π|ΠῚ 510] ἃ]ν Θὰ ἀδίπτη αἷα- 

ΟΥἹ ΔΠΊΠΠΟ, ΠΟῚ δΧ ἐγ β | απ ποοθϑϑιίαίθ, οχβθ- 

αιοπίθϑ., αὐ ᾿Ἰρβαναπ ΟΡὈΘαἸθπεϊα πιϑυοθάθηι οοη- 

βοάφαδίαγ. (οίδνιιη. πῸπ ἀπ πη ο οὈδάϊαπί, 

απ ἀΟοΘ παν ἥτι8 δ ἀἸοΙρ] πα βουθυϊΐθπι ρογ- 

ἀἰποπὲ., 564 δεϊαπιβὶ ἔογτθ 16} ιπῖτιην Ργο Ια ο τὶς 

τηδοιϑίγα., αὰΐ δ δ 1ΠῚ Τὰ] νἱγὸβ γθἤσοσθ ἂο τὸ- 

ῬᾶΡΑΡΘ ῬΟϑ51} οἰδαμ βιιπιθπάτιμ Δ μογίθειγ, δαὶ 
Θἔϊαμη. ΔΙΊ αυϊα ΑἸ Ἰοναμηΐηὶ ἀἤουθπάο ὀρροῦ- 

τὰ Πι1ΠῈ ΠΘοδϑϑι τα θαι βθηῖθ ργο βου ρβουῖξ, ρμονῇ- 

ΟἰΆ ΠΕ ΟΠῚΠΙὰ ἐΡ]ΠᾺ Ποὺ. οἰ αυϊ αὶ 4} 118 ἀϊοῖ-- -07 χ 

τὰν. ΙΕ 6 ΠῚ 6556. 510] ρϑγϑιιαἀθαηῖ. Οὐαπὴ ἀπΐθιη ἃ 

ΠθΘοθϑϑιταῖθ ροβιι! απῖο 46 πϑσοῖίο σιοάδιη ἢθοθ5- 
58)10. ΒΕΓΠΠΟΠΘΙ Πα ΠΟΥ ΟΡΟΥΠΘΥΙΓ. βῖνθ ΟἹ] 

ὙἹΡῸ ΔἸ] ]τι0., 5ῖνο οὶ 60 41] γοὶ αἰϊσαϊ ουγαπάς 

Ρυφοἴδοξιιβ δὲ... βῖνθ οἴη ΠΟΥ 5. 8110 αὶ δὰ Γθπὶ 
ΘΖ βΙ τ η1 ΔΙ᾿ τ σΟηἤεγγΘ ναϊθαϊ. ΡὰΓ δϑὲ ἃπε-- 

5 Ὰ ΠῚ ᾿Ρ5Δ ΠῚ ΒΘΓΠΊΟΠ ΘΠ ΠΑ ΘΓΘ., τιηὰ ἃ ΑἸ [Θὰ 

ΦΧ ΒΟΓΌΓΙ ΙΒ 5ΘΟΙΙΠῚ ρ ξοϑΘ ἴθ : {16 [ΔῈ Ὁ ΠΟΤ 5 
οἱ φἴδίθμῃ ἰπ ἈΠ Ιου} 115. ΘΟ Πϑρθοῖιιπ σΟΠ] Οἱ πηητιδ 
γΘΗΪΓΘ πο Ροβϑιμΐ. Οὐοά 5ὶ αἰτονὶ ρυϊναῖπι χιά- 

Ῥίαπι ἀἘ}16 ἴῃ πιθπίθηι νϑπϊαϊ., ἰὰ συσσογαΐ ργῶ- 
[ϑοῖοθ., δἴχιιθ ἴὰ φαοὰ ἀϊοθηάιιπη ἔαθυὶς, Ρδὲν 

1118 πὸ ἀϊσθῖν. 

« Βερ. ῥυίπηις πᾶσι τούτοις χαὶ μετά. 

ἃ Οτνάχας βάτο χεχωρισμένη, τπα]ο, Οοάοχ (οπι- 
Ῥεῖ. ἐξ 11 ἄτι χεχαρισμένη, τϑοῖα. 

ὁ Βορ. ῥυΐπηι συνήθεια, τῆς ἀναρχίας γίνεται ἀχολου- 

θία. ΑἸφαδπῖο ροσὶ Οοάσθχ Δ οββ. οἱ (0]Ρ. παραγγέλ- 

ΟΕΒΑΠΕΙ͂ ΘΟΛΡ̓ΡΡΑΡΟΟ. 

56 ἢ 

ΛΕΆΘΗΙΕΡ, 

Ὁ ΄ ᾿ , 39 

διάθεσις, χαὶ τὸ μὴ ἔχειν τὰς μεριχὰς ἑταιρίας. Ἔν 
εξ“ }]} ; ε }} , »»Ἄ Ξο ΣΝ πᾶσι γὰρ τούτοις “ μετὰ πλείονος σπουδῆς ὃ τῶν 

; ᾿ Ξ, παρθένων ὀφείλει χατορθοῦσθαι βίος. Ἣ πεπιστευ- 
μένη τὴν εὐταξίαν, μὴ τὸ ἡδὺ ταῖς ἀδελφαῖς ζητεί- 

τω, μηδὲ σπουδαζέτω ᾿χεχαρισμένη αὐταῖς διὰ τῶν 

χαταθυμίων εἶναι, ἀλλὰ τὸ σεμνόν τε χαὶ τὸ φούε- 
Ἀν Α ἣν Ν. Ἁ Φ ΄ Υ̓͂ 3 ρὸν καὶ τὸ αἰδέσιμον περὶ αὐτὴν πάντοτε ἔστω. Εἰ- 
7 ῃ ὑτὴ ν᾿ ἡ νν τα ἀντ δξον ἜΑ ΩΣ 
ὄξεναι γᾶρ αὐτὴν χρη. ὅτι τῶν παρὰ τὸ ὁε' ξ Α 

- ΓΥ Ὁ Ἂν, ; 

χοινῷ πλημμελουμένων ἐχείνη ἐπὶ Θεοῦ τὸν λόγον 

δφέξ ξει. Καὶ ἑχάστη τῶν ἐν τῷ πληρώματι τῆς συν- 
ἢ 

ας μὴ τὸ ἡδὺ ζητείτω παρὰ τῆς χαθηγουμένης, 
ι ἢ ἢ 

ὃ ἐπωφελές τε χαὶ χρήσιμον " μηδὲ συζητεί- 
ἘΞ Ἔ ΄ ,΄ 

τῶν ἐγχελευομένων (ἣ γὰρ τοιαύτη “συνή- 
͵ ᾿ , - 9 ΄ ΓΑ τς. ᾿ς 

ἀπ ἘΣΤΒ καὶ ἀχολουθία τῆς ἀναρχίας γίνεται) 
, Υ - 4 , ΝΗ τ Ῥ» ,ὔ 9 τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ἀνεξετάστως 
ὅτες ὅτι πᾶσα Γραφὴ θεόπ' τγευσος χαὶ 

ὠφέλιμός ἐστιν, οὕτω χαὶ ἣ ἀδελφότης τὰ παραγ- 

γέλματα α τῆςτ προκαθηγουμένης ἀδιαχρίτως δεχέσθω, 

πᾶν τὸ συμδουλευόμενον μετὰ προθυμίας ἐπιτελοῦ-- 
5» λύ ΓΥ ὙΌΣ Ὰ ἐν “ἡ 5» Ὁ σα, μὴ ἐχ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγχης, ἵνα γένηται αὐτῇ 

ὄνον τὰ εἰς 
, ἔμμισθος ἣ ὑπαχοή. ᾿Ανεχέσθω δὲ μὴ μ' 

Ν τὴν ἀχρίδειαν διδασχομένη, ἀλλὰ ᾿ χἄν που νη- 

στείαν χωλύσηῃ ἣ διδάσχαλος, ἢ μετάληψιν τῆς ἀνα- 

ληπτιχῆς τροφῆς συμθουλεύσῃ,, ἢ χαὶ ἄλλο τι τῶν 

εἰς ἄνεσιν φ πλώι τῆς χρείας ἀπαιτούσης ἂν ὕφη- 

ξ πεπεισμένη ντα δμοίως ἐπιτελε τω, 
5 " , ΓΆΡ 

παρ ν᾿ ἐκέίρς Δεγοκενον νόμος ἐστίν. ταν 
Ἰ 

“ ὃ“ 

ν,Ὁ Θὲ ὧ τε 

- ς 
τς τῇ 

ὥ- ἘΠπη ᾶ-." “{ 

χὴν τινὰ δέη γενέσθαι λόγον περί τινος τῇ Ξ 
Ἀ ΜΝ 

χρείας ἐπιζητουμένων, εἴτε πρὸς ἄν- 
μη ᾿ ΕΙΣ ᾿ γ᾿ ν᾿ 

τον ελοντα τὴν φροντιοᾶ, εἰτε Θ᾽ οἷ α τινὰ, εἴτε πρὸς 
Σ Ἥ - ᾿ χαὶ πρὸ ς ἄλλον τὸν δυνάμενόν τι χρησιμεῦσαν πρὸς 

τὸ ἐπιζητούμενον περ τ τους προσήχε ει παρὰ τῆς προ- 

αθηῚ Ἰρυμενης γίνεσ σθαι τὸν λόγον, συμπαρούσης αὖ- 

τῇ μιᾶς ἢ δευτέρας " ἐχ τῶν ἀδελφῶν, αἷς ἤδη διὰ 

ἐστι τὸ εἰς ὄψιν χαὶ ὅμι- βίον καὶ χρόνον ἀχίνδυνόν 
Σ ἣ ᾿ 

εἴ τι χαθ᾽ ἑαυτὴν χρή- 

ὑποδαλλέτω, χαὶ δι᾽ 

ληθῆναι. 

λίαν τινὸς ἐλθεῖν. Εἰ δέ τις νο 

σιμον, τῇ προχαϑηγουμένη 

ἐχείνης λαληθήσεται ὃ δεῖ λα 

ματα τῆς πρυχαθγμένυς, ποὸ ΑἸ ον ἴῃ ᾿εῖς ΟΟαΙοῖθιι5 

Ἰερτεατ ράα]ὸ Ἰηἔτα. 

ΓΆΕΘΡ. ῥγίπιις ἀλλὰ χἄν ποτε. (οάεχ δος. χαὶ εἴ 

ποτε. 

ἃ Μ οουΐαπι ἐκ ἀἀ ἀἸ πηι εχ Ἀορὶϊβ Ῥγῖπιο δὲ ἰοτεῖο, 



ῬΠΕΟΟΕΜΙΟΜ ἐν 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥΟΡΟΙ ΚΑΤᾺ ΠΛΑΤΟΣ. 

" Προοίμιον. 

"Ὁ , Ὁ ( Ἐπειδὴ, Θεοῦ χάριτι, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου αὶ 
τῇ Ξ τ τ 

ἥμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεληλύθαμεν εἰς ταὐτὸν, οἱ 
“ - ἔν 

ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὀχοπὸν τοῦ βίου τοῦ χατ᾽ εὐσέ- 

6 ΒΕ ζ - χαὶ δυεῖς μὲν εὔδηλοί ἐστε ειαν “ἐνστησάμενοι χαὶ ὑμεῖς μὲ ἢ 

μαθεῖν τι τῶν πρὸς σωτηρίαν ἐπιποθοῦντες, ἐμοὶ 
- : ΕΣ Ὁ 
δὲ ἀνάγκη ἀναγγέλλειν τὰ διχαιώματα τοῦ Θεοῦ, 

γυχτὸς χαὶ ἡμέρας μεμνημένῳ τοῦ ἀποστόλου λέ- 
γοντος, ὅτι Τριετίαν γύχτα καὶ ἡμέραν οὐχ ἐπαυ- 

σάμην μετὰ δαχρύων νουθετῶν ἕνα ἕχαστον" χαιρὸς 
δὴ - , - 

δὲ εἐπιτηδειότατος ἡμῖν ὃ παρὼν, καὶ τόπος οὗτος 

ἡσυχίαν παρέχων χαὶ σχολὴν πᾶσαν ἀπὸ τῶν ἔξω- 
- “ ς - θεν θορύδων, συνευξώμεθα ἀλλήλοις, ὥστε ἡμᾶς 

᾿ - - - -- μὲν ἐν καιρῷ τοῖς συνδούλοις ἡμῶν δοῦναι τὸ σιτο- 

μέτριον " ὑμᾶς δὲ λαδόντας τὸν λόγον, ὡς τὴν ἀγα- 

θὴν γῆν, τέλειον χαὶ πολυπλασίονα τὸν ἐν διχαιο- ῃ ᾽ 
, -΄ ᾿΄ 

σύνη χαρπὸν ἀποδοῦναι, χαθὼς γέγραπται. Παρα- 
ἜΣ ΨΑΝΝ ΝΡ Ξ ἐν ἐΞ βέος, 

χαλῶ οὖν ὑμᾶς διὰ τῆς “ἀγάπης τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἴ Ὁ ὁ Ὁ μοὶ ν᾿ ξ ἃς ἘΞ ΕΑΝ, ς σοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἅμαρ- 
ἐν ΒΥ ἀννλινττις ὑτττ οι οῖς, τ 

τιῶν ἡμῶν, ἁψώμεθά ποτε τῆς φροντίδος τῶν Ψψυ 
μ᾿ Ἔ τΞ : ᾿ τ 

χῶὼν ἡμῶν" λυπηθῶμεν ἐπὶ τῇ ματαιώσει τοῦ 

προλαδόντος βίου" ἀγων:σώμεθα ὑπὲρ τῶν μελλόν- 
ἘΠ: τ ϑο ἘΠ Ο ΜΕΎΡΗΡΘΝ ἐὐνῆν ἀν 

τῶν εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 

χαὶ τοῦ προσχυνητοῦ χαὶ ἁγίον Πνεύματος. Μὴ τῇ 

ῥαθυμίᾳ καὶ τῇ ἐχλύσει ταύτῃ " ἐναπομείνωμεν, 
2 νἰ “ 

χαὶ τὸ μὲν παρὸν ἀεὶ διὰ ῥαθυμίας προϊέμενοι, 
ι τε Ύ τὰ ΠΡ τῶ Ὁ 3. κ δὰ ὙΦ πρὸς δὲ τὸ αὔριον χαὶ τὸ ἐφεξῆς τὴν ἀρχὴν τῶν ἔρ- 

Ἴων ὑπερτιθέμενοι, εἶτα χαταληφθέντες ὑπὸ τοῦ 

ἀπαιτοῦντος τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἀπαρασχεύαστοι 
-: Ἂ "π, ὙΠῚ 5 ΤΟ ΤΣ ὃ: 

τῶν ἀγαθῶν ἔργων, τῆς μὲν χαρᾶς τοῦ νυμφῶνος 

8 ἀποδληθῶμεν, ἀργὰ δὲ καὶ ἀνόνητα μεταχλαίω- 

» Ἑάϊεῖο Ῥανῖβ. οἱ 451}. τοῦ αὐτοῦ ὅροι χατὰ πλάτος. 

Προοίμιον. Οοάεχ οβ5. ὅροι χατὰ πλάτος. Προοίμιον. 

Οὐᾶοχ (Ο]Ρ». τοῦ αὐτοῦ πρόλογος. (οἄεχ Οοπιβεῖ, εἰ 

ΑἸ ἄπο οὐπὶ εἀτϊοπε ' ἐπείαᾳ τοῦ αὐτοῦ ὅροι χατὰ πλά- 

τος. (151. ρυΐπηιβ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου 

ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας ὅροι πρὸς τοὺς 

χατὰ θεὸν τὸ ἀσκεῖ» προελομένους. 

ς (οὗεχ (0]Ρ. εὐσέδειαν συστησάμενοι. ϑαιπι (ο- 

ἄχ Αἴ ο55. εἴ 11 ἀπὸ σωτηρίαν ἐπιθυμοῦντες. Νίοχ Βορ. 

Ῥυΐπιιβ τὸ δικαίωμα, 
ἃ (οᾶεχ ὕο55. εἰ Βδβ. ῥυίπιιβ ἐπιτήδειος. εο 1 

χαα]το ροβὲ Οοάοχ (ΟἹΡ. πᾶσαν τὴν ἀπό. 

ε (οάεχ 55. διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος τοῦ χυ- 

ρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, χαὶ τοῦ προσκυνητοῦ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οονταρίο. Ηάθεπὶ αιοχιε Βερ. μυῖ- 

ΚΕσαυμ 5 ΕὔΒῦυ5 ὙΠΒΛΑΟΤΆΑΤΑΞΒ. 

ΕΠΒΌΕΜ ΒΕΟΘΙΠ,Ὲ ΕΠΒΙΠ5 ΤΆΑΟΘΟΤΑΤΕ. 

Ῥγοωπιῖιεηι. 

τ. Οτοπίαμ), Π 60 7ιναπίθ, 'π Ποιηῖπθ Ποπηϊηὶ 

ΠοϑίγῚ 1651 ΟΠ ΓΙ] ϑδἴπηι! ΘΟΠν ΘΠΪΠηπ5 Π05, {πὶ 

ἘΠῸΠῚ δὲ θαι πη θη ρὶ6 νἱνθπαϊ ἤποπὶ ΠΟΡΪ5 ΡΓῸ- 
Ῥοϑιιπηιθ, νοϑηπθ φαϊάθπι ΠῸπ Οὔ Βοι6 ΡΥ νο- 
Ἰυὶ5. [θυ εῖσ, [6 ΠΟΙῚ νὸ5. ἀθϑι ἀθυῖο ΔΙ 1αι ἃ ἀἸβοθπαὶ 
ΘΟΥΤΙ ΠῚ “πιῶ ἀιὶ βα] αἴθ ρΟΥπθαπῖ, ΠΗ] νΘΓῸ 

ΤΠ οἱ 75 Πα ΠΟ Π65 ἀπ παι π Πα] ποι 1 ΠΘοθϑϑὶσ 
ἴὰ5, οἵιπ ποοίθ δ εἶθ 51Π} ΠΊΘΙΊΟΡ ΑΡΟβ[Ο]1, 48] 

αἰ: Ρὲγ γί θππίπετι τιοοίο οἱ εἶδ τιοτὶ οοσϑδανῖ, ομπι Ζει.50.31. 

ἰκογγ πιὶς πιοπδη 5 τππιιπιη ἐδηιητδ; οἱ αιοηίδηι 

ῬΓΦΘ5ΘΠ5 [ΘΠ 115. 6δὲ. σΟΠ ΘΠ] ΘΠ 55] Πλτ1π|, ΠΟ αι 

Ἰοοιιβ ργδθΘ. 5116 Πεἴπ|π|, ἃ6. ῬΓΡΌΥΒΙ5. ἃ ΘΧΊΘΡΠΪ5 

απ α ΠΡ 115. ̓πη Π}11Π}5 65, ΠΉ ΓΟ 51Ππ|1} ῬΓΘΟΘΠ,Ε])ν 

αὐ πο5 Ζυϊἀθ πηι ΟρΡΟΓ ΠΘ ΘΟΠΒΘΡν 5. ΠΟΒΕΓῚ5 ἔγιι-- 

ΠΘ ΠΕ ἀθπηθηϑιιη “6 Π}15 : ΨῸ5. Δι[6 ΠῚ δοσθρίο 

5ΘΓΙΠΟΠΘ, γ᾽: θῸ πᾶ ἰθρΡὰ , ρου δοίτ πὶ δὲ πα} {-- 

ΡὈ᾽Ἰσθ πὶ 715 Ἐ1ε|85 ἔππισέιι πὶ γα 115, δῖοι ες βου θ 1 
ἐδ. ΟΡβθοῦο ἰσίταν νῸ5. Ρ6Ρ ΘΠαγ θη ΠΟ] ηΪ 

ΠΟΒΕῚ 1651 ΟΠ γῖϑ, 41 θά]: ΒΘ πη θτ ρϑπ. ΡΓῸ 

ῬΘοραΙ5. ΠΟΘ ΕΓ 15, ϑἴπηιι5 ἰαπάθπι ἰδ ηο ἐς 
ΔΠΙΠΊΔ θ115 ΠΟΘ ΓῚ5. 501Π|011}.. ἀΟἸΘαπηι5. ἀπίθδοῖοθ 

νἱταθ ναπὶταΐθιη, ἀθοθυἔθηλτ5. ΡΙῸ {ατιγὶ5. δὰ 510- 

ται Π)6ὶ, δὲ Ομ γῖβει ᾿ρϑίτιβ, δορά Πα 4116 ἃο 58Π- 

οἵἱ ϑρίεἴτα5. ΝΘ τπδπθάμηι5 ἴῃ βοσογάϊα Πὰς οἵ 

ἀἸἰββο! ατοπθ, ΠΟΥΘ ΡΥ Θ56Π5. “ι θη. [ΘΠΊρι15. Ρ6Ι" 

 {π|5θπὶ ΡΙ ΡΠ δ ἈΠ ΕΘ Π 65, 1Π ΟΡ ΒΕ ΠῚΠῚ νΘΙῸ δὲ 
1π᾿ ροβίθγιιπι αἰ ΘΠ 65. ΟΡ τι πὶ ᾿ΠῚ {π|π|, «δ᾽ πὲ 8 

Δ} 60 4 ἀπ πηὰβ ΠΟβίγα5 ΓΘ ΡΟβοῖζ, ἱπν 6 Π1 [π|ρὰ-- 
ΤΆΤ ἃ ῬΟΠ5. ΟΡΘΥΡι5., δὲ ἃ πιρι4} 15. {ΠᾺ]Ά ΤΩΙ 

σαμάϊο Ἔχο δηλ, δὲ [ριιδέγα 1} 1 ΘΓ τι6 μ]Ὸ- 

τητ5 εἰ (οἷ5], {|| πὶ ρυϊπιὰβ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύ- 

ματος τοῦ χυρίου. Οὐάοχ Οὐμπθεῖ. εἴς ἅ1π| ἄπο τ ἴῃ 

Ἄοοπίοχία, ΠΙΩ͂, τῶν ἁυαρτιῶν, ἀοροταῖ ἴῃ αἴταηιο οαϊ- 

εἶοπο. (οᾶοχ (0]}. δόντος ἑαυτὸν εἰς θάνατον ὑπὲρ τῶν 
Ὁ} Ἐπ ττὰ 
ἐπι τῇ ἁμαρτιῶν ἡμῶν, αι ἸΙοποο οάοχ (ΟἹ. μα- 

ταιότητι. 

ΓἘἙΔιο Ῥαγῖβ. ταύτῃ ἐναπομιείναντες. ΓΑΡΥῚ γοΐογος 

1ια, αὐ ἴῃ οοπίοχία νἱάογα Ἰϊσοῖ. 

ε Οοάεκ (9]Ρ. νυμφῶνος ἀποκείσθωμιεν, 5επδιι ποη εἾ15- 

ϑτη1}}1. Μοχ Οοὔοχ  οϑ5. τὸν χαχῶς προεθέντα. οάοχ 

(ΟἹ. τὸν κακῶς περαιωθέντα. Ἀδρ. Ὀυγίππιβ τὸν χαχῶς 

παρελθόντα. Βορ. ἰογίϊα5. εἴ (οπηθοῖ. οαπα αἰγαζιια 

οἀϊίίοπο τὸν χαχκῶς παρεθέντα, 6Χχ Φαθιι5. οπηπῖθιι5 οἃ- 
ἄσεπι μ]απο δοηϊοηίϊα οἰποϊζαν. 

ἡ]αίε}. κ3. 
23. 



2. 7.6.2. 

λαιιμ. 25. 
30. 

ΤΌΠΊΙ5, ἔπη. νἰΐδθ ΘΠ ΡῈ15. ΠῚᾺ]6 Ῥ ΘΓ ΟΡ τ 1ὰ-- 

δοηῖθβ, οὐπὰ ΠἾΠ1] ΔΠΊ ΡΠ} 115. ΓΟ ΟΡ Ε Ρορ πο ητῖ- 

Ριι5. Δῆέσο ἐοπιρτι5 ασοορίανῖϊθ, πα 1} ΑΙ ΡΟΒΓΟ 115. 

γείσιο εἶθ αἰτεῖς. ἩΓαοΟ δϑὲ ρα [ΘΠ 180 εοἴαβ5, 1Π| 4 

ΘΠ ΠΟΙ ΑΙΠΟΠΪἶ5 : πο Ορνα οἱ ΙΔ ΠΡοΥ5,. Πὰ γὸ-- 

Ρεπάθπάθ πηθρ θα 5 : προ ΤΟ] ΘΓ ἢ 86, 118 50] 411]. 

Νίπς ΤΠ οῖι5. Δ ἤτον 65 ΘΟ 4] 56 ἃ νὰ πη ]α 

σοην θυ πι : πὸ ΠΟΥΓΘΠ 15 δὲ {πθὴ ΠαΠ]1τι5 []-- 

1θὲ, Βυιπη ΠΑΓῚΓ ΠῚ Δ ΟΕΟΠΙΙΠ1, ΟΡ ΒΡΟΥ ΠΊΠτπ|6 δὲ οο- 
δ᾽ ΠΟπιιη ᾿Π 4 ΠΠ]5110. Νιιηο. ΘΧΡΘΡ πη ἰΘηἶὰ-- 
[6 1, ἴπππῸ Τπ|5{π|π0. ΠἸοἴτι πὶ ΘΟ: ΠΟΒΟΘΠΊΙΙ5,. ΟἸΙΠῚ 
ψ ΘΠ 166. ΓΘ ΡΟ ΧΘΡΊΠη115, ἃ}1] ἃ 5 ΡΠ οἴ τι ηῚ 6 [6 ν- 

5. ΒΑΒΙΙ ΟΕΒΑΊΕΞ ΟΑΡΡΑΘΌΟΟΘ. ἈΠΘΟΗΙΕΡ, 

μεν; τὸν χαχῶς παρεθέντα τοῦ βίου χρόνον ὀδυρό- 

μένοι τότε, ὅτε πλέον οὐδὲν ἐξέσται τοῖς μεταυελο- 
᾽, ΩΣ δὰ ΞᾺ δ Χ ΓΙ ΣῚ , 

μένοις. Νῦν χαιρὸς εὐπρόσδεχτος, φησὶν ὃ ἀπόστο-- 

τῆς 
οὗτος τῆς 

τῆς 
ὑπομονῆς, ἐχεῖνος τῆς παραχλήσεως. Νῦν βοηθὸς 

“- νὰ 

λος, νῦν ἡμέρα σωτηρίας. Οὗτος ὃ αἰὼν 

μετανοίας, ἐχεῖνος τῆς ἀνταποδόσεως" 

ἐργασίας, " ἐκεῖνος τῆς μισθαποδοσίας " οὗτος 

τῶν ἐπιστρεφόντων ἀπὸ ὁδοῦ χαχῆς ὃ Θεὸς, τότε 

φοδερὸς καὶ ἀπαραλόγιστος τῶν ἀνθρωπίνων ἱπρα- 

γμάτων τε χαὶ ῥημάτων καὶ ἐνθυμημάτων ἐξετα- 

στής. Νῦν τῆς υαχροθυμίας ἀπολαύομεν, τότε τὴν 

δικαιοχρισίαν γνωρίσομεν, ὅταν ἀναστῶμεν, οἱ μὲν 

ὨτιΠ1, ἈΠ] ἃ νἰ ἴλη δ ΓΘ ΠᾺ ΠῚ, δὲ τ Πιιϑ 5116 56- 828 εἰς χόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς ζωὴν αἰώνιον, χαὶ 
ΘαΠτιΠῈ δ11ιὰ ᾿ρ5115. Ορϑνὰ γϑοθροσιῖ. Οποιβάπο 

Ομ νῖϑίο, {Ζα] πῸ5 δά ϑύπιπι ορ θϑίθ γθσπτιτη γοοαν, 
ΟΡβθαιὶ αἰ ΠΟΥ πλυ53 Απ ΠῸΠ ΓΕΟΙρΡΙΘΠ.115 πὸ5. δά 

Ῥόπᾶπι {τσ 6 ὃ ἃΠ ΠΟῚ ἃ οΟΠϑιιθία γίνθηα! γὰ-- 

το πη6 ΓΘ ΘΙ 1115 ΠΟῸ5 δ] Θν Δ ΠΘ5 61 ΤΠ ον Ἰτα ΓΘ τὴ ἢ 
Απ ΠΟΠ Οἷν ΘΟ 05 ΠΟΪ5. ΡΟΠΘΠΊΙ5. ΠΠ|ὰπ ΤλΟΠ  ΠΪ 

πηθίθ πὰ πὴ ἃ σΟΠΒΡΙ οι ἢ) ἴδηι, ἴῃ {πιὰ ΠῸ5 
αυ]ἀθπὶ 4] δ Τλομηΐ ἀδχ τυ" Ρ6Ι" 5118 Ορθνὰ 

ΔΟΘΘΘΒΘΡΙΠΣ,. ΤΘΘΠΙΙΠῚ ΘΡΘΙΟΥ ΠῚ 5150] 016 ., 11105 

γΘΙῸ 4{ὶ ὁ» Βοπουαπι. ΟΡΘΡ ΠῚ ΡΥ ναι ποι δὰ 

51 Πἰβίγα ἢ (6 ] 60 1 [πϑυῖπι, σοΠθπηὰ ᾿ση}5. δὲ ἰ6- 
ΠΟΥ» δου πὸ ἱπγόίνοπηι. {Π|16, ἰμυῖτ, ογὶς 516-- 
ἔπι5. οἱ οἰγίαογ αδνΐτιτη.. 

“. ΑἴΖαΙ ΘΙ Οσιιη απ 46 ΠῚ} ΓΘΟ Πα ΠῚ ΘΟΠΟΙΙρὶ-- 

506 )6 ΠῸ5 (ἸοἸ Πλ115, δὲ. Γὰπηθη ἐδ 115. Ζα]θτι5 σΟΠ- 
ῬΑΓΑΡῚ Ροῖοϑί, Π1Π1] δι Π}115. 501 ΠΠ0 1} : 1Π10 [πη ο δὶ 

πα] Ππιη} ΡΙῸ σοπΠοἰθη 0 Τ)οιηϊηὶ πιὰ αῖο [ΠΡ ο- 

ΡΘΠῚ 500 ]1115,. ὨΙ ΠΙ]ΠΟΤΉΪ Πτι5. ἐΘ Πτι] 65. ΠΟΠΟΙΡῸ5. ἃ 
ῬΥδθΠηΪὰ οὐμη} 115. 41] ἃ τπογ ΓΟ ΠῚ πβ 116 Ρϑοσδῖο 
ῬΟΘΕΘΡΙΠ , γΘΟΘΡ 5. ΠῸΒ 6556 ΡΙΦΘ ΘΠ Π5. ποὸ- 

5γ0 γαπ]αῖθ ΘΧ 5] Δ Πη115. Οὐι5. 56 ΠΊ ΘΠ 15. ἴθιη-- 

Ῥονο ἀοιηὶ ἀθϑιάθηβ., δι ἀουπΐθης., ἰπϑία 

ΠΊΘ556 ΤΠ ΠΡ 1}}15. 51 Ππιπὶ ἱπηΡ ]ν 1} αιιῖ5 Θχ νἱηθα 

ἃ 56 ΠΟ0ῃ μἈ]απίατα Πθο Θχοι!α πνὰϑ ἰθ οὶ! ἢ ΠΠΟΥ ΠῚ 
56}1 {τπτοῖτι5, Φογιιπι δὲ ἸΆθΟνῸ5 : ἰἰϊ5 α] νῖοος 
ΨΥ], ΡΟ ΠηΪὰ Θ᾽ ΘΟΡΌΠ 85 {ὙΠ Πτιιπ ταν. Οὐ}5 ἘΠῚ τὰ ΠῚ 

ΘΟΥΌΠΑΡΙΕ Θιι πὶ 411 π16. ΔοΟΪΧῚ 56 «αϊ θη οομ νὰ 

Δ νθυϑανιαη ἢ ἀπ] α θ ποῖ το 0 νἰποθη- 

᾿ ΑπΕΖυ ἄπο ΠΡΥῚ Ῥτδίου 55. χκἀχεῖνος τῆς μί- 

σθαποδοσίας. 

1 1τὰ οἀϊάϊπηιι5. ὁχ ψϑίουῖθιι5 φιαίπον ΠΡνῖ5. {{ππ|ὰὲ- 

416 πὸ πραγμάτων καὶ ἐνθυμημάτων : φιιοά πλιε1- 
Ἰὰπὶ ὁταΐ εἰ ἀδοιγἔαίϊιπη. 

4 ΑμΕααὶ {γὲ5 ΠΡΥῚ ἐπουράνιον αὐτοῦ. ΤΡΙάεπι (ὁ- 

ἄοχ ΟΟἹΡ, βασιλείαν καὶ δόξαν, εἰ αα οἰογίαπι. ος 

ἴρ50 ἴῃ Ιοοοὸ ἴοπι Ποῖ πῶς ἐχνήψομεν. 

»Όοἄοχ ΟὈ]}. ἐκεῖ γάρ. 

“ Βορ. γυΐπλι ἐντολῆς θεοῦ χαταδεχόμιενοι, 

Α ἀπολάθη ἕχαστος χατὰ τὴν 

Ο 

-Ξ 2 -Ὁ- Ἅ , 

πρᾶξιν αὐτοῦ. Πρὸς τί-- 
να Ψα κυ ν ἤν ΑΥ προ Ξ; 

να χαιρὸν ὑπερτιθέμεθα τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ, 

τοῦ χαλέσαντος ἡμᾶς εἷς τὴν ἐπουράνιον “ ἑαυτοῦ 

βασιλείαν; Οὐχ ἐχνήψομεν; οὐχ ἀναχαλεσόμεθα 
{ Ν ΕΣ ᾿: Ὁ Ἁ , , Ν 

ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ χατὰ συνήθειαν βίου πρὸς τὴν 

ἀχρίδειαν τοῦ εὐαγγελίου ; Οὐχ ἐν ὀφθαλμοῖς ληψό- 
. ΎΡ ᾿ 

μεθα τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν φούερὰν ἐχείνην χαὶ 
“" 

Ὁ 
τ " ,γ , Ά τ᾿ 

τῶν πράζεων προσεγγ'ζοντας βασιλεία οὐρανῶν 

᾿" - Τὰ Νὰ ῤὉ Ψ᾿Σωυ - ΄ , ἊΝ 

ἐπιφανῆ, ἐν ἣ τοὺς μὲν τῇ δεξιὰ τοῦ Κυρίου διὰ 

Ἂ" Ὁ.»» ΑΝ ὦ ᾿ Α “) ᾿. -ο᾽ δον ᾿Ὶ ὑποδέξεται" τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀριστερὰν διὰ τὴν 
“-Ὁ᾿ - , 

ἐρημίαν τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀπεωσμένους γέεννα 
ἀπ - τ Ἀν ἘΝ 

πυρὸς χαὶ σχότος αἰώνιον καταχρύψει: »᾿Εχεῖ ἔσται, 

φησὶν, ὃ χλαυθμὸς, χαὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ἐπιθυμεῖν λέγο- 
ΕΥ̓. ᾽ πσω ἢ Ὁ δος "» " 
οξ ἔστιν αυτῆς ἐπιτυχεῖν οὐ φροντιςο- 

ἀπ ττάτα τ ἐδ 
Ἡμεῖς δὲ βασιλείας μὲν οὐρανῶν 

Ἃ ι -Ὁ- ἐφ ,ὔ μεν᾽ ἀλλὰ μηδένα πόνον ὑπὲρ “ἐντολῆς Κυρίου 
: , πὸ “ω , - , 

χαταδεχόμενοι, τῶν ἴσων τιμῶν τεύξεσθαι τοῖς μέ- 
δ ΕῚ “- 

χρ' θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαταστᾶσιν ἐν 
ἜΝ , - Ν « .- ς , , Ψ. 

τῇ ματαιότητι τοῦ νοὸς ἡμῶν ὑποτιθέμεθα. Τίς ἐν 
- Ὡ, ἃ » ν᾿ ΄ Ἂ “" χαιρῷ τῆς “ σπορᾶς οἴχοι χαθήμενος ἢ χαθεύδων, 

5 ΄ ΩΣ -- , - 

ἐνστάντος τοῦ θερισμοῦ, τὸν χόλπον ἐπλήρωσε τῶν 
ΟΣ , , “- ,ὔ - Ν ΝῚ 

δραγμάτων; τίς ἐτρύγησεν ἀμπελῶνα τὸν μὴ παρ᾽ 
Ὁ Μ᾿ 38) 

αὐτοῦ πεφυτευμένον “καὶ πεπονημένον: ᾿Κχείνων 
τς ᾽΄ 

οἵ χαρποὶ, ὧν χαὶ οἵ πόνοι " αἵ τιμαὶ χαὶ οἵ στέφα- 
ῥὰ Ν ἀρ ἊΝ 

νοι τῶν νενιχηχότων εἰσί. ᾿'Γίς ἴ ποτὲ στεφανοῖ τὸν 
ΔΚ » Ἂν Α ΕῚ , ΄ εἰ -Ὁ- 

μηδὲ ἀποδύντα πρὸς τὸν ἀντίπαλον : ὁπότε οὐ νιχῇῆ- 
᾿, .» , - λὰ ᾿ Ἁ ᾿ χῇλῇ Ὶ 

σαι δεῖ μόνον, ἀλλὰ χαὶ νομίμως ἀθλῆσαι, χατὰ 
ϑ' ΕῚ , ᾿ - ψαν ἣν δΝΟὼὰ ν Α 

τὸν ἀπόστολον τοῦτο δέ ἐστι, τὸ μηδὲ μιχρὸν μὲν 

ἃ (οάοχ (0]"». καιρῷ τῆς ὀπώρας ἐν οἴκῳ, ἐεπιρογα 

αἰἰιπιπαῖὶ. 

4 Ἄορ. Ῥτίπιιβ οἱ 55. πεφυτευμένον καὶ πεπονημέ- 

νον. Π|ι4, καὶ πεπονημένον, ἴπ αἴταψας οἀϊείοπο ἀ681- 
ἀεγαίαν. 

ΓΎ Θουϊα ποτὲ αἀάἶξα 6δδὲ ὁχ ἀπε τ5 ἀποθιις ΠΡ τὶς. 

Μοχ Βερ. ρΡυΐπηις. εἰ Οοάοχ δοβ5. κατὰ τὸν Παῦλον. 

Τοῦτο. ἡ οου!α, τι 4τια ππὸχ βοζαϊζιν, ἀθοο ααϊοπι 

ἴπ ψα]θαιῖς, 56 ἴθ Μ55. {{ἰθι5 τορουίταν, Οὐᾶοχ 

γοϑ5. ριὸ παριέναι μα]νεῖ παρεῖναι. , 



ῬΒΟΘΕΜΙΌΜ ΙΝ ΒΕΟΌΠΑΘ Εὐϑιῦ5 ΤἈΛΟΤΑΤΑΒ. 

ὥ, φ᾿ ἣΝ » “ μ. παριέναι τι τῶν διατεταγμένων " οὕτω» δὲ ἕχαστον 

ποιῆσαι, ὥς» προστετάγμεθα. Μαχάριος γὰρ, φη- 

σὶν, ὃ δοῦλος ἔχεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ Κύριος εὑρήσει, 
“Ὁ «ἢ τ « "᾿, 5 " - “ οὐχὶ ποιοῦντα ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ, ποιοῦντα οὕτως. 

3 5" - μἷ ΄ » - Α 

Καὶ, ᾿Εὰν ὀρθῶς μὲν προσενέγχης, ὀρθῶς δὲ μὴ 

διέλῃς, ἥμαρτες. Ἡμεῖς δὲ μίαν που τῶν ἐντολῶν 

πεποιηχέναι νομίσαντες (οὐ γὰρ ἂν φαίην ὅτι ποιή- 

σαντες " πᾶσαι γὰρ ἀλλήλων ἔχονται χατὰ τὸν ὑγιῆ 

τοῦ λόγου σχοπὸν, ὡς ἐν τῇ λύσει τῆς μιᾶς χαὶ 

τὰς λοιπὰς ἐξ ἀνάγχης συγχαταλύεσθαι), οὐχ ἐπὶ 

τοῖς παρεθεῖσι τὴν ὀργὴν ἐχδεχόμεθα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 

χατορθωθέντι δῆθεν τὰς τιμὰς ἀναμένομεν. Ὁ ἐκ 
- . 7 ᾿ - ὔ 4 

τῶν δέχα ταλάντων τῆς παρακαταθήκης ἕν που ἢ 

δύο παρακατασχὼν, τὰ δὲ λοιπὰ ἀποτίσας, οὐχὶ 

εὐγνώμων διὰ τὴν τῶν " πλειόνων ἀπότισιν γνωρί- 

ζεται, ἀλλὰ ἄδικος χαὶ πλεονέχτης ἐπὶ τῇ τῶν 

ἐλαττόνων ἀποστερήσει ἐλέγχεται. Τί δὲ 

ἀποστερήσει: ἱδπότε ὃ τὸ ἕν τάλαντον πιστευ- 
᾿ 5 - " 

θεὶς, εἶτα ἀποδοὺς αὐτὸ ἐχεῖνο δλόχληρον χαὶ 
ΓΟ 
ἀχέραιον ὃ ὑπεδέξατο, ὅτι μὴ προσειργάσατο 

τῷ δοθέντι, χαταχρίνεται. Ὃ δέκα ἔτη τὸν πατέρα 

τιμήσας, μίαν δὲ πληγὴν ὕστερον ἐμδαλὼν μόνην, 

οὖχ. ὡς εὐεργέτης τιμᾶται, ἀλλ᾽ ὡς πατραλοίας 

χαταδιχάζεται. Πορευθέντες, φησὶν ὃ Κύριος, μα- 

θητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, διδάσχοντες αὐτοὺς, οὖ - 

χὶ τὰ μὲν τηρεῖν, "τῶν δὲ ἀμελεῖν, ἀλλὰ , τηρεῖν 

πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. Καὶ ὃ ἀπόστολος ἀχο- 

λούθως γράφει" ΜΙηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσ- 

χοπὴν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἣ διακονία, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ "ἢ διάχονοι. ΕἸ γὰρ μὴ 

πάντα ἡμῖν πρὸς τὸν τῆς σωτηρίας σχοπὸν ἀναγ- 

καῖα ἦν, οὐδ᾽ ἂν ἐγράφησαν πᾶσαι αἵ ἐντολαὶ, οὐδ᾽ 

ἂν πᾶσαι φυλαχθῆναι ἀναγχαίως διηγορεύθησαν. 

Τί μοι τὸ ὄφελος τῶν ἄλλων χατορθωμάτων, εἶ 

μέλλοιμι μωρὸν εἰπὼν τὸν ἀδελφὸν, ἔνοχος ἔσεσθαι 

τῇ γεέννῃ; Τί γὰρ ὄφελος τῆς ἀπὸ τῶν πολλῶν 

ἐλευθερίας τῷ ὕφ᾽ ἑνὸς κρατουμένῳ εἰς δουλείαν ; 
« Ὁ ΩΝ 

Ὁ γὰρ ποιῶν, φησὶ, τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι 

8 Ἑάϊπο ἡ η. εἰ φιδίιιον. Ν55, ρτεῖον Κ οβ5. ὑγιῆ 

τοῦ σχοποῦ λόγον. ἘΔΙΠο Ῥατὶβ. εὲ Βα51}}, αὐ ἴῃ οοπ- 

τοχία, 

μ Ούγασιια θά" οἱ ἄτι Νί55, πλειύνων ἐχπλήρωσιν. 

Ἀδρ. ῬΥΐπηιι5 οἱ (0}}. οἱ οβ5. πλειόνων ἀπότισιν, το- 
οὔ, 

λέγω Ε 

329 τ Ὁ 
Α ποη πἴ θοπ6 ἐδ 1Π|0 τηϑυϊειι5, Ποποῦο ἃ Ποϊπαν, 

λῦ9 

ἄπιπὶ οϑῖ, ϑθὰ εἰ ἰθρι ἴπιθ ἀδοθυταπάππι, ἠιχία 

ἈΡοβίο!αμι ; ποο δϑὲ, Π6 πη Πἰ πλππὶ «υ ἀθπη ῥιιη-- 4. Τύη. 2, 
-. : - π 

Οἴτπη 6Χ 115 4185 ΡΥ βουρία ϑαηΐ, ΠΟ] Πα τιπὶ ἡ" 
δὲ : πιὸ δίησιϊα ρουβοίθπάδ διπὲ ἴἴὰ, αΐ ΠΟΡῚ5 
ῬΥδοοθρίμμ δὲ. βεαίιιδ ΘΗ 7, ̓ΠΠ 01, 56 ΓΡΙ5 γμς.19.43. 

ιιθηι οαπὶ Ὁἐπετὶξ Π)οπιῖπιι5, ἱπενοποτὶῖ, ποθὴ ἔΑ-- 

ΟἰΘη ἔθ ΠῚ ποι πη τι, 8864, οἷο ἐαοίεπίοιι. Τίθπι, δὲ 

Ὁ χροίο φιιίάοπι ονμϊοτὶς, τϑοῖε απεΐοπι ποτὶ εἰν 56- 

τὶς, Ρϑοοσαδίϊ. ΝΝΟ5. νΘΙῸ 51 ν6] πππίοιπι τηὰπάδειπι 

ΘΟΠ[Θοἶδθθ ΠῸ5. ἈΡῬΙ Γο πη. (ΠΘ4 6. Θηἷπὶ 60η- 
[δοῖβϑθ ἀϊχθυΐπ : Ομ πΐὰ 5 4! θη ἱπίεν 586. οο- 
ΒΡῈ ΠΕ Πχία 58 Π8 ΠῚ ΘΟΥΙΡ ΓΠγ25 ΠΊΘΠ ΘΠ, 516 τιῖ 
1Π Ὸ ΘΧϑΟΪ αἴο ΠΘΟ6556 51} 4]18 δ ΠᾺΠῈ 51π|11] ΘΧ5ΟΪν]), 
ΠΟ ΡΙΌΡ[ΘΡ νἱοϊαία πιαπάαξα ᾿ΓᾺ ΠῚ ΘΧΘΡΘΟ Δ ΠΉ15. 
564 ῬΙΟρΡίου πιὰ πάδίιιπι ῬΘΡ Δ ΠῚ ῬΓΘΘΙΏΪὰ ΡΓ88-: 
51οἀπλῖιν. Οὐ 6χ ἄθοθπὴ [Ὰ] 6 ΠΕΪ5. 510] ΘΟΠῚ ΠῚ 5515 
ΤΠΠῚΙΠῚ ἅτιξ ΔΙ ΘΓ ΠΔ ΓΘΕΠΌΘΥΪ., Γ ΘΙ πὰ ν ΡῸ γοά- 

ἀϊάουϊε, ποθὴ ἰάθο ργΌΡυ5 ἀθοϊαγαῖαν. «πο πη8]0- 
ΓΘ ΠῚ ΑΓ ΓΘ ΠῚ ῬΟΥΒΟΪ νου, 564 Ἱπιρ ΡΟ 115 δὲ ΨΥ ΑΓΒ 

6556. σοηνιποῖτιῦ 9 πᾶπο ΠΗΪΠΟΥ5 ΡΑΓΠ5. 41- 
γορεοπθιι. Οὐ δπίοπι αἴθ αἰϊγθριοποπι ὃ 

4ιυλπάοσιάθηη. οἷ ΘΟποΡ Ἰτὰπὶ ἔαθραὶ ἴα ]θη-- 
τπιπὰ πΠτ1Π|, Θἰϊαπϑὶ ἀθἰπάθ {Ππ4 Ἰρβιμη «ποὰ 
δοοθρογαΐ, ἐοῖιιπι ἃ6 ᾿πίθσγαπι γθ ἀ] 4 ]58θῖ, ἴα πη6 πὶ 

ΡΙΟΡτογθααοά ἐγ το τα]θ το 181] Δ 4141, οοη- 
ἀετηπαίιν. Οὐ μὲν ἀθοθπηΐιπὴ ραῖγο ΠῚ, ΠΟΠΟΡ-- 

νἷτ, δὲ ροβίθα τπἰπὰπὶ ἀππιίαχαΐῖ ᾿ασαπη ἹΠοιιϑϑῖὲ, 

5641 Θοπάθπηπαίι αὐ Ραγνϊοϊα. ΠΖ σεῖο5, Ἰπα]ξ, 

Τθοιηΐπιιθ, ἀοοοῖο οπιτιος σοπίθϑ, «θοοπίες ἔρ505, 

ποη ἰδ Ζαϊάθιη Οὔβορναγθ, {Δ γῈΓῸ ΠΟΡΊ ΘΟ, 
5661, 5ογνατο οπιπὶα ψιβομπιῆι πιατιανὶ υοῦῖς. 

Ελ ΑΡοβίο 5 γατῖοπθ ΠῸῚ (ἰἰ55, π}}}} δουρὶ: : Διμϊ- 
ἰαπι ἵπιὶ εἶα τὸ ἀαπιες οἠξετπισίοποπι, τὶ πὸ υἱξι- 

ῬόΓοέιιτ' πιΐμὶ 5 οΓίτεητι, 5661 ἔτι οπιτθτι5 Θα  ἰ θαπιιδ 

τιοσπιοίἑρ5ο5 οἰοιι ἢ οἰ τηϊτιϊσίτος. ἘΛΘΏΪΠ 51 ΠῸΠ 

Οἤηηΐα Θϑϑθηΐ Προθϑϑαρῖα δ βΆ}{15 ῬΥΟΡΟΒΙΓ1Π); 
ποπ ππῖαιι6 ομηηΐα πηαπαάαία [558 ηΐ ΘΟΠβορίἃ : 
ΠΟΘ [ιϊϑϑθῖ βα ποῖ τπιπ|, τ ΠΘΟΘΘΘΔΓΙΟ ΒΟΥ  γΘη- 
τὰ ΟΠ ηἶα. ἘΘΦαΪ πη1μ] ργοάθγιηΐξ οθίθγα γθοίθ 

(δοῖα, δὶ ριορίοσθα ψιοά ἔγαίγθμ [αταπιπι ΔΡ- 
ῬΘΙ]ανθιῸ, δῖπὶ σε μθηπο Δ ἀἸοοπάιιβ ἢ ΟἸιᾶ πὶ ΘΠ] 

τ ΠΠτα θυ ΡΘΥΟΙρὶε «αὶ ἃ πη} 15 106 ν᾽ οϑί, δὶ ψεὶ 

ἀπὸ τοραϊ ρίζαν ἴπ σον ταΐθπι 3 (μὲ Θπΐπι» ἱπ αΪ:, 

ι (οἄοχ (ο}Ρ». ὑπότε χαὶ ὁ. ΑἸΙΖυδπίο ροβὲ ᾿ἄεπι 

Μϑ. ὕστερον ἐγκαλούμενος μόνην. 

α Τιγαχας εἠπῖο εἰ Βερ. βεοιπάιπι5 τῶν ἄλλων ἀμε- 

λεῖν : 564 γόσοπὶ ἄλλων ἀοἰενῖ, ἤάειη. ἀπε αοτγιπι 

τσίαπη ΠΤ ΟΓιΙ πὶ βθυιιέιβ. 

» (οάοχ Ο(Ο]Ρ. θεοῦ διακόνους. 

δεπ. ἡ. 7: 

αι], 48. 
19. 20. 

2Ὅον. 6.3. 



ὥοαη. 8. 

34, 

“οαπ.13.8. 

«Ἰοοί, 2 32. 

Ποῖ, τὸ. 
τή. 

2] απ. 7. 

Μαιι.6.5. 

1. ον. 

3. 
1.3. 

λ00 

{αοίι ροοσαίπιηι, ΘΥγιι5 65: ρμϑοοαίῖ, Ουϊὰ Θείαιη 
οὐϊαιαηι. ρυ οϑὲ. ΜΠ] ΓΟΛ ΠῚ. ΠΟΥ ΟΣ. 6556 

ΘΧΡΘΙ ΘΠ, 5] ᾿ρϑδίτιθ. ΘΟ Ριι5 γ6] 40 τπὸὺ ΠΙΟΤῸ 
ΘΟΡΡΙΠ ΙΓ ἢ 

3. Εγρο, ᾿ἰπαυΐθὲ 4] 1415, ΟΠ γι δ πὶ ῬΟΥΠλ]Π 

411 οπνηΐὰ ΠΟΙ βούνδηΐ Ῥ δοορία, Ἱπ. ἘΠ] 16 δὲ 
51η6 ἔσιιοῖαι Αἰ πιὰ οἰϑιοάϊοηῖ ἢ Αἀ Πος }ιναᾶῖ πι6-- 

τη] 556. θαι Ῥοινῖ, 411 ροβίιιαμη. [ἅ πὶ Πλ] τὰ 
ΡΓΘΟΪαΓῸ σοϑϑοναῖ, [ἈΠΟ Λατι6. Ῥδατιι5 [πδ νὰ Ὁ ργτ - 

ἀϊοαῖι5,, ΟΡ ἀπαπη ἀππηταχαϊ Θυγα απ διιάϊνι : ὦ 

δὲ χιοτν ἰάνογο 6, ποτὶ ἐαθονὶς ματίοπι πιθοιίηι. 

Οπμλττο. ἁπῖοπι ἀἴοθῦθ, ΠΘήτι6. 56 Π  ΠΘ ΠῚ ΠΘΩΙ6 

ὁοπίθιίιιπ δὰ ΤῸ πα Ἰσανῖ, 564 οϑίθ αὶ ΠΟπΟυΘΙη, 

ἀς41|6 ΤΟΝ ΘΥΘ ἢ ΤΠ} 1π ΠΟ ΠῚ ΠῚ1ΠῚ 5118}. 564 ἀἴοθὶ 
Δ] Π4τ5. : δουρί δι : Ομ οιῖς ἱπνοσανετίι τιο- 
πιθη ])οταϊπὶ, βαΐνιι5 ΟΥ̓, 516 τιϊ δὶ 48] ᾿ἱπνόσανο- 

ΥἿζ, 58 115. 510 ρ88 ΠΟΠΊΪΠ15. ΠΟΠΉ]ΠΙ ἱπνοοαῖο δά 

58} 16 1} ΔΕ ρ᾽ϑοθ πάαγη. Υ Θυῖι πὶ διαὶ οἱ 116 Αρο- 
510]πὸ ἀϊσοηίθιῃ : Ὁποπιοίίο ἐγπο ἱπνοσανιίπι, ἐπὶ 

αιομι τιοτὶ οὐ Θαἰϊοτιτῖ ἢ Οτοί 5ἱ ογθ 5, ἀπά] 

ἸλοιηἸ πτιη, 411 αἱ : Νίοσι οηιπῖς ἡ αἰοῖς πε ιῖ, Ὁ 

“Ζ)οηιῖπο, ])οιηιῖπο, ἱτισα νι ἵπι τϑστείπι οι οὐ 

56( φιιὶ (ποῖ! πυοΠπιπίαίομι Ῥαινὶς ἡιοὶ, ψιὶ ἐπὶ οὐ - 

ἐἰξ 651. Νάτα σον 4 Τλοτἶ πὶ νοἠιπίαίθιη [Δ οἷ, 
ΠΟῊ ἴα Τἀτηθ ἢ τ Τ)θι5 να], ΠΟ46 πος ὁχ ἁ[[6-- 

οἴτι ΔΠΊΟΥῚ5 Οὐ τὰ Π)6ῖι πὶ ΡΟΡα στ, 15 ΟΡΟΡῚ ρϑυΠοἰθη- 
(ὁ {γτιβθα. 5[{ πη 1 ΟΡ ΕΝ, Πα χ τα νΟΟΘ ΠῚ ᾿ρϑῖτι5 

Ἰθομμϊηΐ ΠΟΒΕ 165 ΟΒνΙβεῖ, 4 ἀἸοῖε : “Παοϊισι, 

εἰ οἱεἰοαμπίιτ αν ποινίτὶθιι5 ᾿ς ἀπχοτι εἰἴοο υοὐὶς, 

τϑοθρογιε τιϑτοθάοτπ, διιαηι. Τπ6 Ῥαμ] 5. Αρο- 

58[0]1τ15 οἰθοῖιϑ Θϑι ἀἴσογο : δ εϊαγηϑὶ εἰσί ϑιίογο πὶ 

εἷδος ρατρόνιν Ομιπ5 [αποιμαῖος πόας, εἰ οἱ 

5. ΒΑΘ ΟΥΒΑΒΙ Δ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΒΘΗΙΕΡ. 

τῆς ἁμαρτίας. Τί δὲ τὸ χέρδος τῆς ἐν πολλοῖς ἀπα- 

θείας τῷ ὑφ᾽ ἑνὸς πάθους φθειρομένῳ τὸ σῶμα ; 

Ν » 7 “-Ὁ- Υ “-Ὁ΄᾿ 

Ἄρα οὖν, “φησί τις, τὰ πλήθη τῶν Χριστιανῶν 
λ , Γὰ , 3 λ }Ὶ ΓᾺ οὐ - μὴ φυλάσσοντα πάσας τὰς ἐντολὰς, ἀνόνητον ἕξει 

ὦ - , 

τήν τινων φυλαχήν; Πρὸς τοῦτο τοῦ μαχαρίου Πέ- 

τρου μνημονεῦσαι καλὸν, τοῦ μετὰ τοσαῦτα μὲν 
ἣ 

χατορθώματα, τοιούτους δὲ τοὺς μαχαρισμοὺς, " ἐφ᾽ 

ἑνὶ μόνῳ ἀχούοντος" ᾿Εὰν μὴ νίψω σε, οὐχ ἔχεις 
͵ὔ ΓΎΕῚ -᾿ “ ΦΧ 7 [ ΕΔ Θίσαν 9 - 

μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. ᾿Ιδῶ δὲ λέγειν, ὅτι οὐδὲ αὐτὸ ἐχεῖ- 
, 325. Ν ΄ τ »» Εν 

νο ῥαθυμίας οὐδὲ χαταφρονήσεως εἰχεν ἔνδειξιν, 

ἀλλὰ τιμῆς καὶ εὐλαδείας ἦν ἔμφασις. Καὶ μὴν, 
᾿ ΕΑ ΤΩΣ Ἀεὶ, τυ ΣΤ ΎΡΡα , 

εἴποι τις ἂν, γέγραπται, Πᾶς ὃς “ἂν ἐπιχαλέσηται 

τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται ὥστε ἀρχεῖ καὶ αὖ- 
ΗΠ ως -“ , - ᾿ 

τὴ ἣ ἐπίκλησις τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου σῶσαι τὸν 

ἐπικαλούμενον. Ἀλλ᾽ ἀχουέτω χαὶ οὗτος τοῦ ἀπο- 
, , - Σ» » , ΕῚ Δ ΞΊ 

στόλου λέγοντος" Πῶς οὖν ἐπιχαλέσονται, εἰς ὃν οὐκ 
ΤΥ , ἬΣῚ »» ͵ “ - Ἐ - , 

ἐπίστευσαν; Εἰ δὲ πιστεύεις, ἄχουε τοῦ ᾿ Κυρίου 

λέγοντος - Οὐ πᾶς ὃ λέγων μοι, Κύριε,, Κύριε, εἰσ-- 

ἐλεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὃ 

ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

Ὅπου γε χαὶ ὃ τὸ θέλημα ὁ τοῦ Κυρίου ἐργαζόμε- 
΄ νος, μὴ καθὼς θέλει δὲ ὃ Θεὸς, μηδὲ ἐν διαθέσει 

τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης τοῦτο ποιῶν, ἀνόνητον ἔχει 

τὴν τοῦ ἔργου σπουδὴν, κατὰ τὴν φωνὴν αὐτοῦ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰπόντος, ὅτι Ποιοῦ- 
᾿ Ν' ἣ -" - »Ἕ᾿ Α 2 ᾿ ΄ σι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις" ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Ὅθεν Παῦ - 

λος ὃ ἀπόστολος ἐπαιδεύθη εἰπεῖν, ὅτι Κἂν Ψωμίσω 

πάντα τὰ " ὑπάρχοντά μου, χαὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶ- 
ζὰ “ ϑήσ, ν ὌΡ7) ΡΝ ΕΣ » 

μαμου,. τινὰ χαὺ ἡσώμαι, αγαπὴν οε μὴ εχ, οὐ“ 

{ραεἰϊάεγο σΟΥριι5 πιθιεηιν τε ΘοΙ εχ 1), οἰναγὶ(α-- Εὶ δὲν ὠφελοῦμαι. “Ὅλως δὲ τρεῖς ταύτας ἐγὼ διαφο- 

ἰθηι ατίοῖν σπιοσὶ πανιίονο, πὶ πὶ ὶ ΡΙοάοςῖ. Τὰ 

51 Π1ὰ τι δὴ} 1ὰ παρὸ ὁσῸ νἱἄθοὸ ἀπῖμηὶ εἰϊδονῖς 

τ Πα, {ΕΠ 115. ΟΧ ᾿πον ΠΓ4}0}}} ἀιιδδη ποοθϑϑιταῖθ 

4 ΟΠ οαἸοι τη ΘΟ ΠῚ ΟΠ πλῖ". Αἰ Θηΐ πὶ Βα ρὈ] ΤΟΙ 

ποῖαι ἃ πα} ἀθο! πἀπλῖι5,. Υ ΟΥ̓ Θα  π|6 ἴῃ ΙΓ ται 

ΒΘΡΨ ΠῚ Σ ἀπ τη Ὁ 15. ΠΠἸιο 15. ΓΘ αἰ ΓΟ Πἴο5, ΟὉ πὸ- 

508} ἸρΒΌν αι. αι ΠΠαςθι τηα πη ατα ΘΧΡ]ΘΙη 15, οἵ 

Ἰιος βᾷσίο ΠΟΙ ΟΘ ΠΥ] 5. ΘΟ ΠΟΙ Πλ11} 51 Π}}165: ἀπ Ὁ 

ἸΡϑιιηὶ ΠΟ ΠΟ σια11}}, Ομ αν Τὰ ΓοΙ 116 Θὰ ΤΠ ρ ἸΒ] Δ ΤΟΥ Θ ΠῚ 

ΠΟ ΒΓΡΙΠῚ.,. σαι οηῖο5. (πο ἀρ ηὶ δἰμηιι5. πα 1], 

41 ἴὰπ Ῥ]ουῖοσο ἂς θΟπῸ Π 60 56 ν᾽ ληγ1ι5, οἱ τὰ 

ὁ Ἄορ. τογίτιβ φήσει! τις. 

ἀ Οὐδοχ 001}. ἐφ᾽ ἕν μόνον. ϑιαιπι οἀτιὶ αὐτῷ ἐκεί- 

νῷ. Αἱ Μϑ5. {γὸ5 αὐτὸ ἐχεῖνο. Τ᾿ ἀοπὶ ργὸ οὐδὲ Ἰορῖταν 

ἢ ἴὰ {τἰθιι5 ΟΟἸοῖθιι5. 

ἐγ οοιϊα ἂν «ἀα τα ο5ὲ οχ ἀΠΓΙΖυΐ5. {τ Ρῖι5 ΠΡ ὶς. 
ἮΝ ὁ ἴτὰ χα] το ροϑὲ αἰνασιιο, ΘΠ τὸν χαλούμιενον. Αἱ 

Μ585. ἔτὸ5 Ῥυωίου Ὗ ο55. τὸν ἐπικαλούμενον, πιο]λιι5. 

ἃς τῆς διαθέσεως πρὸς τὴν ἀπαραίτητον ἀνάγχην ρ ᾿ 
ἐφ [. φω “ 3Ε ν 6 , ι λ , 

τῆς ὑπαχοῆς καθορῶ. Ἢ γὰρ φοδούμενοι τὰς χολά - 

σεις ἐχχλίνομεν ἀπὸ τοῦ ' χαχοῦ, χαὶ ἐσμὲν ἐν τῇ 

διαθέσει τῇ δουλιχῇ " ἢ τὰ ἐχ τοῦ μισθοῦ χέρδη διώ- 
χοντες, τῆς ἑαυτῶν ἕνεχεν ὠφελείας πληροῦμεν τὰ 

προστάγματα, χαὶ χατὰ τοῦτο προσεοίχαμεν τοῖς 

μισθίοις " ἢ δι’ αὐτὸ τὸ χαλὸν, καὶ τὴν πρὸς τὸν 

δεδωχότα ἡμῖν τὸν νόμον ἀγάπην, γαίροντες ὅτι 
ἐν ᾿ 3 5 : βΉΡΝ ΔΎ Σ ΚΕΝ 

οὕτως ἐνδόξῳ καὶ ἀγαθῷ Θεῷ δουλεύειν χατηξιώθη- 

μεν, χαὶ ἐσμὲν οὕτως ἐν τῇ τῶν υἱῶν διαθέσει. Οὔτε 

οὖν ὃ ἐν φόδῳ τὰς ἐντολὰς κατορθῶν, χαὶ ἀεὶ τὸ 

ὑΒορ. Ρυίπιιβ οἱ οββ. χυρίου, ἐὲ (οἷ5]. ῥυϊπηιβ 

ἐράζοντος, οἰαπιαγείοπι. 

5 ἤθρ. ἀπο Μϑβ5. θέλημα τοῦ θεοῦ. ΑἸΙφυδπίο μοβὲ 

Β (οάεχ (00]}ν. ὑπάρχοντά μιοι. 

1 Τάοπι Μ5. ἀπὸ τῶν χαχῶν. αι Ἰομσο θξν ρεὶς 
τηῖι5 πληροῦικεν τὰ προστεταγμένα. 



ῬΡΠΟΟΘΕΜΙΌΜΟ ΙΝ ΚΕσαΌμΑΒ5. ΕὔΒΙῸ5. ΤΙΔΟΤΑΤΑΒ. 

«ἧς ῥᾳθυμίας ἐπιτίμιον ὑφορώμενος, τὰ μὲν ποιή- 

σει τῶν προστεταγμένων αὐτῷ, τὰ δὲ παρόψεται" 
- ᾿ ΕΥ̓ ΔΑῚ ΄ ΑΚ ὩΥ ς , Ἷ 

ἀλλὰ τὴν ἐπὶ πάση παραχοὴ ἐχδίχησιν ὁμοίως ἑαυ- 
- τς. ἃ , γίδες. « πο , 

τῷ φοδερὰν ὑπολήψεται. Καὶ διὰ τοῦτο μαχαρίζεται 

μὲν ὁ πάντα ᾿ χαταπτήσσων δι᾽ εὐλάύδειαν - στήχει 

δὲ ἑδρχῖος ἐν τῇ ἀληθεία, δυνάμενος εἰπεῖν" Προω- 

ρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐκ 

δεξιῶν μου ἐστὶν, ἵνα μιὴ σαλευθῶ - ὡς οὐδὲν αἵρού-- 
- - ΓΝ ΞΕΝ , ΕΑ 

μένος παριδεῖν τῶν δεόντων. Καὶ, Μαχάριος ἀνὴρ 

ὃ φοδούμενος τὸν Κύριον. Διὰ τί; Ὅτι ᾽ν ταῖς 
- -Ὁ , -- 

ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. Οὐ τοίνυν ἐστὶ τῶν 

φοθουμένων τὸ παριέναι τι τῶν ἐντεταλμένων, ἢ 

ἀμελῶς ποιεῖν" ἄλλ᾽ οὐδὲ ὃ μισθωτὸς παραδῆναί τι 
-νΝ ΄ ἀπ Λ - " , 

τῶν οιατεταγμενων αιρήσεται. Πῶς γὰρ χομίσεται Β 

τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας τοῦ ἀμπελῶνος, μὴ πάντα 
, , Γ΄ “- 

πληρώσας τὰ συμπεφωνημένα; Καὶ γὰρ ἐὰν ἕν τι 

ἐλλείπη τῶν ἀναγχαίων, ἄχρηστον αὐτὸν τῷ χεχτη- 
΄ ΠῚ ΄ -“" ον, -" Ἃ 26, ᾿ 

μένῳ " χατέστησε. ᾿"ΐς οὖν "ἔτι τῆς βλάύης μισθὸν 
ε γ “ΠΝ 7, κα," κε δὰ οὐ 
ὑποτελέσει τῷ ἀδικήσαντι ; Γρίτον ἦν ἣ χατὰ ἀγά- 

πὴν ὑπηρεσία. Τίς οὖν υἱὸς, σχοπὸν ἔχων τὴν τοῦ 

πατρὸς εὐαρέστησιν, ἐπὶ τοῖς μείζοσιν αὐτὸν εὖ-- 

φραίνων, τῶν μικροτάτων ἕνεχεν λυπεῖν αἱρήσεται; 
Ν ΡΟῚ - ἸΠολὺ δὲ “πλέον, καὶ τοῦ ἀποστόλου μεμνημένος, 

τ αὶ ΣΝ Ἂς ΠΌΣος ΜΆ λές " 
εἰπόντος " Καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ 

Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε. 

Οἱ τοίνυν τὰς πλείστας τῶν ἐντολῶν παραδαί- 
Ε , , ἣν , , 

νοντες, ἐν ποίῳ μέρει τετάχῇαι βούλονται; μήτε αὶ 

“ ὡς Πατρὶ ὑπηρετοῦντες τῷ Θεῷ, μήτε ὡς μεγάλα 

ἐπαγγελλομένῳ πειθόμενοι, μήτε ὡς Δεσπότη δου- 
λεύ Εἰ γὰρ “Π , " Ἔλτς μας -- 
εύοντες. Εἰ γὰρ “Πατήρ εἰμι, φησὶν, ἐγὼ, ποῦ 

" ᾽ν» ᾿ 5 "πὸ ὁ Ψ ΕῚ - ἢ - 

ἐστιν ἣ δόξα μου: χαὶ εἰ Κύριός εἶνχι ἐγὼ, ποῦ 3 θ ᾿ δ 0 
Ἂς « Α , ΝΥ ΄ 

ἐστιν ὃ φόδος μου; Ὅ υὑὲν γὰρ» φοδούμενος τὸν Κύ- : ᾽ ᾿ γὰρ ὃ ς 

ριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. Διὰ 
δὲ τῆς παραύδάσεως τοῦ νόμου, τὸν Θεὸν, φησὶν, 

ἀτιμάζεις. Πῶς οὖν τὸν καθ᾽ ἡδονὴν βίον τοῦ χατ᾽ ᾿ ͵ 

ἐντολὴν προτιμήσαντες, ζωῆς μαχαοιότητα, χαὶ 

Τἰσοπολιτείαν τῶν ἁγίων, καὶ τὰς μετ᾽ ἀγγέλων 

ἃ Βα οπο5 νεΐογοϑ χαταπτύσσων. (οάοχ (Ο]Ρ. χα- 

ταπτύων. ἈδΡῚΪ ῬΥΪπιτβ οἵ Του ἴτι5. οἴη (Ο15]. ῥυΐπιὸ 

χαταπτήσσων, πο ΔἸ1ον Ἰορίταν ἀρ ΤΙΧΧ, Υ πα 

ἀαΐοπι ᾿ἶο 1π|6}]Π1σ 85 Γππόγοπὶ Π]1ὸ ἀἴσπαι, οἱ 50111- 
οοΥ ΔαἀπηἸἰβοθαίι ἉΠΊΟΓ. 

» ἙαΠοπο5 γοΐογοβ δὲ ἄτιο Μ95. τῷ χεχτημένῳ χατέ- 

λιπεν. Οοάοχ Δ οβ8. εἰ (0]}. εἰ Βδρ. Ῥγίμηιιβ εἴ Ομ]. 

|| ]οππ Ῥυΐπηι5 κατέστησε. θα ἴ{ὰ τχυ]ῖο μοϑὶ Β6ρ. 

ῬΥϊπλιιβ μισθοὺς ὑποτελεῖ. 

401 

ἫΝ ἀδαηιπη τὶ ΠΠῚῚ δἰ] οἰ πλιιν. ΝΘ Ἰρτταν 15. Ζαϊ ἴπ 
τἰπηογὸ ρου Ποῖ: πιὰ πα αία, ΒΘ ΠῚ ροΛ τ6 (ἀοϑι ἀϊα ρο- 
ΠᾺΠῚ 515Ρ6οἴαπι πα θεῖ, 4}1ἃ αι 6 πὶ (1188 510] ργ- 
οορία ἔπουῖητ, δχβθάιιθει, 411ἃ νΘΡῸ ΠΟΡΠΙΡΘΕ : 

564] Ομ ηἶβ ἱποροαἸθητῖς ν᾽ ποῖα πη 5101 Θχ ο΄ πιῸ 

πἸδ πη πὶ 550 1 οα θ᾽ τιν, ἘΠ Ἰἀοἶνοο Βϑα[τ5 ρΓθο- 

ἀἸσαιαν 41 γϑυθίι ΟΠη πὰ. ΟἿ πηθίιπι : δας δτι- 

16 πὶ ΠΡ πητι5 ἴπ νϑυϊταῖθ, οἴιῃ ῬΟσ51} ἀἴσογο : Ῥγο- δαὶ. 15.8. 

νίάοναπι 1)οπιίπιιτη ἐν ἐοπιρθοίι Ἰ60 5616), 

γιοπίαπι α εἰθα τὶς 65. πεῖ, τι6 σοτη πιονθατ : αὶ 
50 Π|66 0 πὶ 1} δουιι πὴ 4185 ἃ(] οἰ οἴ τι ΡΘΥ ΕΠ ποαηϊ, 

Ῥυ θυ πη τοῦ 6 ν }1. Ελ, δοαΐζιι5 οἷν ἡτιὶ {ἰπιοὶ Ῥϑαὶ. ται. 

Ργον. 

ιή. 

. 5 δὴν ΚΣ 
Τοοπιΐμτιι. Οτιαπη Ὁ» οαπβαιη ὃ Οτα 7γι πιατι τς 

ὁ7τι5 σοἶοξ πἰπαῖς. Τα αιθ. {{π|6 {{π|π0 ΠΟῊ 681 4}1-- 

αυϊά οχ 115 41 ρυδοθρία ἔπθυῖ ἢ, ργθο ον, δαὶ 

ΠΟΡ ΙσΘΠ ΘΙ ΘΧΘΘΙΕΪ : [Π10 ΠΘ ΠΙΘΙΌΘ ΠΑΡ Ε5 “τ 61 
4υϊάαιιαπη ΘΟΓΙΠῚ (1188. Ρ ΓΔ ΒΟΡΙρἴὰ 5] η1, ν]ΟΪ ΓΘ 
νοΐθι. Οτοπηοίο ΘηΪπὶ Ῥ ΘΟ ΤΉ ἔθυθε. ΟἿ) ὙΠ 85 

ΘᾺ] ΕΓΔ ΠῚ, 51 Ῥαοῖα ΟΠΠΠ18 ΠΟΠ δου αν ΘΙ ἢ ΕΘ ΠΙΠῚ 

51 6] τπΠ}1Π| ΘΧ 115 {1185 ΠΘΟΘββανῖα Θχϑ! 61 ηΐ, 46- 

[ἀϑνὶτ, ᾿πα ΠΠ6 πὶ ᾿ρ58 Π| ΡΟ ΒΒΘσϑουῖ ΓΘ 6161}. Ἐπ αιι15 
ΡΓίοσθα ἀθιυ τη  Π 11 τη  Θ 61] ρουβοϊν αὶ 1Π]10185 
δοίουῖ ἢ ΤΟΡΓ ΠῚ τη ΠἸσ [θυ πῇ ΘΡαΐ Ὁ ΟΠ ΑΡΙ Γα 6 πὶ 

Ῥγεοϑετα πη. Οὐδ ἸσΊ ταν ΠΠῚ 115, ΟἹ} 115 15 5ΟΟΡΊΙ5 511 

τιῦ σΟΠΙΡΙασθας ραν, ἰρϑιιπὶ 1π ΓῸ]115. ΠΙΔ]ΟΓΊΡΙ15 

ΦΧ Ϊαγαῖππι, {ΓΒΕ Π Πα Ὁ ΓῸ5. ΤΠ] ΠΟΥ 5. ΠΙΟΠΊΘΗΓΙ 

αἰποονθ νοἱθ "ἢ Οτοα δἰϊαπν Πλι}10 Πη Δ 015 Ρ οϑῖα- 

28. 

ὈΓ, δὶ πηθμν ποῖ: ΑΙΡΟΒΙΟΠ, αὶ ἀἸοῖε : Μὲ ποῖτιε ρα. ἡ. 

ὁοπίρίσίαγο ϑρίγι τιν. σαποίμτι 1)6ὶ, ἐπὶ ἡπι0 5ἱ- 30 

δπαϊὶ ἐειϊς. 

4. Ουἱ ᾿ρτταν πα χ᾽ πιὰ πὶ ν᾽ πὶ τ] Πα! ΓΙ ΠῚ 

Ῥάγίθηι, {110 ἴῃ Πα πη ΘΙῸ ΘΟἸ]ΟσαΡῚ οτρίππε ἢ αὶ 

πράτ Τϑιη τ} ῬΑΓΓΘ ΠῚ. ΟΠ 56 11118. οΟΪαΠΐ, ΠΟΘ 116 

οἷ τἀ πη τὰ πὶ πᾶσα ΡΟ] σΘ πε Παρθαπι ἤΠά6πη, π6- 

486 πὶ ΠομλΐηῸ 5θυν δ ηΐ. (δὲ Θγῖσπ. Ἰπ 11, Πα 67 Μαϊας.τ.6. 
δέιηι 650, πὶ δε σἰογία πιθα ἢ οἱ εἱ 1)οπιυὶπτιϑ 5τετη 
66ος τινὶ δεΐ {ἰηι01 πιοῖις ἢ Ομὶ δηΐηι ἐϊπη 72ο-- Γ-αἱ. ται. 

ταΐπιιγι,, ἵπι πιατι αἰῖς 67τπ|ι5 υοἶοί τιἱπιῖς. Αἰ νδ- 

Ὁ, δὲν ργιδνατίοαϊίοποπι ἰοοῖς }διει τι] ΠΟΤ α5. Ποπι.. 3. 

Οπομηοο ἸσΊβι1 δὶ νἹὰ ΠῈ να [Αγ] ἢ ΥἸ88., 1188 

Ἰαχία πιαηάατα ἀθσίτιιν, ἈΠΙΘΡΟΠΆΠΊΙ5. νἹ85 θ6ὰ-- 
αἰ ἀἸ Π6 Π1, δὲ οἷν τα 115. ΟΠ ΒΔ ΠΟΙΪ5. Π|5. ὅτι }6, 

Ὁ Γνῖάς Αἀάεπάα.] 

ς (οἄεοχ ΟοἸμθογί. πλέον τοῦ ἀποστόλου μεμνημιένοι. 

διαιίμι πὶ Μ5. ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 

ἀ Ψοου]απι ὡς «1 Ἰπηι5 ἐχ ἀπ 4115 ααίιιον ΠΠΡΓῚ5 

εἴ οχ εἀπίίοπο Νὶ' ἐπεία. 

ἐ (ΟΠ οχΥ ο55. εἰ Πδρ. ρυῖπιϑ εἰ γὰρ πατὴρ ἐγώ εἰμι, ουσὶ, 
ποῦ ἐστιν ὁ φόθος μου; καὶ εἰ κύριός εἰμιι,πεὺ ἐστιν ἡ δόξα μου. 

Γ(οάοχ ΟΟ]Ρ. ἴσην πελιτείαν. Ἀδρ. [οΥϊ5 ἰσοτι- 

μίαν, ρανπε στιν φαποιὶς εἰϊϑνίζαίοπε. 



42 5. ΒΑΒΙΓΠ ΘΕΈΒΑΒΚΕΙΞ ΘΑΡΡΛΑΏΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

δὲ οὔ ΔΠ56}15 σαπἶὰ ἴῃ ΟΠ ΡΙσεὶ σοπβρθοῖι πος 
15 ΡΟ] σθπλτιν ἢ Εβε Δ ΠΪ ΠῚ γ ΘΓ 5101], τα] 1ὰ σοπη- 

τα] ηἶϑοῖ. Οπομι 0 οἴχπὶ 100 Θ᾽Ὸ, 4αὶ π6 ἰθνῖϑϑὶ-- ἢ 
ΠῚΔ1} (146 π| ΘᾺ 8 ΠῚ} ἃ ἐ6 ΠῚ ΟἿ ΠῚ τ Ρα ἸἉΓΊΠΠῚ ΔΟΙΙΟΠΘ 
Ῥογα]θεῖπι ἢ Οπομηοο απ αν ἄθ, 48] [ΘΠ τον 

ΠῚΘ ΠῚ ΘΟΘΒΘΙῚΠῚ ΟΠ Δ να ΓΙῸ ὃ ΟἸΟΠΊΟ (0 ΟἸΠΠῚ 

1) ηΐ6]6, 4αὶ ἀϑϑι πιὰ ἃ 5 ϊποπτΐα δὲ βϑάπ]α ρυθοὰ- 

ἔομθ Τηθιιπὴ πὸπ ΘΧαβιθυῖηι 2 Οπομηοο. ΟἰμΠὶ 

51Π6 1115. 4  θυι5ν 15. δα Ποῖϊ5, 4αὶ ΠΠ]ΠΟΓι τὰ γθϑεϊσία 

56 Ζτππ|π|5 ΠΟ 51π|ῦ Ο115 ΘΓ αΠῚΪ ΠῚ ΠῚ ἈΡΌΙΓΘΙ ἴα 

Ἰπά 101} ΘΧΡΘΡ5 δῖ, πὶ ν]ο ον ἢ δὲ θη. 4π] ΠΟ 

ἀδοθγίανὶε, ραν  θῈ15 ΘΟΥΟΠἾ5 ἀἴσΠῸ5. 6556 οθηβθαΐ 9 

Οὐ5. ἹΠΊΡΟΓΆΪΟΡ 1Ϊ5 4] νἱοθυῖηῖ, δὲ 15. {αὶ πὸ 

ΘΟΠΙΡΑΡ ΘΕ ΠΕ {Π] 46 πὶ πὶ Ρτισηα, αἰπιῚ .] ἀππι- Ε 

4 αδ πὶ ἀπ} 6 ΠῚ 5ΡΟ]ΟΥ ΠῚ Ραγίθ πη 3 ΠΘι5 Ζα] 6 ΠῚ 
Ῥοπιι5 δι. 564 δϑὲ Ζιοάιθ [πβίι5. ΘΠ πογαΐ 

ΔῈ ΓΘΠῚ {π|511π|5 ὈΓῸ ΠΊΘΡΙΟ, 5101} ΒΟ Ρ πη} δϑὶ : δὲ- 

Ῥεαὶ. χή. πιθίαο, ])οπιῖπιθ, δοηῖς, δὲ σϑοῖϊὶς οογάθ. 1] δοϊῖ- 

εὐφροσύνας ἐν προσώπῳ Χριστοῦ ἑαυτοῖς ὑποθώμε- 
θα; δ ηπίας ὄντως φρενὸς, τὰ τοιαῦτα φαντάσμα- 

τα, Πῶς ἔσομαι μετὰ Ἰὼδ, ὃ μηδὲ τὴν τυχοῦσαν 

θλίψιν μετὰ εὖ) τίας δεξά ; Πῶς μετὰ τοῦ ψιν μετὰ εὐχαριστίας δεξάμενος; Πῶς μετὰ τοῦ 
Θὰ ς αὐ ν Ἂ; ΄ , ᾿Ν 

Δαδὶδ, ὃ μὴ πρὸς τὸν πολέμιον μαχροθύμως διατε- 
ΦΈΞΞΣΙ τς 

θείς; Πῶς μετὰ τοῦ Δανιὴλ, ὃ μὴ μετ᾽ ἐγχρατείας 
Ἔ ἘΑ͂ΣΟΣ Οα τσ ΑΣΑ ; κότας πα σσε στῇ 
διηνεχοῦς χαὶ δεήσεως φιλοπόνου τὸν Θεὸν ἐχζητή- 

σω [21 - , - {- , 3 "» Ε 

σας; Πῶς μεθ’ ἑχάστου τῶν ἁγίων, ὃ μὴ τοῖς ἴχνε- 
ς “ὦ , ΄ [2 ᾿, 3 

σιν αὐτῶν περιπατήσας ; Τίς οὕτως ἄκριτος ἀθλο- 
Ἐ ΞΞ Ἰβ ρον 

θέτης, "ὡς τῶν ἴσων ἀξιῶσαι στεφάνων τὸν 

νιχητὴν, χαὶ τὸν μηδὲν ἠγωνισμένον ; 'Γίς στρατη- 

γὸς εἰς τὴν μερίδα τῶν σχύλων ἐξίσου ποτὲ τοῖς 

γενικηχόσι τοὺς μηδὲ φανέντας ἐπὶ τῆς μάχης ἐχά- 

λεσεν; ᾿Αγαθὸς ὃ Θεὸς, ἀλλὰ καὶ δίκαιος. Διχαΐου 
ΝΑ 4' Ἀ “»,ὔ 5 ᾿᾿ν" δὴ ᾽΄ - 

δὲ, ἣ πρὸς ἀξίαν ἀντίδοσις, χαθὼς γέγραπται 
2 Ξ οὲ Ξ ἐφ ριος ς 

Ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ 
λιαα σαν π᾿ ταγ 5. τιον Εν Ἂν λ ὰ καρδίᾳ. Τοὺς δὲ ἐκχλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς, 

ἀπάξει Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. 
ἡ.5. παπίδς απέθηι ἐπι οὐϊἱσαίίοτιος, αὐἀάμοοε Ποπαίνιτι 5 ὅ81  Ἐλεήμων, ἀλλὰ χαὶ χριτής. ᾿Αγαπᾷ γὰρ, φησὶν; 

δππι ορογαπϊνιις ἐπὶ ψιίίαίοηι. ΜἸϑουΐοουβ χαϊ- ἃ 
Ῥεαἱ,3:.5. 6 πὶ δϑῖ, 564 οἱ Ἰπάμθχ. Ζ1)11σὶι φαϊπι, ἱπαὶτ, πεῖς 

βοτϊ οογάίαπι οἱ γμαάϊοίπση Π)οπιΐπιις. Ἑλτὰ ΟΡ οαπ- 

Ῥεαὶ, τοο. 58π| ἄἴοὶε ; Ὡ͵ίεσϊσοτϊατη δὲ ἡμαϊεῖπι σαπίανο 

τ εἰν, ΠΤοπιῖτιο. ΤΙ ἀἸοΙ Πλι5. ααϊπα πὶ δἰ ηΐ, ΠΙΙΟΓΊΤΗΙ 

Μαιι)..5.7. ΤΟἸδογθαῖαν : βοαϊΐ Θπὶπι, ἱπαἶῖ., πιϊδογι οτος, 

σιιοτιίατπ ἴροὶ πιϊξουϊοοτάϊατη οοτιδΘα τ θγεῖιτ'. 

γιάθ5. αιαπη σοηϑίἀδγαῖθ αἰαῖτν. π βου] οογάϊα 9 

Νϑάθθ οἶϊγα Ππ ]Ἰοἴ τ πὴ. ΠἸβθυΐοους. δϑῖ, Πϑήτδ 

Ῥιεαὶ. τιή. ἡ Ἰσαῖ οἰἴγα Πἰβογιοουήϊαπη. ἤ͵ϊβογίσοῦς ΘΠ ΠῚ 

5. Τοοπιῖπιις, δὲ ιιδίι5. Νἕ ἰρῖταν ἀἰμη  ἀἴὰ ἐκ Ρᾶγίδ ΕΒ 

ΤΘαη ΘΟΘ ΠΟΒΟΔΠΙ5, ΠΘΙΠ6. ᾿ρϑῖπ5. ΘΠ σὰ 5 

Ἰσπαν δ ΠΟΡΪ5. Οσοαβῖο δἰ. Τάδθο τοπίϊγια, ἰάθο 

Μαειλ. 5. [απ πὰ, ἀξ π6 οΟπέθπηηδίι ΒΟηΪα5. Οὐ εἴς- 

ἡη5. Ποῖξ αὶ 5οὶ οὐϊαῖιν", ἴρ56. δεϊαπι οοροϊτατθ πη] αϊ. 
4. Κες. 6. ΞΟΟΞ Ξ Ἔ Ἂ 
18. ΟἿ πη γοπὶ ἦἀΐ, διϊα μι ἰσπθηὴ θο] εἶτ. Π]ὰ οἰ6- 

Ζαολοτο. τ, χη ΠΕ] ΠῚ, Πδθο σον αῖθη πα Ἰσαπι : ἀπὶ ρτὸ- 

ἘΠῚ 19- Ῥίογ 11ὰ ἀπ] απλι5, ἃ Ὁ ΡΡΟΡΙου πόθο. Εἰ ΠΠΘ Δ ΠΠ1Ι5, 

ον. 3. ᾧ. τ ΠΟ Ϊ5 ΠΖυ 6 ἀϊοαΐαν : “πὸ αἰνίζας ὑοπίζαιϊὶς 

675, οἱ μαϊοπίϊα, οἰ ἰοποατιπιϊξαις οοτεπιτιὶς, 

ἑβπόγατις ἡιιοε ὑεπῖ σηπίας 1)εὶ αὐ ρωπιξοπέϊαπι ἴδ 

ἄμοῖς ᾿ δοοιιτιίπατε ἀπεΐϑηι αἰπιγιἐἰαπι ἐμ απι, οἰ ἐπι-- 

Ραπίϊοπς δοτ,, {πδεαιιγῖσας {ἰδὶ απὶ ἴτὶ ἰδ γι. 

Φιυιοπίαμῃι Ἰρῖταν ΠΟΘ ΒαΪνὶ 6556 Ροβϑιπῖ, αΐ ας 

ΟΡΘιᾷ 6χ Τ)6ὶ ρυβοθρίο οοηβοϊθηα ποη Θϑουϊηΐ, 

ὭΒΖΘ. ἈΡ5]πι6. ρϑυΐοι]ο ααϊἀιιαπι Θουιι πὶ {11:5 

ἐπηρογαῖα ἔπιθι ϊηῖ., ῬΡΘΘἔΘΡ ΙΔ ΕΠ (Ἰησ 6 5. ΘηΪπη 

ξ (οάοχ (0]". νηπίων ὄντως φρενῶν. 

μι ἘΝ ΙΠΟπῸ5 νοΐουοϑ ὃς τῶν. ἌΠΒΕΖαΙ φαδΐαον ΠΡ τὶ 

ὡς τῶν. 

ἃ Οοάεχ (0]Ρ. ἐλεήμων ὁ θεὸς, ἀλλά. 

» ἘΔΕΙ οἱ ἄπο Μ55. ἐμιάθομεν ἐπί. Ἀδξ. ῥυίιηιι5 ἔμα- 

ἘᾺ Ξ ἐπε 
ἐλεημοσύνην χαὶ χρίσιν ὁ Κύριος. Διὸ λέγει" ΓἜλεον 

Ὶ ΄ “ , Ἰο , "3 ᾽ν , δον , 

καὶ χρίσιν ἄσομαί σοι, Κύριε. ἢ Ἐμάθομεν ἐπὶ τί- 

ς τὸ ἔλεος" Μίαχά ὰρ, φησὶν, οἵ ἔλεήμονε νας τὸ ἔλεος " Μαχάριοι γὰρ, φησὶν, οἱ ἐλεήμονες 
ἈΕ Ε ας ἜΞῸ ἢ στ ΕΑΡΑ Δ λνς , ; 
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. “Ορᾷς πῶς χεχριμένως χέ-- 

“Ὁ 5ᾺἈ » ἡ -} 7 τ “Ὁ ᾿ ΕῚ - 

χρηται τῷ ἐλέῳ; οὔτε ἀχρίτως ἐλεῶν, οὔτε ἀνηλεῶς 
- ἈΞ Ἢ χρίνων. ᾿Ελεήμων γὰρ ὃ Κύριος, χαὶ δίκαιος. Μὴ 

“- ΕΣ 

οὖν ἐξ ἡμισείας τὸν “ Θεὸν γνωρίζωμεν,, μηδὲ 
- , 

ἀφορμὴν δαθυμίας τὴν αὐτοῦ φιλανθρωπίαν λαμόά- 
τι - ἥ 

νωμεν. Διὰ τοῦτο βρονταὶ, διὰ τοῦτο χεραυνοὶ, ἵνα 
δ; 5 

μὴ χαταφρονῆται ἣ ἀγαθότης. Ὃ τὸν ἥλιον ἀνατέλ- 
« 

λων, χαὶ ἀδλενίαν ᾿χαταδιχάζει. Ὃ τὸν ὄμόρον 
αἴκεν τὐδν θρος ΞΆ γρρδλς τα χες τα ψ ρα ξαδα Ξ 
διδοὺς, χαὶ τὸ πῦρ βρέχει. ᾿Εχεῖνα τῆς χρηστότη- 

τος, ταῦτα τῆς ἀποτομίας " ἢ δι᾽ ἐχεῖνα ἀγαπήσω-: 

μεν, ἣ διὰ ταῦτα φοδηθῶμεν, ἵνα αὴ ῥηθὴ καὶ 

ἡμῖν" Ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, καὶ 

τῆς ἀνοχῆς, χαὶ τῆς μαχροθυμίας χαταφρονεῖς, 

ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἷς μετάνοιάν σε 
γ΄ , 

ἄγει; Κατὰ δὲ τὴν σχληρότητά σου, χαὶ ἀμετανόη- 

τ οὗΐαν, θησαυρίζεις ἑαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρα τον χαρδίαν, θησαυρίζεις ἑαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ 
“4. τπ πο, 2 κ ῃ νΨ τῷ ν᾿ φῶ ι 
ὀργῆς. ᾿Επεὶ τοίνυν οὔτε δυνατὸν σωθῆναι, μὴ ποι- 
ΩΝ Α ἀν ΣῚ ΑἹ Ὁ -»-» μὰς ἣΣ 

οὗντας τὰ χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἔργα, οὔτε τὸ 
ΟΣ τ: : ἕ 

παριδεῖν τι τῶν προστεταγμένων ἀχίνδυνον ( δεινὴ 
ΕΣ ᾿ 

γὰρ ἣ ἔπαρσις, χριτὰς ἡμᾶς τοῦ νομοθέτου χαθέζε-- 

σθαι, χαὶ τοὺς μὲν ἐγχρίνειν τῶν νόμων,, τοὺς δὲ 
σὰ πεάδεῖν. φέρει δὴ οἱ Ἐπ ΕὐξεΘ ΙΕ 2 τους παραπέμπεσθαι), φέρε δὴ οἱ τῆς εὐσεδείας ἄγωνι 

σταὶ, οἱ τὸν ἡσύχιον χαὶ ἀπράγμονα βίον, ὡς συν- 
ν - - -κ ᾿ 

εἐργὸν τῆς φυ ᾿αχὴς τῶν εὐαγγελιχῶν οογματων τι- 

θες ἐπί. Οοάοχ Ο(ΟἹΡ. ἔμαθες δὲ ἐπί. Οὐἱ ἄπο (οάϊςοος 

ΒΡ πὶ ποῖαπι ᾿π! ΓΟ ἃ Π0Π15 Ροβὲ σόσοπη ἔλεος. 
ς Ἄερ. ῥυίπιιβ ἐξ ἡμισείας τὸν κύριον γνωρίζωμεν. 
ἃ (οάοχ ΟΟἹΡ. καταδιχάζων.... πῦρ βρέχων. 



ῬΕΚΟΟΕΜΙΜ ΙΝ ΒΕΘΌΙΑ5 ΕΒ ΤΠΛΟΤΑΤΑΒ, 

μήσαντες, χοινὴν φροντίδα καὶ βουλὴν προθώμεθα, 

ὅπως ἂν μηδὲν ἡμᾶς “διαφύγη τῶν ἐντεταλμένων. 
Ξ 

Εἰ γὰρ δεῖ τέλειον εἶναι τὸν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον 

(καθὼς γέγραπται, χαὶ ὃ λόγος ἐν τοῖς πρὸ τούτων 
ἀπέδειξεν), ἀνάγχη πᾶσα, διὰ πάσης ἐντολῆς χα- 

ταρτισθῆναι εἷς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 

Χριστοῦ, ᾿ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸν θεῖον νόμον, χἂν χα- 
θαρὸν ἢ τὸ λελωδημένον, ἀπρόσδεχτον εἰς θυσίαν 
το σὺν τ μὰ με σ φΦι σ᾿ τσ Ξν -- 

τῷ Θεῷ. Οὗπερ ἂν οὖν ἕχαστος ἐνδεῶς ἔχειν ἡγῆπ- 

ται, τοῦτο εἰς χοινὴν προτιθέτω διάσχεψιν. ἹῬᾷον 
μ᾿ Ε) τὭω ΄ - ἢ ᾿Ν ΄ γὰρ ἂν ἐν τῇ φιλοπόνῳ τῶν πλειόνων διερευνήσει 

τὸ λανθάνον ἐξευρεθείη, Θεοῦ, δηλονότι, κατὰ τὴν 

ἐπαγγελί ὃ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χα- γγελίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χα 

ριζομένου ἥμῖν τοῦ ζητουμένου τὴν εὕρεσιν, διδα-- 

σχαλία χαὶ ὑπουνήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἕδσπερ 

οὖν ἐμοὶ ἀνάγκη ἐπίχειται, χαὶ οὐαί μοι ἐστὶν, ἐὰν 
, ) “ [2 Ἢ - εὐ Ε᾽ κ Φ 

μὴ εὐαγγελίζωμαι, οὕτω χαὶ ὑμῖν 5 ἴσος ἀγὼν ἀπο- 

ραθυμήσασι πρὸς τὴν ἐξέτασιν, ἢ ἀτόνως χαὶ ἐχ- 

λελυμένως πρός τε τὴν φυλαχὴν τῶν παραδεδομέ.- 
νων χαὶ τὴν διὰ τῶν ἔργων πλήρωσιν διατεθεῖσιν. 
Διότι φησὶν ὃ Κύριος " Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐχεῖ-- . ἰ πὼς Ὁ) 

νος χρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτη ἡμέρα. Καὶ, Δοῦλος 
᾿ ἐὴ ι κ᾿ 5 - ΦΣΟΙΝ 

ὃ μὲν μὴ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου 

ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας" ὃ δὲ 

ἑαυτοῦ. 

Ν ὶ ᾿ , Δ 4 , Ἶ . ᾿" γνοὺς, καὶ μὴ ποιήσας, μηδὲ ἑτοιμάσας ἑαυτὸν πρὸς 

τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς. Ἐὐξώμεθα 
Ε Ἂς οὖν, ἐμοὶ τὴν ' οἰκονομίαν τοῦ λόγου ἄμεμπτον, χαὶ 

ὃμῖν ἔγχαρπον τὴν διδασχαλίαν γενέσθαι. Ὡς οὖν 
Ε] “ 3 , - «Ὁ ΄ 
εἰδότες, ὅτι ἀντιπρόσωποι ἡμῖν οἱ τῆς θεοπνεύστου 

Γραφῆς λόγοι στήσονται ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦ Χρι- 
στοῦ (᾿Ἐλέγξω γάρ σε, φησὶ, καὶ παραστήσω χατὰ 

᾿ 
πρόσωπόν σου τὰς ἁμαρτίας σου), οὕτω χαὶ πρόσ- 

χωμεν νηφόντως τοῖς λεγομένοις, χαὶ εἰς ἔργον 

προαγαγεῖν τὰ θεῖα "διδάγματα σπουδαίως ἐπειχθῶ- 
μεν ὅτι οὐχ οἴδαμεν ποία ἡμέρᾳ ἢ ὥρα ὁ Κύριος 
ἡμῶν ἔρχεται. 

ε (οάοχ ΟΟἹΡ. ἡμᾶς διαφύγοι. Μοχ ἰάεπι Μϑ5. λό- 

γος ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπέδειξεν. Ἀδρ. ῬὈγίπιιβ ἴπὶ δ ΟΤῚ5 

«υΐϊάοπι ΘοΠβΘμ  οἴλπὶ 60 {116 πὶ ΠΊΟΧ ᾿πάϊοανι ἰἰθτὸ : 

864 ργὸ ὑπέδειξεν παρε ἀπέδειξεν. 
γ ἘΔ ἐπεὶ δὲ καί. Θεά νοοσυῖϊα δὲ ἱπ γεΐογῖθιιβ αιιὰ- 

ἴον ΠΡτῖς ποῖ ἰεσίξαν, ϑΓαϊ πη. οἀἸτοπα5 γεΐεγεβ εἴ 
ἄτιο Μ55. οὗπερ ἂν οὖν. ΑΙ ἄτιο Μί55. ὅπερ ἄν. 51}- 

πᾶς Βεξ. ΡὈγῖπιιϑ εἰς χοιγὴν διάσκεψιν προθέτω. 
εΕ Βεξ. Ῥυίπηιβ ὑμῖν ὁ ἀγὼν ἴσος. Μοχ 661 εἰ ἄπο 

Ν95. τῶν παραδιδομένων. ΑΠῚ ἄτι τῶν παραδεδομένων. 
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ΔΥΤΟσΔΠΙα δϑῖ, ΘΟ πε αϊ ΠΟΒ ἰΘρ ἰ5᾽αἴου 5. ἡ ]6 65, 
δὲ ]185 ψυϊάθπῃ ᾿θσθ5. ΘΟΠΙΡΙΌΡΔ ΓΘ, ἃ[1ὰ5 γὙ6.Ὸ τὸ- 
Π]σογθ), ἀσθάϊιπι πῸ5. 4] ἴῃ Ῥἰθίδ 15. ρα ὩΘ5 ΕΓ ᾺΠῚ 
γ ΘΠ Πλ115, 4] 416 νἹ τᾶ πῈ Πα] πὶ δὲ ἃ ΠΟΡΟ 5 Γο- 
πηοΐδηι, [πη πᾶ πὶ ἃ ουϑίοάϊοπα οναπσο} ἐο- 
διηαία Δα] Ἐν Θ ΠῚ 511 Π}115. ΔΠΊΡΙΘΧΙ, ΘΟΠΙΠΠΠΘΠῚ 
σα πὶ ΘΟΠΒΙ]ΠΠ παν Δ ἢ] Ρθαπητ5, πὸ {ποά ργῶ- 
σορίμμη. πὸβ5 οἰξυσίας. Ἐξθηΐπὶ δὶ Π6Ὶ ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ 
ορονῖθε ρου δοῦαπι 6556, δου 5ΟΓΙΡ 1 ΠῚ Θϑΐ, δὲ τ 
ἀοοιγίηα 5 ρουῖτ5 ἐγαἸξα ἀου, ῬΓΌΓΒ115 ΠΘΟΘ556 

δ θαππιὶ ἴῃ 4πον]5 τηαπήαίο ρου οὶ δὲ ἀθβο νι αὐ 
ΠΠΘΠΒΕΓΑΠῚ ὁοίατ15. Ρ] ΘΠ ἔπ 41 Π|5 ΟΠ ΡΙϑ.,. Ζπαπ 0 

διατὶ δχ ἀἰνῖπα ἰθσθ δηΐπηὰ] φιοα πηπ] ξιιπῚ 511, 
δ Ια Πηδὶ [πθυῚ πηι πάη, Π)60 δα σον Ποίτιπ ἀο- 

οΘρΡίπ πηι ΠΟ δϑῖ. Οὐδ Ογ ΠῚ αιιο 510] «5416 
ἄδοββθ ρυϊανιε, Ἰὰ ἴῃ ΘΟΠΉΠΠὶ ΘΧΔΙΪΠΔ ΠΑ ΠΠῚ 

ΡΙοροπῖίο. Νὰπι πο Ἰαΐθι, Δ] τὰ ἃ Ρ] αν ῖθιι5 
ἀΠΠΠσθπ τὶ ρδυβουαζατοπο, [Δ οΙ]1π|5 ᾿ηυ θηϊγὶ ρο θεῖς, 

Ε Ὅδο νἱἀ δ! ῖοθῖ, πὶ ΡΟ  ΠἸοἰ ἔι5. οϑὲ Πομηΐπιι5. ΠΟϑίθι' 
1685 ΟΠ ν βίιιβ, ΠΟΡῚ5 Γϑὶ {188 αιιςου ταν Ἰην θηϊθη- 
ἀ8 ἀιιοίουθ, δχ βᾷ ποι Βρ᾽ γ τι5 ἀοοίγ πὰ αἴθ δά-- 
ΤΠ ΟΠ] ΠῸΠ6. ΟἸΘ πη δ πη τι Ἰσ τι ΤῊ] Π] ΠΘΟΘϑ51- 
ἴὰ5 ἸΠοῸ ΠῚ 1}, Θὲ ν85 ΠΉΪΠ] Θϑὲ, 51] ΠῸῚ θυ δησο]Ἰζα- 

γΘῸ : ἴἴὰ δὲ ν θ]5 ϑο π18]6 ρθη θὲ ρΘΡΙ Θ τ}, 
51 565: ΠΙἴθι" [ΠΕ] 5Ι γΘΡ 15, ἃπ δ δὰ 4185 (γα 
51π| ΟὈβουναπαάα οἱ γοῖρϑα σοπβοϊθηήα ἰΔ ποι Ἢ 1π|5 

86 ΓΠΊ551115. ΔΙ ΘΟΙ ΓΠΘΡῚ 15. ΟΠ ργΟρίον ΠΟ Π}1- 
Πιι5 ἀἸοῖτ : ϑόσηιο {ιιθτν ἰοσιιε{πι5. 5τίπι, {16 7μα - 

Ερίιες. ἤ. 
19. 

οαπ. τῆ. 

26. 

1. ὕοτ. 9. 
τ6. 

οαπ. τὸ. 
“ΠΑ δαδῖξ διεπι τιον ςῖπιο εἶδ. Τῖθια : ϑόγρης αὶ τιοτι η8. 

ἐοσπονῖῖ υοἶιτίαίοπι ἀοπεϊτεὶ 5τεῖ, δὲ [δος ἄἶσπα Τα 117: 

Ρίαςῖς, υαριϊαρῖϊ ρακιοῖς : φιιὶ ὍθΓῸ πιονῖϊ, δὲ τιοτὶ 
7δοῖιϊ, ποιθ ραγανῖ! 56 αὐ πνοϊιπίαίοπι 6], υα- 
Ριϊανὶι πειιϊ5. ῬΥΘΟΘσητιν 15 1{π|}, τ 6ΘσῸ ἱποι]ρὰ- 
ἴθ αἰβρ 56 ΠῚ ΒΘΡΠΠΟΠΘΠΊ, γῸ5 γΘΙῸ τὸν ἀο-- 

ΟἰΡΙπᾶπι ΘΧοΙρ  αιϊ5. ΤἈΠΊ Π8 ΠῚ ΟΡ, {111 50] Δ ΠΉ115 
ἀἰνίπο Βουρίθγοθ νοῦρα π΄ ΠΟΒΘΙΓῸ ΘΟΠΒΡΘΟΙΙ 
πίθ ΟἸγίϑιὶ. {ὐἸ θιιπᾺ} βἰϑίθπα 6556 (“2τριιαπι 
ΘΠΙΠῚ ἐδ, ἱπήιῖξ, δὲ οίαίμαηι σοπίτα ἔαοσίοηι 
ἐμαπι ρεοοσαΐα ἐπα), ᾿ἴὰ εἴ 115 1185 ἀἸσΠΓαΡ αἱ-- 
τοπάαπηι5. ἀΠΠσθηῖον, δἰ βϑά τ] πὶ αἰ ν 1 15 ΠΙΟΠ 5 
ἜΧΘΘ ΘΠ 195. Ορογᾶπι ἄθπηι5., 4 ππάοαηηϊάοπι 
ἸΡΠΟΓΆΠΊΙ5. {πῶ 16 πὶ πογὰ Τ)ΟΠΉΪΠτι5 ΠΟΒΙῸΓ 
ΨΘΠΓΡῚΙ5 5.1. 

ἩῸχ ἑαυτοῦ «ἠάϊία εκ εχ (οάϊοε Δ οβϑι εἴ ὃχ 

Βερ. ρείπηο. Ἐχ τἰβάθπι (σα Ἰοῖθιι5. ἈΠ ἴπηι5. γοθθ πὰ 

ἑαυτὸν Ροϑὲ 1ΠΠπ4, ἑτοιμάσας. 

ι (οὗες Νοβ5. εἰ (10. τὴν διαχονίαν τοῦ, 56Πϑιι 

μαπα ἀρϑίμ!. ϑιατπη 6611 εἰ ες. βεσιπάτι5. ἀντι-- 

πρόσωπον ἡμῖν. ΑΠῚ ἔτεβ 585. ἀντιπρόσωποι ἡμῖν, τε- 

οἴ. 

« ἘΔ οπος νεΐεγοβ θεῖα δόγματα, Οοάοχ 055. εἰ 
111 φααίπον θεῖα διδάγματα. Νοχ Ἀδρ. Ρτίπιιι. χαὶ 
ὥρα. 

4δ. 

Ῥεαί.ἤ9. 

41. 



5. ΒΑΒΙΠΙ ΟἜΒΛΕΕΕ σΑΡΡΑθοῦ. ΑΚΟΗΙΕΡ. 

ΟΑΡΙΤΑᾺΑ ΒΕΟΑΌΠΑΒΟΝ 

{μδῖπις ἱταοίαίαγιιπι. 

ι. 6 ογήάϊπο δἰ 56 γ16 τηδ πα δίογιη) ἢ ΟΠ]. 

2. δ ὁμαναιθ δά νθυϑιιβ Πλθιιπὴ., οἱ {πο ρῖὸ- 

ΡΘΠΒ5|0 οἱ νἱβ βϑθοιιηάτιπι Πα 81 ᾿Πϑῖ πὶ ΠΟ ]- 

Β θ1ι5 δἰ ὀχβθααθπάα Π)ομηὶ ργεθοθρία. 

3. [δὴ6 ἘΠανιταθ ουσα ΡΓΟΧΙΠΊΟ5. 

4. )6 Πηγοῖὸ 6]. 

5. 6 ἐοῃιϊητια ΤΠ 6 Π 5 ἃ ΓΘ Π ΠΟ Π6. 
Θ. Οὐοά πϑοεβ56 511 π᾿ 5θοθϑϑιι γ πὴ 46 Θ 6.6. 

τ. Οὐοά νῖτὰ ἀσϑπάὰ 511 οὐλὴ 115 41] ΘΟ 6 ΠῚ ἃ ΠΙΠ10 

ἀπ] Ρι 51 ΤῈ 0 ράσο 510] ργοροπιιηῖ : οἱ πο 
ΑἸ ΓΠ 116 δ᾽ αν α! 16 Ῥϑυοα]οϑίιπι [  Ὶ 50 1 ν 1 

γίνου. 

8. Τ)ὴ6 ὑϑπιπεϊδηοπ. 

9- Θιιοά ποη οροτγίθας “ιΘ ΠῚ πὰ πὴ 51.115 οΟΠβδη- 

ΘΌΠΠΕΙ5 51185 [Δ α] τὰ [65 ΓΙ Π ]ΊΘΓΘ. 
10. μπᾶ πη} δχ 115. 48] δα νἸτα}}} 5Θο Πάτιπὶ ΤΠ) 611 ΠῚ 

ἀσθηάδπι ἀοοθάιτιηι, 5ἰπὶ δ πη πάϊ, δὲ ααδπ-- 
40, ἀπΐ φιοιποίο. 

11. 1)6 56 υν 5. 

12. Οποπιοίο ορογῖθαϊ σοΠ] σαῖο5 δηλ} [6 0. 
τι. Οποά οἰϊαπὴ ἀ1}15. οδὲ 115. 4] ᾿πιγοα πιοιι ἢ Γαν 

5:16 Π 11 ΘΧΘΡΟΙ͂Ά1Ο. 

τής 1)6 115 411 56ῖρϑοβ )δὸ νονϑυπηΐ, δὲ ἀοῖπάο 

ΡΓΟΓΘβϑι ΟμΘ ΠῚ διιὰπι ΓΡΙᾺ ΠῈ [Δ ΘΓ ΘΟ ΠΔΠἴι. 

τῦ. 1[)ὴ6 Ριιθ} 15. 51:50] ρῖ 6 Π4}15 δὲ ΠΕ αι Θ η 15. : 116 ΠῚ 
(6 νἱροῖηιη ΡΡΟΓΘϑϑί θη. 

τό. [)6 οομ εἰ πΘη ἃ. 

17. Οποα ὁρονῦῖθε δεϊαπὶ ἃ γἴϑιι ἃ ΠΡΟ. 

τ8. Ουοά οηϊπίὰ 4185 ΠΟΡΪ5 Δρροπιιπῖαν, παηὲ ἀ6- 
δυβίαηάα. 

19. Θαϊ πηοάτι5 510 τῇ ΘΟΙ ΠἸΠΘ ΠΕ βου να Πάιι5. 

20, Οα5 511 τηοάτ5 Θχοϊρίοπάι δὰ οἰθαπὶ βιιπιθῃ-- 
ἄκη. 

» ἙαΙΠοπεβ νεΐογος κεφάλαια τῶν κατὰ πλάτος ὅρων, 

ἣ ἐπερωτημάτων ἀσχητῶν, καὶ ἀπ ἴσεων τοῦ ἁγίου Βα- 

σιλείου. (αρῖτα γεϑιίαγιιπι ξμδῖιι5 τὐαοίζαίϊαγιιπι, δἰνδ 

φφιικδδίϊοπιιπι αὖ ἀςοεῖὶς ργοροσίίαγιισι, τεπια Οιετὲ 

δροποϊοπίδιις δαποῖϊ βακι{ϊϊ. ες. Ῥτίπηας. πίναξ 

ἀσχητιχῶν ἐρωτημάτων, ἑαδμία ἀδοεῖίσαιιιπε ἱπίθν γο- 

76- 

τῶν 

ϑιατίομιιπι. (οοχ (1. ἐρωτήματα ἀσκητῶν, ἀποχρίσεις 
τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἱἐπίενΓΟΒαἴίοπες ἀδοοίαγιπι, δὲ 

γϑδροποίοπες δαποίὶ Βακιἰἰΐ : ἀαο τὰ ἸΙΡτο οπιΐθθα δὲ 

ῬΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ 

Ὅρων. 

ἣν Ν ᾿» » , - - 

α΄. Περὶ τάξεως χαὶ ἀχολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντο- 

λαῖς τοῦ Κυρίου. 
, - Α “- 

β΄, Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης ; καὶ ὅτι κατὰ φύ- 

σιν ἐν ἀνθρώπο'ς ἣ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυ- 
ΠΗΣΕ 

ρίου ῥοπὴ χαὶ δύναμις. 
Ἂ: ᾿ - “- " ὔ “- 

γ΄. Περὶ τῆς τῶν πλησίον ἀγάπης. 
ὃ ΣΝ Ἐς 

δ΄, Περὶ φόδου Θεοῦ. 
, ι “ δινδ - , 

ε΄. Περὶ τοῦ κατὰ διάνοιαν ἀμετεωρίστου. 
, σ ΕῚ » δ 95. 4 

ς. Ὅτι ἀναγκαῖον τὸ ἰδιάζειν. 
, ὦ - - « ΄ ἈΝ ν" 

ζ΄. Περὶ τοῦ δεῖν τοῖς ὁμόφροσι πρὸς τὸν σχοπὸν 
τς ᾿ 5 ΄ τὸ ἦν Ε 
τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως συζῆν ᾿ χαὶ ὅτι 
Ἐν τα ΧΟΡΟΣ ᾿ ᾿ 
δύσχολον δμοῦ καὶ ἐπικίνδυνον τὸ μονάζειν. 

, 
ἡ. Περὶ ἀποταγῆς. 

ὃΟο- - δ ν» 5 , 

θ΄. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τοῖς χατὰ σάρχα οἰχείοις προσ- 

αφιέναι τὰ ἑαυτῷ διαφέροντα. 
Ἵ 

, ᾿ , 
ι- ξρι του: τινας 

ὶ ὐ δ "Ἢ ᾿ 
εἴ τῶν προσιόντων τῇ χατὰ 

Ν Φ Ἐ Πρ τς 
Θεὸν ζωΐ προσδέχεσθαι, καὶ πότε, ἢ πῶς 

ια΄. Περὶ δούλων. 

ιβ΄. “Ὅπως χρὴ τοὺς ἐν συζυγία προσδέχεσθαι. 
ἐΣΚΥΕ ᾿ ἀν τ ἃ 

ιγ΄. Ὅτι χρήσιμον τοῖς εἰσαγομένοις χαὶ τὸ διὰ 

σιωπῆς γυμνάσιον. 

ιδ΄, Περὶ τῶν ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ χαθομολογησαμέ- 

νων, εἰτὰ τὴν ὁμολογίαν ἀθετεῖν ἐπιχει- 

ρούντων. 
͵ Ν ΄Ν ἃ ! Α' δὴν ΩΣ Α 

ιε΄. Περὶ παίδων προσλήψεως καὶ ἀγωγῆς; καὶ πε- 

ρὶ ὁμολογίας παρθένων. 

ς΄. Περὶ ἐγκρατείας. 

ιζ΄. Ὅτι δεῖ καὶ γέλωτος ἐγχρατῶς ἔχειν. 

τη. Ὅτι δεῖ πάντων τῶν παρατιθεμένων ἡμῖν ἀπο- 
γεύεσθαι. 

ιθ΄. Τί τὸ μέτρον τῆς ἐγχρατείας. 
, ΩΝ « ' - » ’ Ν [4 ΐς 

χ΄. Τίς ὃ τρόπος τῆς ἐν βρώμασι δεξιώσεως. 

ἴὰθ]α. ἈΘΘῚ Ρυϊπιὰβ. δὲ τογεϊι5 χεφάλαια τῶν χατὰ 
πλάτος ὅρων, οαρίία γοϑιίανιιπε μδίιις ἐν αοίαξαγιιπε, 

ΟΟ151. ῥυΐπηιβ 5 πη Ρ]]οἰβοῖπιο ἐπερωτήματα, ἀσκητῶν, ἐπ- 

ἐεγγοϑαἰϊοιες ἀδοθίαγιπι. ΑἸῖον τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Βασιλείου ἀρχὴ τῶν διὰ πλάτους ἐπερωτήσεων, 5απ- 

εἰὲ Ραινὶς ποοριγὶ Βακι ἐπίζίιπτε ἐπίενγο σ αἰίοπιιπε 

μοί ργοροσίίατιπι : απο ἴθ Οοάϊοε. μεγὶπᾶς τὶ ἴῃ 
ΟοΙΡογεῖπο πα] }α οϑὲ ἴαΡα]α. 



ΟΔΡΙΤᾺ ΠπεσύκμλαυμΜ. 

κα΄. Πῶς δεῖ περὶ τὰς καθέδρας, καὶ τὰς καταχλί- 

σεις ἕν τῷ χαιρῷ τῶν ἀρίστων ἢ δείπνων 

ἔχειν. 

χβ΄. Τί τὸ πρέπον ἔνδυμα Χριστιανῷ. 
χγ΄. Περὶ τῆς ζώνης. 

χδ΄, Περὶ τοῦ τρόπου τῆς μετ᾽ ἀλλήλων διαγωγῆς. 

κε΄. Ὅτι φοδερὸν τὸ κρίμα τῷ προεστῶτι μὴ ἐλέγ- 

χοντι τοὺς ἁμαρτάνοντας. 
χς΄. Περὶ τοῦ πάντα χαὶ τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας 

ἀνατίθεσθαι τῷ προεστῶτι. 

χζ΄. Ὅτι δεῖ χαὶ τὸν προεστῶτα ὑπομιμνήσχεσθαι 
παρὰ τῶν " προεχόντων ἐν τῇ ἀδελφότητι, εἴ 

ποτε σφαλῇ. 
χη. Πῶς χρὴ διαχεῖσθαι τοὺς πάντας περὶ τὸν 

ἀπειθῇ. 

χθ΄, Περὶ τοῦ μετὰ ἐπάρσεως ἢ γογγυσμοῦ ἐρ- 
γαζομένου. 

λ΄. Ποταπῇ διαθέσει χρὴ τῶν ἀδελφῶν ἐπιμελεῖ- 

σθᾶι τὸν προεστῶτα. 
λα΄. Ὅτι δεῖ καταδέχεσθαι τὴν παρὰ τοῦ προεστῶ- 

τος ὑπηρεσίαν. 

λβ΄. Πῶς δεῖ πρὸς τοὺς χατὰ σάρχα οἰχείους δια- 

χεῖσθαι. 

λγ΄. Τίς ὃ τρόπος τῆς πρὸς ἀδελφὰς συντυχίας. 

λδ΄. Ποταποὺς χρὴ εἶναι τοὺς τὰ πρὸς τὴν χρείαν 

οἰχονομοῦντας ἐν τῇ ἀδελφότητι. 

λε΄. Εἰ χρὴ ἐν τὴ αὐτῇ κώμη πλείονας ἀδελφότη- 

τὰς συγχροτεῖσθαι. 

ἃς΄. Περὶ τῶν ἀναχωρούντων ἀπὸ ἀδελφότητος. 

χε. Ἐϊ δεῖ προφάσει τῶν προσευχῶν χαὶ τῆς ψαλ- 

μῳδίας ἀμελεῖν τῶν ἔργων, καὶ ποῖοι καιροὶ 

τῆς προσευχῆς ἐπιτήδειοι, χαὶ πρῶτον εἰ χρὴ 

ἐργάζεσθαι. 

λη΄. Ποῖαι τέχναι τῷ ἐπαγγέλματι ἡμῶν ἁρμό- 
ζουσιν. 

λθ΄. Πῶς χρὴ ποιεῖσθαι τῶν ἐχ τῆς ἐργασίας τὴν 
διάπρασιν, καὶ πῶς ἀποδημεῖν. 

μ΄. Περὶ τῶν ἐν ταῖς συνόδοις πραγματειῶν. 

μα΄. Περὶ αὐθεντίας χαὶ ὑπαχοῆς. 
͵ , -Ὁ- ᾽ὔ ὔ - μβ΄. Ποίῳ σκοπῷ χαὶ ποίᾳ διαθέσει ἐργάζεσθαι δεῖ 

Σ 
τοὺς ἐργαζομένους. 

μγ΄. Ὁ ποίους εἰναι χρὴ τοὺς προεστῶτας, καὶ πῶς 

ἄγειν τοὺς συνόντας. 
" , 3 Ζ πο ππέσνι ᾿ς ΟΑΈ ΝΗ “ 

μδ΄. Τίσιν ἐπιτρέπειν χρὴ τὰς ἀποδημίας, καὶ πῶς 

ἐπανιόντας αὐτοὺς ἀναχρίνειν. 

ως! 5 ν᾿ " Ν - ι Μ' δ ἢ 
με. Ὅτι χρὴ μετὰ τὸν προεστῶτα χαὶ ἄλλον εἰναί 

ἈΝ Ν 2 3 τὶ ,ὔ μὰ τί ,ὔ 

τινα τὸν δυνάμενον ἐν ἀπουσίᾳ ἢ ἀσχολίᾳ 
3 , “Ὁ Ν - 35 - ᾿ ᾿ 

ἐχείνου τῶν ἀδελφῶν ἐπιμελεῖσθαι. 

ἀθὃ 

21. Οποπιοάο ορογίθαϊ 56 βΌΡΟΓΟ ἴηι βθἀθπ αι 
δὲ σοι θη τη ἵπ [ΘΠ ΡΟΡ δ ΡΥ Πα Ἰογιιηι ἀτιὶ 

ΘΟΠΔΡΙΠῚ. 

888. 5.5. ΟἸΟΠᾺΠῚ γ ΒΕ η [τι οοηγθηϊαὶ (]νἸδιϊαπο. 
43. 6 Ζοπᾶ. 

“ἡ. θὲ πιοάο, Ζπὸ γίνου ἀθθϑαηὶ ἱπΊδΡ 86. 

5. Θοά μυδίδοιιιθ. {πὶ ρϑοσαπιδα. ΠΟ ἀΡΡΕΪ, 
ΠΟΥ Πα τι πὴ 510 }Ἐππητ15. 650 {π Ἰοἴτι πη. 

526. Οτιοά οπμηϊὰ, δἰΐαμι οον 5. ἀγοα πᾶ, 51: ργῶ- 
Ῥόβιῖο ἀθίθσοπαάα. 

27. Οποά 1086 4πόατι6 ρνδοδοιιιβ, βιὰ πο ἃ) ῦ- 

γϑὲ, ἃ] 115 41 ᾿πίθι [πᾶ Γ65 ρΥπλὰ5 ΟΡ Εἰ Π6ηΐ, 5ῖ1 

Δαμπηοπϑηάι5. 

48. Θποπηοίο ορουῖθαϊ ἃ[Π οἱ Ομ π65. δρσὰ ἱΠ1Π10-- 

ΥἸ θυ τ, δὲ ἰΠΟ ὈϑΘ]Θπίθηι. 

29. 1)6 60 4] οἴμπὶ οἸαιίοπθ ἈΠ αὐ ΤππΓΠπ-- 
ῬΆΓΟΠΘ ἰΔΡογαΐ. 

30. Ομ) αϑιηοαϊ αἰδοῖα ἀθθθας ργθροβίτιι5. οι Ρα τα 
ἔτ  ΕΠΠῚ 515 ΟΙ ΡΘΓΟ. 

391. Οτοα ΔΟΟΙρ ΘΠ τιπ 6δι πλ  ἰβιου απ ἃ ρΡΘρο- 

5110 1Π]})Ο51{Π|}. 

32. Οπομιοάο ορογίθαϊ [ΠΟ οὐρὰ 605 “πὶ πο 15 
58 ΠΡ. ΪΠ6 ΘΟΠ]ΠσιμΠἰιι". 

35. Οτι15 510 πηοάτι5. ΘΟ] 6 Π 41 οἵιπὶ ΒογΟνἾθ1ι5. 
34. τα ]ο65. 1105. 6556 ρᾶν 511, Ζεὶ [πίον [γα [ΡῈ 5 ΓῸ5 

ΠΘΟΘϑϑα "185 αἀἸ5ρθηϑαηΐ. 

35. Νίμηη ἴῃ δοά θη ρᾶβο ΘΟπϑι πιο Πα] 5 πὶ θ] 1} 65 
ἔλα λα Πὶ ΘΟΠΥΘΠΓ5. 

36. [)6 115 41 ἃ ἔγδίγιι πη. οαρίιι ϑϑοθάπιηϊ. 

37. 51 Ργδοιη δὲ ρϑαϊ πιο οὔ θη τι δὲ ΠΟΠΉΪΠ6 

πορ] θη 5πί ορδρὰ : ᾿[6 1} ατι8 [ΘΠ ΡΟ ἃ ργ6- 

ΘΑΤΟΠΙ 51η1 ἀρίδ, οἵ ῬΥΪΠΊ0 ἃΠ ΟΡΘΓΔΠ πη} 51}, 

38. Οἰ) θη ϊ ἀγίθθ Ρ ΡΟ Θϑϑίοηὶ ποϑίμ ο0Π- 
συυιδηΐ. 

39. Ο τα τ ΠῸ ἰθποπαα 51} 1π Ορου  ιι5 ἀἰνοπάθη- 

415, Ζιθονο ᾿π ροΡΘσ ΡΠᾶπ60, 
Δο. Τ)6 πορουαοη θιι5. 4180 ΠΥΡῚ δ ]θηΐ ἴῃ 6616- 

Ῥναιϊοπη]ιι5. 
ἀτ. 1)6 ἱπηρϑυῖο οἱ ἐδ οβϑάϊθπεϊα. 

Λ8. Οτιο ἀηΐτηο, οἵ 41ὸῸ αἰΐδοιιι. ρθουν ἀθρθαηΐ 
41 ΟΡΘΡ η[αν. 

43. Οἴτα!ο5 Ομ Πα ξ 6556 Ρ ρο[θοίο5, δὲ ιοιηοάο 

ΘΟΠν ΘΓ ΠῚ σα θου Πᾶγο ἀοθθδηΐ. 
Δᾳ. Οὐἰθιι5. Ῥδυ πη 6 (125. δι ηΐ ΡΘΡΟΟΡΙ ΠΑ ΙΟΠ68 » 

οἱ φιοπιοίο ᾿ρϑὶ ροβίθασιιαη Γον  ϑὶ 511Πη}5 [Π-- 

[ΟΡ ΓΟΘΆΠΕΙ δἰπὶ οἱ Θχ πη ΠᾺ ΠΕ]. 

45. Οὐοά ρΡοϑὲ ριυβίδοϊιι πη. ΘΔ ΠῚ Α]16 1115. Δ[1τι5 
σΟΠΒΕ ΘΠ 15. Θ5ὲ {1{|, 6ὺ ἀρβοηίθ πὶ οσαιι- 
Ῥαᾶϊο, [ΔΕ Ὶ1ΠῚ ΟἸαΓ Δ ΠῚ ΡΟ 5511 51150] 610. 

ἃ Βορ,. ἴουῖι5 προεχόντων ἀδελφῶν ἐν τῇ συνοδία, εἴ ποτε. 
ΤΟΝ. τι 0 
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46. Οιιοὰ «ιυϊϑαιαπι ποάιι6 ἔγαιυ 5. ρθοσδίιηι, Π6- 
4116 δι ιαπὴ ἰρϑῖτι5 οο]αγο ἀ6 6: 

47. )6 115 4] πΠῸΠ ΘΟΙΠΡΙΌΡΔΗΙ {1188 ἃ ῬΥΌΘΡΟΒΙ[Ὸ 

ἀϑϑισπαῖα δι1ηῖ. 
48. Οὐοά οὐνΐοδο ᾿π απ! γοπτιπὶ ΠΟ 65} [η ργ80- 

δου Δ πιϊ Πἰδ γα ΟΠ ΠῚ ἃς σα ΠΟΥ ΠΑ ΤΟΠΘΠῚ : 564 

Ορογθῦ 50 Ζυθη 46 ΟΡΘΙῚ αἰτοπάθνο. 

49. Τὸ σοπίνον θυ 5115 4126 Ἰπτουτιπ ΟΥ̓ Πα Πῖπιν [ὴ -- 
ἴθι [γα γ65, 

δὅο. Οτώπαπι ἀθθθα: 6556. ῬΓΘΡΡΟΒ1Π ΟΠ] ΠΡ σΆ 0. 
ὅτ. Οἰομοάο σον σΘπά πηι 51} ἀπ ΘΠ 115 Ρθο- 

ΟΔΕΓΠΠ1. 

δα. Οἷο δηΐπιο ρα πδο ἤπιᾶ5 ᾿ΠΠρΟΠΙΙΠ μα, 51η1 

Ρουθ η 8. 
53. Οὐοπιοάο ΡΕΠῈ Παρ 5. ΟΡ Γ ΟῚ 5ῖπὶ ἀ6- 
᾿Ἰϊπθ π 65 ῬιιΘ ΡΟ 5. 

5. 

π΄. Οὐοά σοηνθηίαι ρΡθἴδοι! πϑροῦϊα δἀ 56 5ρ6- 

οἴαπεῖα ἀθθθαηΐ 4}115 ΘΟ Πη 1 ΠΙΟΔ 6, 

δδ. ΑἹ 51} σομϑθηία πο πι Ρ δία 5 ΡΥ ροβὶίο, πιο- 

ἀἸοῖπᾶ Ἐπ]. 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕῈ ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. ἈΚΟΘΗΙΕΡ. 

, Ἂ - » -“»“ υς΄. Περὶ τοῦ μὴ συγχρύπτειν ἁμάρτημα ἀδελφῷ, 
Ἅ - 
ἢ ἑαυτῷ. 

, - -Ὁ- 

μζ΄. Περὶ τῶν μὴ χαταδεχομένων τὰ παρὰ τοῦ 

προεστῶτος τυπούμενα. 
ῊΝ ὁ ἜΠΑ- γ5...5 , - 

μη .« Ὅτι οὐ δεῖ περιε σθαι τὰς οἰκονομίας τοῦ 
, 

ργά 

δὲ ἰ 

Ὕ 

προεστῶτος, τῷ δὲ ἰδίῳ προσέχειν ἔργῳ. 

- » 
τῶν ἀμφισδητουμένων ἐν τῇ ἀδελφό- 

τητι. 
2 ἘΞ ΜΡΟΝ σάν, Ὁ μὰ 

ν΄. Πῶς χρὴ ἐπιτιμᾶν τὸν προεστῶτα. 
,ὔ - Ὦ»"- -. -Ὡ ν Ἃ »" “Ἅ 

να΄. Πῶς δεῖ διορθοῦσθαι τὸ πλημμέλημα τοῦ 

ἡμαρτηχότος. 
7 - 

νβ΄. Μετὰ ποίας διαθέσεως καταδέχεσθαι δεῖ τὰ 

ἐπιτίμια. 
, ΕΞ ς “ ἐξα ἐόν ΘῸ) Ν ͵ 

νγ΄. Πῶς οἱ τῶν τεχνῶν διδάσχαλοι διορθώσονται 

τοὺς παῖδας ᾿ πταίοντας. 
“Ψ“ ᾿ - Ν - - Ν 5 ᾿ 

νδ΄. Περὶ τοῦ τοὺς προεστῶτας τῆς ἀδελφότητος 

ἀλλήλοις τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνατίθεσθαι. 

νε΄. Εἰ τοῖς ἐχ τῆς ἰατρικῆς κεχρῆσθαι χατὰ σχο- 
- ,ὔ 

πόν ἐστι τῆς εὐσεύείας. 

α Ὗοχ πταίοντας ἀδεδὶ ἴῃ οὐϊίοπς Νοποία εὐ ἴῃ εξ. δεοαπάο. 

-ιτςς---------,«-α«- Ἴ- Ὁ «ἀπ» ὸὉρᾳὉ--ο-τ-το 



ἼΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΑΣΙΛΗΕΙΟ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙ͂ΑΣ, 

ΟΡΟΙ ΚΑΤᾺ ΠΛΑΤΟΣ, 

ΚΑΤ᾽ ἘΕΡΩΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΙΝ. 

ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΆΪΒ ΝΟΒΤᾺΪ 

ΒΑδΙ141, 
ΟΡ ΛΆΒΕ ΟΑΡΡΑΡΟΟΙΑ 

ΑΒΟΗΙΕΡΙΒΘΟΟΡΙῚ, 

ΠΕαῦΙ Γύδ5 ΤΆΑΟΤΑΤ 

ῬΕΒ ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΛΤΙΟΝΕΒ ΕΤ ΒΕΒΡΟΝΘΙΌΝΕΒ ΤΆΛΌΙΤ 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Δ΄. 

" Περὶ τάξεως καὶ αχολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς 

τοὺ Κυρίου. 

3 ΝΜ - »-Ὁ 

Ἐπειδὴ ἔδωχεν ἡμῖν ὃ “ λόγος ἐξουσίαν τοῦ ἐπε- 

ρωτᾶν, πρῶτον πάντων διδαχθῆναι δεόμεθα, εἰ τά- 

ἃ ΤΊΓα] 5. πα]]015. οβὲ ἴῃ Ἀθριϊς βδοιπάο δὲ (ογιΐο. 
Βερ. Ῥυίπηιϑ ἐπερωτήματα ἀσκητῶν, ἐπίονγο σαἴϊοπες 

αϑοοίανιαπι, Ττιά οτπὶ (015]. ᾿υΐπιιβ ἐπερωτήσεις ἀσκητῶν. 

ῬΉΪ᾽ {τ|ἀ581 {{{]1π|5 περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας εἴο., 

ΑἸΠΊτι6 51 Π|1}65, πο Π ΤΟΡΟΓΠ απ 4υϊ θη ἴῃ ψοίογιθιι5 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΑΤΙΟ 1. 

706 οτγάϊτιο οἱ δογίδ πιατιάατοτιπι 

Τοηιϊπὶ. 

Οὐαπήοαιθπι ᾿π θυ Γοσα Πα] ροϊοϑίαϊθμ ἀθαϊξ 
πο 5 ϑουῖ ρει ἃ, ἃΠ6 ΟΠΊΠΙὰ ΘἀΟΟΘΡῚ ροϑἐι] Δ Πη115, 

Τιρτῖβ : φαοπΐαπι ἕαπιθπ ὁ οαϊξα ἱπυθηϊπηιθ, πἾ}}1] 

σοπδιυιίτη 5 πα! Π  ττη : 60 πηᾶρῖβ, {πο τορι Ππσοπὶ 

ΔΙ Φπᾶτῃ αἤευτο υἹἀθαπίατ, 

ς Ουοα «ἷ (μι θοἤβιιβ, ὑόοθπὶ λόγος ΟΠ] 

6856, 46 δο πιῖπὶ Ἰοησο ἰὸν σἹάοίαν, Αρεγίε ὃπῖπν 

30, 

ωῃ 



λ1}ατι}ι. 25 
36.---30. 

λ08 

πὰμ ΟΓΟ ΑΙ 15. 511. δὲ βθυῖο5 ἴῃ οὶ τη ΠΕ Δ{15. 

1ϊὰ τὰῦ ΑἸτυ 511 ρυϊμλσπη, αἰ οι πη}, οἱ 516 

ἀδίποθρϑ : ἀπ οπηηΐα ἰΠ[6Ι 56 ΘΟΠ ΟΡ ΘΔ, ΟπΙηΪϊα-- 

46 φιδηίιηι δὰ ΡυἸ ποῖ ραξι5 γαϊοποπι αἰἰποῖ, 

ἴπίοι. 56 5πι φοτιᾺ]}1ὰ, 510 τ 5601 ῬΟΒΘ1 Ὁ {ἰν 15 
ἀπιϑρἰσανὶ, ἀπ6 ν6}1}, τὰ πη αι ΠῚ 1Π οἰ ΛΟ] Δ]Ίιιο. 

5... ΒΑΘΊΤΗΙ 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

γειιι5 οϑὲ “ιιθϑεῖο νϑϑίνα, δὲ απ ΟἸἸπη ἰπ θυ - 
66 1115 Ῥγοροϑίτα, οαηὶ ἰΘε 5 ρου τπι5. αι] ἃ Τλομ}1- 

. πατὴ ἀοσοϑϑουαῖ, αἰχὶ : ἤαρισίογ, ψιιοι εδΐ τααπ- 

εἰαίιιηιν ρτίπιιιι ἐπ ἰθ56 Ὁ εἰ Ποηιίπιι5 τσ μοι: 

Τυϊσος Ποπιΐπιι 1} δι ἔπιθι δὰ ἰοίο οογδ 

{π|9, οἱ δα ἰοίαᾳ απὶηια ἱμα, οἱ δὰ ἐοιὶς υἱγίϑιις 

{μιἰ5, οἱ ἐα Ἰοία πιϑηίθ ἰμα. Πος 65εἰ ργίσμιιτα οἱ 

τπαρπιηι τπαπεαίιηι. ϑεοιιγιάπηι ατεΐθηι οἱ ηιῖΐδ 

ἐπι οι : Πιἰρθος ρῥγοαϊπιίπν {ππιηὶ οἷοι ἰοὶ- 
Ῥδιίηι. 1056 Ἰσῖταν ΠΟΠΊΪΠι15 1Π ΟΥ̓ ΠΘΠῚ διὰ αἰ5{ν1- 

λὰῖι πιαπάήαία. Ῥυϊηλι Τα 6 πὶ δὲ ΠΙᾺ ΧΊΠΉΙΠῚ 

τη πάατιιη δα Τ)6ὶ αἰ] Θο ΟΠ ἢ] ΒΡ ΘοίαΡο ΡΙΌΠΙΙΠ-- 

αἰανὶε τ πὰ νορὸ σαοὰ ρουεῖποι αὐ ργοχίμηὶ ἐἱϊ - 
ἸΘΟ ΠΟ ΠΟΙ 5 ῬΡΪΠΠΟ {ΠΠ] 51 Π1116,. 5611 Ῥοῖίι5. φαοὰ 

ΘΧΡΙΘΔΙ ΡΥΪ πηι}, δὲ ἃ] 60 ἀδροπάθαϊ, βθοιυπάιιπ 
Οὐ ἴπο ρμοϑυῖτ, Οὐ ΠΟ ΓΘ] ὃχ ἀἸο[15, οἵ οχ ἃ] 15 
516}}Π|Π}0115, τὰ» ἴῃ αἰν 1 Π15 ΒΟΥ ρ αν 15. ὈΓΟΓΘγιι ἢ τα}, 

ΟΥἄῸ ἃς 56} 165 οὐ πίτπτη Ποιηἶπὶ τπὰ πάἀαζογιηι (6- 

ῬΓΡΟΠΘη αὶ ἀὸ ᾿πι6]ΠἸρὶ ροίοβί. 

856 

Α 

ΟΥΒΑΔΕΡ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

ξις τίς ἐστι χαὶ ἀχολουθία ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Θεοῦ, 

ὥστε τὴν μὲν εἶναι πρώτην, τὴν δὲ δευτέραν, χαὶ 
χω Ἄ - ΕῚ ΄' ν» Ἂ, - 3 

χαθεξῆς - ἢ πᾶσαι ἀλλήλων ἔχονται, χαὶ πᾶσαι ἀλ- 
Ν - - 2 

λήλαις ὁμότιμοι πρὸς τὸν τῆς ἀρχῆς λόγον τυγχά- 
ἃ - ΓΦ “ “- , ΄ 

νουσιν, “ὡς ἄδειαν εἰναι τῷ βουλομένῳ, χαθάπερ 

ἐν χύχλῳ, ἀρχὴν λαμδάνειν ὁπόθεν βούλεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

κ᾿ , εςοω 5» ω ΕἸ , 
Τὸ ἐρώτημα ὑμῶν ἀρχαῖόν ἐστι, καὶ πάλαι 

δὰ ἣ 2 - 2 , ε Ἐ 

προεχδεδομένον ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, ἡνίκα προσελ- 

θὼν τῷ Κυρίῳ ὃ νομιχὸς, Διδάσχαλε, φησὶ, ποία 
, Η ΡΗ , 5.» τὶ - , ᾿ γ, 

πρώτη ἐν τῷ νόμῳ ἐστὶν ἐντολή; χαὶ ὃ Κύριος 
δ} , ἊΝ ΕἸ , γ,ὕ ᾿ , 2Ξ 
ἀπεχρίνατο " ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 

; ᾿ Ξε Ξ Ἐ: 
ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ 
οὗ οἷν πὸ ἔν τὴν Ὑ ΟΣ τας τε τς - 
ἐξ ὅλης τῆς ᾿ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου. 

; ; ὉΣς Κὰ 
Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ 

τ δες ΧΕΙ͂Ρ. " , 
ὁμοία αὕτη " ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν᾽ 

εν » -“Ξ -».» - [4 
Αὐτὸς οὖν ἐπέθηχε ταῖς ἑαυτοῦ ἐντολαῖς τὴν τάξιν 

ὃ Κυρίος" πρώτην μὲν χαὶ μεγίστην περὶ τῆς εἰς 

τὸν Θεὸν ἀγάπης τὴν ἐντολὴν δρισάμενος " δε 
δ ΓΝ 
δὲ τῇ τάξει, καὶ ὁμοίαν ἐχείνη, μᾶλλον δὲ 

᾿ 
τέραν 

συμ.- 
ΝῚ Ὁ Ψ Δ ΤᾺ ὦ ΦΊΕΙ σώ: ΕῚ ΄’, 

πληρωτιχὴν τῆς προτέρας, καὶ ἐξ αὐτῆς ἤρτημε- 
3 ἣν ἥ 

νην, τὴν περὶ τοῦ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον" ὥστε ἐχ 

τῶν εἰρημένων, χαὶ ἐξ ἑτέρων δὲ τοιούτων, ἐν ταῖς 
᾽ -» , 

θεοπνεύστοις Γραφαῖς φερομένων, τὴν ἐν πάσαις 
- ΕΣ » τω ΄ ,ὕ » » , 

ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου τάξιν τε χαὶ ἀχολουθίαν 

ἔστι " χαταμαθεῖν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΤΙ. 

726 οἸιαγίίαι αὐνογϑις Τ]οιιπι, οἱ χιιοιί ρτορθηισῖο 

δἰ υἱς ςδοιισιάπισι τιαίτσαπι ἱπδὶμὶ Πιοπιϊτιὶνιις 

αὦ οαξοφιιοπάα 1)οηιϊτιὶ ργιδοθρία. 

Τίαααο 46 Ποὶ ἀΠ]θοιοπθ ῬυΙπλιι Δ πο ἴο- 
4066. Νὰπι ἃν] 1 Πλ115. αι 46 πὶ Τ)θῖι πὴ 6556 ({Π]1-- 
ϑοπάϊηι, 5604. «ποπιοίο 1 γθοῖθ Π᾿ 0} ροϑϑὶὶ, αἰ- 
5676 ΘΧΟΡ[ΔΠ,15. 

δἰ ξαϊποαι βαογαμ ϑουιρίαγαπι. ΒΒ. Πἴτι5 σῖτα, ΟΠ 

ἴτα βου θοσοῖ, Ῥσοοι! ἀπο τοβροχὶς ὦ αἰϊψιοπι ϑουὶ- 

Ῥίατα Ἰοοιπι, ΧΟΡ] οαιιθα δα σὰρξ 82 Τηοαίοτο- 

που, Ϊ, ἈΠ] ἰἴὰ Ἰορίταν σόσϑὰ 7 : ἤπέθνγοσα ραΐνοπι 

ἔπιιπι, δὲ αππιρίαθιι εἰδὶ: ππα)ονδς ἔπος, δὲ αἰϊοοτι 

εἰδὶ. [Ατ νῖάς Αἀάοπάα.1 Μὸχ οάοχ 55. οἱ Ἄδα. 
Ῥυΐπιιβ πάντων διαλεχθῆναι. 

ἃ ἘΠΕ οἱ ἀπὶς Ν5. ἀδείας εἶναι. ΑἸΠ τὸς Μ55. 

Ῥυῶῖον οββ. ἄδειαν εἶ αι. 

ὁ Οοάοχ Ἄἴοβ5, εἴ (}}ν. οἵ Ἀδρ. Ῥυΐπεις χύριος ἃ πο- 

Β 

ΤΙ: νων» κι Θ κ᾿ ΑΕ ν ψῳ' Η ᾿ Η 
ερὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, χαὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν 

ἀνθρώποις ἣ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ῥοπὴ 

χαὶ δύναμις. 

Οὐχοῦν περὶ τῆς εἰς Θεὸν ἀγάπης πρῶτον ἡμῖν 
» ᾿ Ψ, Π . - τς » , 
διαλέχθητι. Ὅτι μὲν γὰρ χρὴ ἀγαπᾶν, ἀχηχόαμεν" 
“ΝΣ Ἅ Ὁ ᾿ ῃ Φἴ ὑν 5... δ “" πῶς δ᾽ ἂν τοῦτο “" χατορθωθείη, μαθεῖν ἐπιζητοῦ-- 

μεν. 

χρίνεται. 

ΓΈ το Ῥατὶς. τῆς δυνάμεώς σου. Ἑάϊεο δ επ. οἱ 

Οοάοχ (οπιθεῖ. οὐὰπὶ Α]115 {γι θὰ5 τῆς ἰσχύος σου. Νὲο 

τὰ τη α]ο Ῥοϑὲ 61 δὲ ἰγὸβ Νξα, ὁμοία αὐτῆς. (ΟἸ5]. 

ΟΟΙ5]. Ῥυίπιιβ ὁμοία αὐτῇ. 
Βδρ. Ῥυϊμλιβ ὁμοία αὕτη. ϑαθῖπάο (Ο]}. 
ἐχείνης. 

βθοιηάιι5 ὁμοία ταύτης. 

χαὶ ὁμοίαν 

4 ἘΔΠῚ μαθεῖν. Οοήοχ δ οϑ5. οὲ ]1Π} ἄπο χαταμαθεῖν. 
 Γγῖάς Αἀάεπάα 1 



ΒΕεαῦπ τ Εὐδιῦϑ ΤΆΛΟΤΑΤΙ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

3 , 

Αδίδαχτος μὲν ἣ πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπη. Οὔτε γὰρ 
ΝΥ , - - 

φωτὶ χαίρειν, καὶ ζωῆς ἀντιποιεῖσθαι παρ᾽ ἄλλου 
᾿ -ν 

μεμαθήκαμεν " οὔτε τὸ ἀγαπᾷν τοὺς τεχόντας ἢ 
΄ εἰ πᾺ 

θρεψαμένους ἕτερος ἐδίδαξεν Οὕτως οὖν, ἢ καὶ ἢ πο- 
δι ςν ΕΞ Ε 

λὺ μᾶλλον τοῦ θείου πόθου οὐκ ἔξωθέν ἐστιν ἣ μά- 

θησις" ἀλλ᾽ ὁμοῦ τῇ συστάσει τοῦ ζώου, τοῦ ἀν- 
, - 

θρώπου “ φημὶ, σπερματιχός τις λόγος ἡμῖν ἐγχατα- 
’ ν τω 

ὀέόληται, οἴκοθεν ἔχων τὰς ἀφορμὰς τῆς πρὸς τὸ 

ἀγαπᾶν οἰκειώσεως. “Ὅνπερ τὸ διδασκαλεῖον τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ᾿ παραλαδὸ ἴ ᾿ἐ ρ ν., γεωργεῖν μετ᾽ ἐπι- 

, . τὶ , 

μελείας, χαὶ ἐχτρέφειν μετ᾽ ἐπιστήμης, χαὶ εἰς 
Χ τ -“ 

τελείωσιν ἄγειν Θεοῦ χάριτι πέφυχεν. Διὸ καὶ ἡμεῖς 

τὴν σπουδὴν ὑμῶν ὡς ἀναγχαίαν τῷ σχοπῷ ἀποδε- 
, Ὁ - - 

ξάμενοι, Θεοῦ διδόντος, καὶ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευ- 

χαῖς συναντιλαμδανομένων ἡμῖν, τὸν ἐγχεχρυμμέ- 
γχοϑδ3: - - , , Εν 63: ἣν 

νον ὑμῖν σπινθῆρα τοῦ θείου πόθου χατὰ τὴν “ ἐνδε- 
, ες, « Η͂ - , ΕΥ τ - 

δομένην ἡμῖν διὰ τοῦ Πνεύματος δύναμιν διεγεῖραι 
, ΕΥ ’ σ᾿ τ “Δ , 

σπουδάσομεν. Εἰδέναι μέντοι χρὴ, ὅτι τοῦτο ἕν μέν 
Ν ΕΣ ἢ. 

ἐστι τὸ χατόρθωμα " δυνάμει δὲ, πάσης ἐνεργητικὸν 

χαὶ ἱπεριεχτικόν ἐστιν ἐντολῆς. Ὃ γὰρ ἀγαπῶν με, 
ἢ 

φησὶν ὃ Κύριος, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσει. Καὶ 
᾿ - - " 

πάλιν, ὅτι ᾿Εν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὃ 

νόμος καὶ οἵ προφῆται χρέμανται. Καὶ οὐχὶ νῦν δι᾽ 
- , 3 , Ν ,ὔ τι ΄, Ε “ 

ἀχριθείας ἐφοδεύειν τὸν λόγον ἐπιχειρήσομεν (οὕτω 
“ποτὰ , ,ὔ ᾿ οὐδ τὰ “- ῃ Ε 

γὰρ ἂν λάθοιμεν πάντα τὸν περὶ ἐντολῶν λόγον ἐπι- 

χυχλοῦντες τῷ μέρει), ἀλλ᾽ ὅ' ᾿ ἡμῖ ς τῷ μέρει), ἀλλ᾽ ὅσον σύμμετρον ἡμῖν 
4, σα .“ Τᾷ ὥς: Γ καὶ οἰχεῖον τῷ παρόντι σχοπῷ, ὑπομνήσομεν ὑμᾶς 

"᾿ , Ἐρ κάτα ἡ 
περὶ τῆς ὀφειλομένης τῷ Θεῷ παρ᾽ ἡμῶν ἀγάπης, 

ἐχεῖνο πρότερον εἰπόντες, ὅτι πασῶν τῶν δοθεισῶν 

ἡμῖν ἐντολῶν παρὰ Θεοῦ, τούτων χαὶ τὰς δυνάμεις 
παρ᾽ αὐτοῦ προειλήφαμεν, ἵνα μήτε δυσχεραίνωμεν, 
ὥς τι καινότερον ἀπαιτούμενοι, μήτε ἐπαιρώμεθα, 
.« γφ Φτ΄ὉὉ ΄ , ἈΠ 

ὡς πλέον τι τοῦ δεδομένου συνεισφερόμενοι. Καὶ διὰ 

τούτων τῶν δυνάμεων, ὀρθῶς μὲν χαὶ προσηκόντως 

ἐνεργοῦντες, τὸν χατ᾽ ἀρετὴν εὐσεύῶος συμπληροῦ- 
μεν βίον" παραφθείροντες δὲ αὐτῶν τὴν ἐνέργειαν, 

πρὸς τὴν καχίαν ὑποφερόμεθα. Καὶ ἔστιν οὗτος χα- 
,ὔ [ ς Δ ὶ 8. ὃῳ λὴ 8 . τ 

χίας ὅρος, ἣ πονηρὰ, καὶ παρ᾽ ἐντολὴν ἐ τοῦ Κυ- 

" 

λῦ9 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ϑ8πὸ 61 ἀπ] θοῖῖο ποη ἰπ ἀοοῖγὶ πὸ ΡΟ 5 
ΡΟϑ τὰ θϑὲ. Νϑαιθ θπΐπὴ ἃ} 4110 «ἸἀἸοἸ Πγ115. [68 

σαυίογθ, δὲς υἱϊαπὶ ἡ Θϑι ἀθραγθ, πθπι6. ΡΑΡ 65 
ἀΠρθνο, ἀπὶ ΠΕ ΓΙ ΟΥ65. 510. ᾿σΊταν,, ἀπ ΘΕ] Δ} 

ὨΔΜ]1Ὸ πιὰ ᾽5, ΠΟῚ ἴῃ ΘΧΙΘΡΠᾺ (501 0] 1ηἃ 51{π|5 δϑὲ 

[)οὲ δηηον ; 564] 51π|1}} ἀἴαιιθ σΟΠΏ5{Π1: ἀΠΊπΠηᾺ] 1}-- 
Τα (Ππομιΐηθηι ἐς 0), ν]5. ιιθο πὴ ΓΔΓΟΠΙ5 1π 56- 
λΪηἶ5. πηοάπηι ἰπϑιτα ΠΟΡΪ5. [α]{, τι. ἱπ| ἃ 86 

Δι ΠΩ ἐλου! ταΐθι. ἀΐαιιθ ΠΘΟθββὶ ππ ἀ]πθ πὴ ΘΟ - 
πρὲ. Οιὐιᾶτ ψῖμη α}0] ΒΘ Πο]α ἀν που ρυροθρίο- 

ΓᾺΠῚ ΘΧΟΘΡΙΣ, ΘΔ πὶ ΘΧΟΟΪ γα αἸ]Π ρθη, οἱ βοῖῖα 

πα νῖνο.. ἀίχιιθ 6 7αναπίο ἃ ρου θο ΟΠ θι 
Ῥονάτιθθγθ οοηϑιθυϊτ. ΟΠ Ο ΓΘ δὲ ΠΟΘ 5[τι- 
ἀἰτιηλ γϑϑίνιι μη. [ἅ Π| ΖΔ 5000 0 Δἰἰηθοπάο Π6- 
ΘΟϑϑαγ ΠῚ} ΘΟΙΩΡΙΟ θα Πίθ5, Π6Ὸ ἰδυρίθπίθ, γοθὶ5- 

46. ΡΘ1 Ρύδοθβθ νϑϑίγαθ πὸϑ Δ} πναπιιθιι5, 56] η- 
ΠΠ|ὰ πὰ νι πὶ ἀη]οΥ 8 ἰπ νὰ νῸ5. ΓΘΟΟΠΠ ἢ ἈΠ ΡΓῸ 

ἀαῖα πο 5 ἃ ϑρί να βϑαποίο (ἀοα] Γαΐ, 5.150 186 

ΘΟΠΔ ΒΡ Πλιι". ΒΟΙΘΠ 1} διιθη δϑὲ ΠᾶΠ0. τΠΔΠ] 
Ζυπ6πὶ νἱν τ 6 ΠῚ 6556, 566 ἸΔΠΊ6Π. 6]115 Υἱ οἱ 6[ἢ- 

οδοῖα πιδπαδίιη) «πο νὶ5 ΡΘΡΗΟΙ 0 ΘΟΙΏΡΙ6- 

Ἰιο παῖ. Ομ δπῖπι αἰἰίρὶέ πιὸ, πάθας Ομ ΪΠιι8; 
τπασιεαία πόα σου ναῦθίζ. ἘΠ᾿ Υανβαι5 : {πὶ ἰἰ5 ἀπο- 

διις τιαπάαιὶς τπίν ον δα ἴοι οἱ ργορ]εί ρεπάεηϊ. 

Νίιης πιΐθηι Δ ΘΟΙΓα  ΠῚ 5ΘΡΙΠΟΠΘΙῺῚ 1Π5 {116} 6. ΠῸΠ 
ἈΘσΥΘ ἸΘΠη117, ΟΠ τὰ πη ρυ 6165 ΟΠ ΠῚ 56}- 
ΠΙΟΠΘ δἰ πηλπήαία ϑρθοϊαηΐθιη ἴῃ Ρᾶι 6 σοη- 

οἰ ουθμλιι5, 566] ΡΙῸ τη άτ]0 ΠΟΒ[Ὸ, δὲ {υδηίιηι 

ῬΙΟροβίίο ριαϑθ μι ΘΟηΥΘηΪ, νῸ5 Ὧ46. θὰ 4 πἅϊη 
60 ἀθρθιηι5 ον αἴθ ΘΟΙ ΠΟ ΘΙ] ΠΊ115 1 51 ΡΥ τι5 
ΜΠ ἀἰχθυίπιιβ, ΠῸ5 ΟΠ Πἰταγι τη  Π ἀΔΙΟΥ ΠῚ {185 
ἃ Ῥθο πορῖβ. ἐγδά τα διιηΐ, ΟΠ ΠΟΙ ουτιη} ν] μὴ 

δὲ ἔου]α θη ἃ} 60. ἴῃ ἈΠ ΘΟΘ5511}) ΔΟΟΘρ 556) αἱ 

ΠΘΩ116 ξοσΎΘ [ὉΡΔΠηῖι5, ΡΥ Π6 (1851 ᾿Π5016Π5 ἃ}1- 
414 ἃ πο ῖ5 οχίραῖαν, πϑῆϊιθ θἤθγαμηι", ἴαιη- 
πὶ. 4ιΐ ΔἸ 4 α] 4 ΔΉ Ρ] 15. 4τιᾶπι πος «ἰδειιπὴ 
δϑῖ, γροπάδιηιιβ. ἘΠ᾿ οἵτπὶ 5. ν ΡΠ Ρι15. γθοῖθ οἱ 
ἃρίθ αὐϊπλὰ, νἰτα πὶ Ὑ γι. ΕΠ} τι5 Οὐ Πα απ 016 ἐγὰ- 

ρίου, χρῆσις τῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδομέ- 57 ἀπο  Πλι15. : ΘΟΥΤΙΡΊΟ γΘΙῸ {ΠΠΔ}Ὲ1Π} τιδι17 1Π νἹ{{π|πὶ 

νων ἡμῖν " ὥσπερ οὖν, τὴς παρὰ Θεοῦ ἐπιζητου- 

μένης ἀρετῆς, ἣ ἐξ ἀγαθοῦ τοῦ συνειδότος χατ᾽ ἐν- 

τολὴν τοῦ Κυρίου χρῆτις αὐτῶν. Τούτου δὲ οὕτως 

"»όοσεπι πολὺ εχ Μ95. πλιὰ} 15. ΔἸ Ἰπητ5, 

ς Απεφαϊ ἅτπιο ΠΠΡν] φιρμὶ δύ, ΠΡΙάοπι Οοᾶεχ 085. 
λόγος τις. Οοάοχ (0]Ρ}, τις ὁ λόγος. 

ἃ ἘΝΙΕοπ 65. Βα511. οὐ Ῥανῖβ. θεοῦ παραλασών, σοΥ- 

γταρίο. ἘΔΙο Ν οη. οἱ {γὸ5 Μ85, παραλαθόν, οπποπήαίο. 

ΤρΙἄοπι Οοοχ (0]}». παραλαδὼν, οὐδὲν ἕτερον ἢ γεωρ- 

ἀδ!αθπλαν. Αἴαπι6. μδθο δδὲ ν᾽} ἀδἤπιηο, ἔδοι]- 

ΤατιιΠ}, {1186 δά ΒΟΠτιμ ρου Ποἰθη τη πο ]}15 ἃ Π 60 

ἀἰααθ ϑιιπῖ, τιδ115. τηΔ]115, δὲ ἃ ΠΟΠΉΪΠΙ ΡΡΘΘΟΘΡ 8 

εἴν, 
ὁ (οὔοχ Κο55. οἵ (9}}». τὴν διδομένην, Ηοο ἴρ50 ἵπ 

Ἰοοο ᾿ἸΙ͂Δοπι Μ58. παρὰ τοῦ πνεύματος, 

Γ (οὔοχ (0]}. ἐνεργητιχὸν χαὶ ποιητιχόν, 

8. ΒΑΕ οἱ ἄπο Μϑ5. ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ, ΑΙ1 ἄπο 

ἐντολὴν τοῦ χυρίου. 

: τῆς 

αιιλ. 52: 
4ο. 



ἀτὸ 5. 

ΔἸἸθΠ5 : 4θπιδ ἀπ] Ο1Π| σΟΠ γἃ, νἰνία 15, {πᾶ ηὶ 

Τδιι5 ΓΘ ΠΖΌΪΙ ἔ, Π15115 Θά  Π] 46] Θχ θΟΠπὰ σΟπϑοϊθη- 

τἰὰ ΡγΟΠοΙβοθη5. βθοιηιη) ΠΟΙ πὶ πηαπεαίιιπι. 

Ουοά οἰαπὶ [ἃ 511, ἸΙάθηι 46 σπαν Γαΐ ἀἸοια}] διι- 

Π115. Οἴιπὶ ἰρίτν ἦ6. ἀΠΠΠσθηο Π6ὸ πηδῃαιιηι 

ΔΟΟΘΘΡΘΙΊΠΊ115, 5[α 1 Π| ἃ ΡΥΪΠηἃ ΠΟΒΙΡ ΘΟΠΒΠ1-- 

τἴοΠ6 ᾿πϑἰ [ἃ ΠῈ ΡΟββθα  πητι5 ἀΠΠΠσθ πὶ νίπι ἃς ἴδοι]- 

ἴαίθη : ΠΘΕΩΠΘ 6}115 ΓῸῚ ἀθιηοπβίγα 0 ἃ ΘΧΊΘΓΠΪ5 
ἈΓΡΌΤΩΘΗ 15. ΡΘΕ}, 5664 αι ν 5 ᾽ρ56 ἃ βθῖρβο εἰ Β 
ἴῃ 56 1050 Π]πα δ ἴβοθγθ ροίθϑι. Οὐΐρρο θοηὰ5 ΓῸ5 
ἃ ῬΆ]Ον 5. Παςα} Δ] 161" ἈρΡ ΘΙΙΠλ115, 4] τι πὴ τξ 
ῬΓΪπμα πὶ ΑἸ 1] 4111 ν᾽ ἀθειν ρα] ογατη οἱ θοπιιηὶ ; 

ἀϊθηη 116 ΠΘΟΘδϑ πὰ πη6. δὲ Ῥγορὶ παιΐζαα σοη]Π- 
Οἴτ1 ΠῚ ΔΠΠΔΠ]05 ΠΙοοὲ ᾿πΠ 0 οι], δὲ ποϑίγα 5ροηΐ θ6- 

ΠΘΙΟΟ5 ΟΠ]ηὶ θΘ πον θπεῖα Ομ ρ] Θοιϊπηαν.. Εσααϊά, 
4υς5ο, ἀἰνῖπα ρυ]ορ ἀπ Δα ΓΑ ὈΠ15} Οὐ 
οορίταιο πη ΠΟΘ πὰ Τ)6ὶ συΔ ΠΟΥ δϑὲ δἱ διανοοῦ ἢ 

Ουα]6. Δ Π1Π}1 ἐἰθϑι θυ πιπὰ ἴὰ πη νοι η5. θϑί οἱ 
νἱο] θη απη, τα πὶ 1Ππ4 πιο ἃ ΤῸ ᾿πρΈΠΘΓΆΓΕΙ" 
ΔΠΙΠῚ85 ΨἼ110 ΟΠΊηΪ μι σαΐδθ, οἱ ἀϊοθητὶ οχ νοτῸ 

δαπι.5.5. Α[ίθοιαι : 7 μἰπιεταία οἰ αιὶς 660 σιεπι ἢ Τηο[[Δ-- 
ὈΠ65. ΟΠΠΏΪΠΟ δι1πξ δ ἱπθ παν 0 1165 ἀϊνίπο ρὰ}- 

ΟΥ ΓΙ 1 Π|5. Γ] ΒΟ Ο5 : ΠΟῚ Θὰ5 ἀοίθρις γα το, ΠΟΠ 
ΘΧΟΙρὶς Δαν ]5. ΕἸΘῚ ΠΟΙ ΓΘ υῚ ϑρ]θπογο5 ἀἰχοιὶβ, οἱ 

Ἰὰ πᾶ» οἰ αν τ 6}, δὲ 5015 Πα πὴθ ἢ, Οπηηΐα ρ Γᾶ {ΠΠ|π5 
Β᾽ογία νη]1ὰ διιπὶ δὲ Οθβοιγα,, ἀἴπι6. οὶ νογὰ 

Ἰὰοθ σοπιραγαΓα, ΠηΔ 615 ἀἰδίαπε }} 11ὰ, σιὰ πὶ ργο- 
(πα {Ρ]5{|564116 6 1]Π1Π18 ΠΟΧ ἃ οΟἰαγ σία τη6- 

τι άϊθ ἀἰββίάθε. ῬΆ]ΟΥ τι 0. [85 ον ποῖ αὶ ἀθπὶ 
ΘΟ] 15 σΟΠϑρΙοὶ ΠῸΠ ρμοίοϑί, 564 ἃ 80[ἃ ἁῃΐμηὰ ἃς 
πηθηΐθ ΔΡΡΙΘ ΒΘ Πά τιν. Ἐὰ δἰ ψυδηο αιιθ μηρία πῃ 
ϑΆ ΠΟΙΟΙ ΠῚ 1ΠΠπ|5Ε γᾶν 1, δία πη. πιο να Πα πὶ ἴπ 

ἰρϑὶδ. βθιαυΐε ἀθϑι ἀθυὴ δι πηλ] πὶ : Φαΐρρ6. πα 
Ῥραὶ, αἴ. ῬΓΏΒΘΠΓ5. 18 ΡΟΓίδοδὶ ἀϊσθραπὶ : ἤἤει παϊμὶ, 

ΣΝ ψιιῖα ἱποοϊαίιι 5 πιθιις Ῥγοίουι "αίμις 6εῖ. Ομαπάο 
νόπίαπι οἱ ἀρρατονο ἀπί Καοίοπι [οὶ Ὁ Τίθτι 1]- 

ΤΣ Ἰυ4, Δ ιςςοἰνὶ εἰ 6556 οἰση Οἰτὶσίο πιο ἰονι56-- 
53. 416 τηϑῖϊμς. ΠΙᾺ ααοαιθ : δὲξίν! ἀτΐπια πιθα 
ἢ ήι. «ἡ 7 εῖιπι Γογίεπι υἱνιιπι. Ἐπ, Λίσιο αἰϊπιυϊειἰς ςογ-- 
ΤΣ αἰ λος ψιτη ἐμετη, 1) οπιῖτιθ. Οὐ Θπῖπὶ πδης νἱΐαπι νο]- 

ἘΠῚ ΘΑΓΟΘΙΓῈΠῚ ΦΡΘΡ 6 ουγ πη , ἰΐᾷ (ΘΠ 11} ΘΟΓΙΙΠῚ 

ἱπηρθῖιι5. ΘΟΕ ΠΘυὶ Υἱχ ροΐθγαϊ,, ΠΟΥ ιΠΙ 50 ]Π1σοὲ 
ΔΏΪΏ]Δ5 αἸνῚΠι1Π} 465: ἀΘυ ΠῚ δἰ ἰρ σδθι. Οὐ οὐμι 

ἃ όου]α χαὶ Δ ΑἸτἃ 65 ἐχ υθεουθι5 φαδίαον ΠΡ. 15. 
»ΈΘρ. ῥτίμιιβ ἐσμὲν ἐπιθυμυταὶ φυσιχῶς. 

ὁ Οὐἤοχ (Ο]Ρ. ἔννοιαν ἀποπληροῦμεν. Ἠαα Ἰοηρα 
᾿άοπα ΠΡῸν δριμὺς χαὶ φορυτός. 

ἀ Οὐάοχ (Ο]Ρ. χαὶ πλέον ἀπολιμπανόμενα. Μίοχ Βεξ. 
οντλας ἢ ὅσον. 

“ Οοάεχ Νοβς. οἱ (Ο]Ρ. εὐ Ἀδρ. ρυΐπιιβ. διανοίᾳ 

θεωρυτὸν,, εαἄοπὶ θ]ης βεηίοπιϊα, Μοὸχ ἄπο Μϑ5. 

ΒΑΒΙΙΗῚ ΟἸΕΒΑΝΕΚΣ ΘΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΆΘΗΙΕΡ. 

ἔχοντος, τὸ αὐτὸ “ χαὶ περὶ τῆς ἀγάπης ἐροῦμεν. 

᾿Ιδντολὴν τοίνυν λαθόντες, ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν, τὴν 

ἀγαπητιχὴν δύναμιν εὐθὺς τῇ πρώτη χατασχευῇ 

συγχαταδληθεῖσαν χεχτήμεθα - χαὶ ἣ ἀπόδειξις οὐχ 

ἔξωθεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄν τις τοῦτο παρ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἐν 

ἑαυτῷ χαταμάθοι. ῶν τε γὰρ χαλῶν ἐσμεν " ἐπι- 

θυμητιχοὶ φυσιχῶς, εἰ χαὶ ὅτι μάλιστα ἄλλῳ ἄλλο 

φαίνεται χαλόν " χαὶ στοργὴν πρὸς τὸ οἰχεῖον χαὶ 

συγγενὲς ἔχομεν ἀδιδάχτως, καὶ τοῖς εὐεργέταις 

ἑχουσίως πᾶσαν εὔνοιαν “ἐχπληροῦμεν. Τί οὖν χάλ- 

λους θείου θαυμασιώτερον; Τίς ἔννοια τῆς τοῦ Θεοῦ 

μεγαλοπρεπείας χαριεστέρα; Ποῖος πόθος ψυχῆς 

οὕτω δριμὺς καὶ ἀφόρητος, ὡς ὃ ἀπὸ Θεοῦ ἐγγινό- 

μενος τῇ ἀπὸ πάσης χαχίας χεχαθαρμένη ψυχῆ, χαὶ 

ἀπὸ ἀληθινῆς διαθέσεως λεγούση, ὅτι Τετρωμένη 

ἀγάπης ἐγώ εἶμι; Ἄῤῥητοι παντελῶς χαὶ ἀνεχδιή- 

γήτοι τοῦ θείου χάλλους αἵ ἀστραπαί" οὐ παρίστησι 

λόγος, οὗ δέχεται ἀχοή. Κἂν ἑωσφόρου αὐγὰς εἴπης, 

χἂν σελήνης λαμπρότητα, χἂν ἡλίου φῶς, πάντα 

ἄτιμα πρὸς εἰκασίαν τῆς δόξης, καὶ πλέον “ἀπολει- 

πόμενα πρὸς τὴν τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς σύγχρισιν, ἢ 

χαθόσον βαθεῖα νὺξ, χαὶ στυγνὴ σχοτομήνη μεσημ.- 

ρίας καθαρωτάτης. Τοῦτο τὸ κάλλος σαρχίνοις μὲν 

ὀφθαλμοῖς ἀθεώρητον, ψυχῇ δὲ μόνῃ χαὶ διανοίᾳ 

ἐχαταληπτὸν, εἴπου τινὰ περιέλαμψε τῶν ἁγίων, 

καὶ ἀφόρητον τοῦ πόθου τὸ χέντρον αὐτοῖς ἐγχατέλι- 

πεν, οἵ ἀλύοντες πρὸς τὴν ἐνταῦθα ζωὴν ἔλεγον " 

Οἴμοι, ὅτι ἣ παροικία μου ἐμαχρύνθη. Πότε ἥξω 

χαὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ; Καὶ τὸ, 

᾿Ἀναλῦσαι χαὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ μᾶλλον 

χρεῖσσον. Καὶ τὸ, ᾿Ἐδίψησεν ἢ ψυχή μου πρὸς τὸν 

Θεὸν τὸν ἰσχυρὸν τὸν ζῶντα. Καὶ, Νῦν ἀπολύεις 

τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα. Ὥς δεσμωτήριον τὴν 

ζωὴν ταύτην βαρυνόμενοι, οὕτω δυσχάθεχτοι ἦσαν 

ταῖς ὁρμαῖς, ὧν ὃ θεῖος πόθος τῶν ψυχῶν ἥψατο. 

Οἵ γε διὰ τὸ ἀκορέστως ἔχειν τῆς θεωρίας τοῦ θείου 

χάλλους, εὐχὴν ἐποιοῦντο πάσῃ τῇ αἰωνία ζωῇ συμ- 

παρεχτείνεσθαι τὴν θεωρίαν τῆς τερπνότητος τοῦ 

Κυρίου. Οὕτω μὲν οὖν φυσιχῶς Βἐπιθυμητικοὶ τῶν 

κέντρον αὐτῶ. ᾿ 

Γ(οάεχ 55. οἱ 411 ἄπο τὴν ἐνταῦθα ζωὴν βαρυ- 

νόμιενοι. 

8 ΠΙυ4, φυσιχῶς ἐπιθυμητιχοὶ οἴο., ᾿π16]Π15 ὁπ πιπὶ ἐδὲ 
Ἰιος πιοάο : ἴα παΐιισα Πποπιίπατη οομηραγαΐα οβὲ, τῇ 

ὁχ 88 4υἱάεπὶ ἔογαΐαν ἀα Ἰοπα πὶ οοποιιριποοπάτιπι : 

5664] ἰἅπιοπ πὸ πος αυϊάοπι Πὲ 5ἰπο ἁπχη]ο 1)εὶ. Μὸχ 

Οὐάεχ ΟΟ]Ρ. καὶ ἀγαπητικὸν τὸ ἀγαθόν. 



ΒΕΟΌΠ,. ΕΒ. ΤΒΑΘΤΑΤΕ. 

καλῶν οἱ ἄνθρωποι. Κυρίως δὲ καλὸν χαὶ ἀγαπητὸν 
τὸ ἀγαθόν. ᾿Αγαθὸς δὲ ὃ Θεός ἀγαθοῦ δὲ πάντα 
ἐφίεται: Θεοῦ ἄρα πάντα ἐφίεται. Ε 

Ὥστε τὸ ἐκ προαιρέσεως κατορθούμενον καὶ φυ- 
σικῶς ἡμῖν ἐνυπάρχει, τοῖς γε μὴ ἐχ πονηρίας τοὺς 

Ἀλογισμοὺς διαστραφεῖσιν. Ἀναγχαῖον οὖν ὄφλημα 
τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην ἀπαιτούμεθα, ὃ τῇ ἐλλειπούσῃ 

ψυχῇ πάντων χαχῶν ἐστιν ἀφορητότατον. Θεοῦ γὰρ 
ἀλλοτρίωσις καὶ ἀποστροφὴ χαὶ τῶν ἐν γεέννη 
προσδοχωμένων κολάσεων ἀφορητότερόν ἐστι, καὶ ὁ 

βαρύτερον τῷ παθόντι, ὡς ὀφθαλμῷ φωτὸς στέρη- 

σις, χἂν μὴ ὀδύνη προσῇ, καὶ τῷ ζώῳ, τοῦ ζῆν. Εἰ 

δὲ χαὶ τοῖς γεννήσασι φυσικὴ στοργὴ παρὰ τῶν 

γεννηθέντων " ὑπάρχει, χαὶ δηλοῖ τοῦτό τε ἣ τῶν 

ἀλόγων σχέσις, χαὶ ἣ τῶν ἀνθρώπων παρὰ τὴν 

πρώτην ἡλικίαν πρὸς τὰς μητέρας διάθεσις, μὴ 

φανῶμεν ἀλογώτεροι τῶν νηπίων, μηδὲ τῶν θηρίων 
ἀγριώτεροι, ἀστόργως καὶ ἀλλοτρίως πρὸς τὸν ποιή- 

σαντα ἡμᾶς διαχείμενοι" ὃν εἰ καὶ μὴ ἐχ τῆς ἀγα- 

θότητος " ὁποῖός ἐστιν ἠπιστάμεθα, ἐξ αὐτοῦ μόνου, 

τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι, ἀγαπᾶν χαὶ στέργειν Β 

ὑπερβαλλόντως ὀφείλομεν, καὶ ἀποχρέμασθαι τῆς 

μνήμης αὐτοῦ διηνεχῶς, καθάπερ τῶν μητέρων τὰ 

νήπια. “ Κρείττων δὲ τῶν φυσιχῶς ἀγαπωμένων ὃ 
εὐεργέτης. Καὶ τοῦτο οὐκ ἀνθρώπων ἴδιόν ἐστι μό-- 

νον, ἀλλὰ καὶ πάντων σχεδὸν ζώων πάθος, ἣ πρὸς 

τοὺς ἀγαθόν τι δεδωχότας οἰκείωσις. Ἔγνω, φησὶ, 

βοῦς τὸν κτησάμενον, καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ χυ- 

ρίου αὐτοῦ. ᾿Απείη δὲ λεχθῆναι περὶ ἡμῶν τὰ ἑξῆς" 

ὅτι, Ἰσραὴλ “δέ με οὐχ ἔγνω, καὶ ὃ λαός με οὐ συν- 

ἧκε, Περὶ γὰρ χυνὸς, καὶ πολλῶν ἄλλων τοιούτων, 

τί χρὴ καὶ λέγειν, ὅσην πρὸς τοὺς τρέφοντας τὴν εὕ- Ο 
νοιαν ἐπιδείκνυνται; [αἱ δὲ τὴν πρὸς τοὺς εὐεργέτας 

εὔνοιαν καὶ τὸ φίλτρον φυσικῶς αἱρούμεθα, χαὶ πάν- 

τὰ πόνον εἰς ἀντίδοσιν τῶν “προγενομένων ἡμῖν 

Ἀ (οὔοχ Ὗοβ5. εἰ Βερ. ῥυίπηιβ. τοῦ 
στραφεῖσιν. 

λογισμοῦ διο.- 

4 Βορ. ῥυῖπηι» ὑπάρχει. 

» ΠΠ|, ὁποῖός ἐστι, ἀἀ ἀἸαπη εϑὲ ὃχ ἀπ ι}5 ἅϊτιο- 

Ῥ5 105. 

ς Οοοχ (ομηθοῦ. χρείττων οὖν. 

ἁ δῖ. Οοάοχ Ψοβ5. εἴ 41| ἅτ, δ οοιϊα δὲ ἴπ νὰ]- 
δατῖ5 ἀρογαῦ, 

«ἘΜ ΠΙ ρονῖπάς αὐ Ἀθρ. ἐουειιβ οἱ (ο15]. βοουπάιιβ 
τῶν προγενομένων ἡμῖν ὑπομιένομεν. δα. ῬΥΐπηι5. εἴ 

47Ὶ 

ἸΠΟΧΡ ΘΌ}} σοη δι ΙΑ η 465 ἀν᾽ η85. ῬᾺ]ΟΡ τ 1 πῖ5 
αι ἀϊταῖο Πασγάγοπε, ΠΠπὰ ῬυΘοα Ρ παν, τ οοη- 
δ ηἸρ] το “ποι τα 15 ΠΟ πὶ δα φίθυ πα πη ΟΠῚ- 

ΠΘΠῚ νἱ τα πὶ 5656. θχίθπθνθι. 516. ᾿σίταιν" σοποιιθὶ- 

561 ΠῈ ΠΑΓΙΡ6. ΠΟΠ1Π65 ΓῸ5 ΟΠ 5 ἃς ποποοίαβ. 

Οιιοά ἀυτθπὶ ΡΙΌΡΥῈ Ρυ]Π μιν τιπ δϑὲ οἱ τη Ά }}}}6, 

Ῥοπιῖι δῖ, 18Ππ|ὶ ν γῸ ΡΟΠιι5 δῖ Ποῖ : ΠΟΠΕΠῚ 

Δα 6) ἀρ ρθίιπε οπηπίαᾳ : Πθιιπ ᾿σὶ ταν Ομ ηἶὰ ἃρ-- 

Ῥδίπμηις. 

“. Οὐάγο απ] νο]ιιηϊαῖθ ποϑίνα Γθοίθ 
ΡΠ οΙτααιν, ᾿πϑϑὲ ΠΟΪ5. δἰϊα πὴ Παίμγ 161, 51 88 ]- 

ἴ6 ΠΏ ΘΟ Δ ΠΠΟΠ65. ΠΟΙ 5 ΠῸΠ ρον θυ ποααῖ- 

τα. Τα π6. Π)6Ὶ ἉΠΊΟΥ ΘΘῖ1 ΠΘΟΘΘϑα ΠῚ (61 ΠῚ 

ἃ ΠΟΡῚ5. ΤΘΡΟΒΟΙ ἔπ}, ΟἸ1} 115. ὈΥΙν αἴϊο ἈΠ ΠΡ δδὲ 

9 ᾿Π ΔΙ ΟΓιι ΠῚ ΟἸΠΠ]Ό ΠῚ σΡαν ἰ5ϑι πλπὶ. ΝΠ ἈΡΆ]ΙΘΠὰ-- 
[10 οἵ ἅγθυθῖο ἃ 60 πιΔ] πῃ δϑὲ {ἀ{π|γ]5. δ δια 

ΒΘ ΠΘΠΠ 86 510 010 115 Ἰπτο ΘΡᾺ ὈΠΠἾτι5, ΘΙ 4116 οὐ οοη- 
τπρὶῖ, ΘΡΆΝΠ5. ΠΟῚ 560115. ἃ. ΟΟΌ]0 [πΠ}1 15 

ΡΥΪνΔΠ0., ΘΕΆ Π51 ἋΟΙΟΥ πο δϑδὶῖ., δὲ Ἀπίμη8}} 4, 

Δα θηλεῖο νἱϊθ. Οὐοά 51 ΠΠ 6 Υὶ ἀπηλαηΐ ΠΑΙΙΓΆΠΓΘΣ 

Ρᾶγθηΐθβ, ἀθοίανθί δατοπη μοῸ δὲ θυπτου τη ἀΠ]-- 

πη] πτὴ ΠΑ τιι5, οἵ ΠΟΠλΪπιιπὶ π᾿ ΡΥΪπιὰ δοῖαῖθ 

ΘΡΒἃ τη ΔΕΓ65 ἃ ΓΘοῖιι5, ΠΟῚ ν θα μητ" ΓΔ ΠΟ ΠΪ5. πηὰ- 

615. ΘΧρθυῖθβ 4 πὴ ράγνα}1, πϑήτιθ ᾿θϑε 5 ἀρτο- 

5110165, 4158] 51Π6 1110 ἃΠΊΟΓΟ οὐσα ΘΟΠΠΓΟΓΘΠῚ 
ΠΟΒΕΡΕΙΠῚ 7 ΘΓ ἃ ἴρ50. Δ] παιὶ : {θὰ δἰἸδιηϑὶ 

ΘΧ δἼ15. ΒοηΪζαίθ ΠῸΠ ΠΟΒΟΘΓΘΙΉ5. “1115 511, [ὰ-- 
τη ΟὉ 14 50] τη 404 ἃ 60 φοπαϊεἰ ϑιιπλιι5, ἀ1- 
᾿ΙθθυΘ δὲ ἁμηᾶγΘ {πᾶπὶ πηαχίμηθ ἀδθθυθιηῖιβ, μρ6Γ-- 

Ρδιποαιθ ἀδ 6]1ι5 πηθπηουΐα ΠῸΠ ]Πο ροπάθνο, 
4πὰπι ἰδ ΠΙΔΕΓΙΙΠῚ 5018} 1 ΠῈ Ὁ Πἶδ ῬΙΈΘΡΙΗ]1 50] θα ηΐ. 

ΠΟΥ ΘῸ5. Διιίθη. {τι} Παΐμν 85. ἀπιοῖιι αΠΠ σα πταν;, 

ῬΡΙΠλὰ5 ἴθποῖ αι θὲ πθ 46 ποθὶβ πηϑυ 5. δϑὲ. Αἴ 

416 ᾿μὲθο αἰΐθοιο ποη ΠΟμηΐπιιπι πηοο ρΥΟρτῖα 

651, 564 οἷβ δία οἵμπὶ ΟἸΠΠΙτι5 ΓΘ ΔΠΙΠΊΔῊ {1-- 

Ῥιι5 ΘΟΠΉΠΊΙΙ 15. 65Γ, τι ν] 6] ὲ θοηΐ οὐ] ιν 15 
ΔΟΟΘΡΙΪ ἁιιοίου 5 θα πον θ πε ργοβθαιδηίαν, (ὁ- 
δπονῖ, Ἰπαχιξ, δο5 ροσ5 5ϑ τθηι, εἰ αϑίπις ργώ- 

5606 εἰοπεῖτιϊ «τι ΑἸ51 Ὁ ἀατθη τι 46 πο ἷ5 ἀϊοαη- 

Ἐξαῖ.τ. 3. 

τὰ} {1188 ΒΘ ΌΤΙ ΓΝ : ΠΙΠῚ ΠῚ, ἤογαθὶ αἰίοιπ ἡῖ6 Πὐϊὰ. 

ποι Θοσπονῖϊΐ, δὲ ρμορτίμ5 πιὸ τιοτὶ ἐπ1οἰ 611. Ν τα 

ΟΟ15]. 1] οπὶ ρυίπιιβ οἰ (0]Ρ. τῶν προσγενομένων ἡμῖν 

χαλῶν ὑπομιένομιεν. Οὐοχ Υοθ5. Ργὸ χαλῶν σογιπρίε 

Βαβοῖ καλόν. Οοάεχ (οπθεῖ. βθοιπιία τπὰπιὶ προσγε- 

νομένων ἡμῖν ὑπομένομεν. ΜΊΠΙ ἀὐΐοπιὶ τπᾶσῖϑ Ρἰαςσοῖ 

βουιρίαγα γα] θαΐα. (πὶ ΘΠ τη ΒΟ ΓΠΊΟ 511 46 στα ἀηὶ- 

τὶ 5 σαὶ Ποαιῖοπο, υἱάθειν δὰ Ἰθοῖῖο 50] 1 σοηα 6586, 

ἀξ μὲν 86 βεπθοίϊα Ῥγῖιθ ἴῃ πῸ5 ΘΟ] ὰ σ᾽ ρα] Πσογ. 

Ῥτο [5 δηΐπι ῬΤΌΡΓΙῈ. σγαϊαπη γοίθσγίτηιβ, Ηφο ὁδὶ 

δαιιβα, ΟἿ] σόοσοπ προγενομένων ΤΟΙ ποηἤδπὶ ἀν ϊίτο- 
τπὰν. Ἐχρυῖπηὶ γόσοοπι χαλῶν πὶ} πόσοββο οδί. 



6 σὰπθ ΘΟ θ] νυ ]πβιι6. 6] πϑηηο 4}115. ΔΕ] πλὰ- 
1115, φυϊά αἰείπει ἀἴσθυ {πα πι οϑίθπ πὶ 5115 
Πα ΤΟΥ θτι5. θα πονοϊθπιία πηι" ΟμΟα 51 ουσα 605 

4υϊ 46 ποῦὶθ θθη6 πηθυ εἶ διιηΐ, ΒΟπΘυ ΘΠ Ϊα ΠῚ 
ΔΙΠΟΓΡΘΠΊΖΙ6 Πα αΡα]Θὴ} Πα 6 Πλ1155 ὉΠ Π] 116 ΠΟ 

5 Π1115 ΠΟΥ Θ ΠῚ) 7 τ ΘΟ πϑῆοῖα θυἾτ5. π΄ ΠῸ5 60]- 
Ἰατὰ ΓΘ ΠΟΙ ΘΠ", (115Π 8} 56 ΥΠ10 Π6Ὶ ἀοπὰ ΡΓῸ 

πηθυ το ΧΡ] ΙΟαΡΘ. ροϑϑιτῦ Ταπία αυϊάθη οϑὲ μὸ- 
γῸ ΠῚ Π. ΕΠ] 0... τὰ ουϊα πὶ ΠΕ ΠΊ ΘΙ ῚΠ) ΘἐΓαρὶαηΐ : 

116} τηαση τ 1π6 ἔα. 51 η1 δὲ [}1ἃ.. αὐ νοὶ πη]- 

ΘᾺΠῚ 58 115 4] 1ἃ 511, πιὸ ΟΠ αἰ ΟΔπὶ ἸΑΥσΊτΟΥ] σρὰ- 

τὰ} ΓΘΡΘΠά ΘΙ ἀθ)θαμηι5. ΑΠ]1ὰ ἰσίταν' ὉΠ ἈΠ, 

{120 Ἰαπηθ δὶ ΡῸῚ 56. 'ρϑᾶ δχϑϑι πὲ Πα Ἠ  1ΠῸ 
δἰ αἰσηϊίαϊο, ἰπηθ πη ἃ Π]Δ]ΟΣ 15. ΠῚ 5θοῖι5. Ο}- 
Βα ἴα ΤᾺ ΠῚ 516}128. ἃ 5015 γδ 115, ΡΘ. 56 ἴῃ ἐἰϊ- 
Βηϊίαιθ Ο δου οτα δὲ ἐθηπογα ἀρράγθηῖ. Νδο 

Θηΐπὶ νὰσαϊ, ῬΘΠΘἤ οἱ Ϊ5. θ᾿ ϑοϑι ΠΕ] ον 5. ργφῖον- 

ΠΉ155155 ΘΧ ὨΙΪΠΟΡΙΡτι5 θΘπθῆοὶ Πεὶ θοπίταΐθπι αὐ- 

τη θεν]. 

3. ΒΠΘ ΔΉ ΓΟ ἸσΊ τ} 5015. ΟΥΕτ5,. Π1Π88 ΘΟΉΥΟΓ- 
5Ι0Πη68, [ΘΠ ΟΡ 65 ΔΘ Γ]5, νἸΟἰββὶ 1 Π|6 5 ἐΘ ΠΙΡΟΡΕΠῚ, 

Δ 6188 ΘΧ ΠΕΡΙ Ὲ5 1 ρ585, 1186 6 θυ γὰ ϑυ τη μη 65, 
ΤΩ} ᾿ρϑατη, ἰοΐα ἴθυγα, {1125 ΘΧ ἔΘΡΓἃ ΠΆΘΟΙ ΓΙ, 
418. ἴῃ 4415 ἀἄθριπε, σΘΠούὰ 1Π ΔΘΡῈ ψΘυβδ Πα, 

ΠΗ ΠΟ 85. ΔΠΙΠΔ] 1} Εἰ ΠΟ θα, οπιηϊα ἀθηϊ- 

4116 4185. ἀδϑεπαπίιν δ νἱϊεθ ΠΟϑΙ 5. πη ἰσίθ- 
γἰα μη. 56 πθ γοϊθηῖθα. 4 θη {ΠΠπ|4 ργϑοθυῖγα 

ῬΟδϑιιι8, ΠΘῸ ΠΘΡῚ ροῖθϑι ἈΠ10 πο ο, τι 15 σοῦ 
4] δὰ πᾶ τηθηῖθ ΡΡΘΘἸτιι5 δὲ δὲ γα ΠΟ Πἰ5 ΘΟ ρΟ5, 
14 Βομοοἷϊ ἰασθαϊ,, (πὰ πὰ τα] 10 τηΐπτι5. ἀ6 

60 ῬΓῸ Π]ΘΡ 10 Δ] αι «οὶ μοϑϑὶῖ, φαοά οαπὶ Πο- 

ΤΏ] ΠΘ ἢ) ΘΟΠΩ Ἰ556. ἃ ἱπιασίη θην δὲ ϑἰ μα τ 6]-- 
ΠΘΠῚ 5118} .7. ΘΙ ΠΊΠΠ6. ΘΟΠ ΟΠ ϑίαβϑθῖ 5.1] 5115 60- 
ΘΒ ΟΠ 6, δὲ γα θη ΘΧΟυ Παθδοὶ ΡΡοΡ οροῖθυΐβ ἃηἰ- ἮΝ 
Δ] ΔΉ 11]}}115.,. ᾿ρϑίψαθ ἀθάἶδϑθι. [οι] αἴθ. ἀξ 56 
πον 10 }}} ραν Ἰδὲ ρα]ου τὰ ϊπὸ ΟὈ]δοίαγοῖ, ἂο 

τὰπθηλ 1ΠΠπ|πὰ σΟΠϑΕϊ υ5θθῖ ΟΠΊ 1} ἴδ ΓΘ 5 1 

ῬΥΪποίρθηι, ἀθίπ 48 ἃ βθυρθηΐθ ἀθοθρίμπι, δὲ οο]- 

Ἰαρϑιιπὶ 1π ῬδοσδίαΠη,, δἵ Ρ6 1 ΡΘΟσΔ[ ΠῚ 1 ΠΟ ΘΠ, 

δἱ ἴῃ ΘΟ. Π ΠῚ Πὰ5 Θὰ ἀἸρηα5, ΠῸΠ ῬΓΟΡΙοΡΘὰ ἰΠΊΘΗ 
Ἰρϑῖιπη ΠΟΘΊΘΧΙΕ : 5604 ἰϑτθ τι οἱ δ Πππιθπῖο 65- 
56 ῬΡΙΠλπι πὶ ἐγ ἀ1τα, Οἰ5 (1185 6115 δὲ οὐ ργϑς 
ἔδοϊΕ ἀΠΘ 6 ]05, ΠΉΪδῖ: ῬΡΟΡμοία5 δ γϑάαγοιθπάα 
νὰ οἱ δά νἱντπΐθιη ἀοοθπδηι, ἸπηρΘπι πὶ ΠΟ Ϊ- 
{15 ῬΘΥ ΤΠ] Π85. ΘΧΟΙΪΕ δὲ μΟρΡοσϑὶῖ, ρο]] οἰ τατῖο- 

Γ Οὐάοχ ΟΟ]Ρ. καὶ ἡ γῇ σύμπασα χαὶ τά. Μοχ ἴἄοπι 
Μ5. οὑπὶ Κορ, ῥυΐπηο τὰ ἐναέρια γένη, 

Β (Οαεχ Ν᾽ οβ5. οἷ 4111 ἄτπιο ἐχεῖνο ὃ οὐδέ 

ὃ νἱδεῖαν τε υπάήαγο. 

» ἘΔ οἱ ἄϊιο Νί5ς, διὰ τοῦ ὄφεως. (οάοχ Ὗ᾽ο85. οἱ 

: 566 νοσυϊα 

ϑι.. ΒΆΞΠΗΙ ΟΕΒΆΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟΘ. 

᾿ 

ΑΆΘΠΙΕΡ. 

ὑπομένομεν, τίς λόγος ἀξίως ἐφιχέσθαι τῶν δωρεῶν 
ποῦ Θεοῦ δύναται: αἷ τοσαῦται μέν εἰσι τὸ πλῆθος; 
« ᾿ ΟΣ ᾿ ᾿νΝ , - 1 οἾ ’,ὕ 

ὡς χαὶ ἀριθμὸν διαφεύγειν " τηλιχαῦται δὲ τὸ μέ- 
: τ᾿ Ξ Α 

γεῦος χαὶ τοιαῦται, ὥστε ἐξαρκεῖν χαὶ μίαν εἰς τὸ 
« ΄ Γ 2 -Ὡ ,΄ -- ΓΟ ζω ὑπευθύνους ἥμᾶς εἰς πᾶσαν χάριν τῷ δεδωχότι 

- ΑΝ Α 

ποιῆσαι. Τὰς μὲν οὖν ἄλλας παρήσω, αἷ εἰ χαὶ 

χαθ᾽ ἑαυτὰς ὑπερδάλλουσι μεγέθει χαὶ χάριτι, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ τῶν μειζόνων, ὥσπερ ἀστέρες ἡλιακαῖς ἀχτῖ- 
ΤΈΣῸΥ 

σιν, ὑπερλαμιπόμεναι, τὴν χαθ᾽ ἑαυτὰς χάριν ἀμυ- 
᾿ Π ͵ ΦΚἘΆ ᾿ ι λύπὸ 
δροτέραν παρέχονται. Οὐ γὰρ σχολὴ χαταλιπόντι 

ΑΥ̓ ξ τὰ ὑπερδάλλοντα, ἐχ τῶν ἐλαττόνων μετρεῖν τοῦ 

εὐεργέτου τὴν ἀγαθότητα. 

, ᾿ ,ὔ 

Σιωπάσθωσαν τοίνυν ἡλίου ἀνατολαὶ, καὶ σελή- 
᾿ Ξ ᾿ 

νης περίοδοι, χράσεις ἀέρων, ὡρῶν ἐναλλαγαὶ, 
τΝ ΓΘ Ξη - ἊΝ 9. ἂν τὴ ὅτε αὐὐξαν, ὃ θ , 

ὕξωρ ἀπὸ νεφῶν, καὶ ἀπὸ γῆς ἕτερον, αὐτὴ ἡ θά- 
“- , }Ὶ --- }Ὶ 

λασσα, ἣ γῇ ᾿σύμπασα, τὰ ἐχ γῆς φυόμενα, τὰ 

ἐν τοῖς ὕδασι διαιτώμενα, τὰ ἐν ἀέρι γένη, αἵ μυ- 
- Α Ν ΄ 

ρίαι τῶν ζώων διαφοραὶ, πάντα τὰ πρὸς ὑπηρεσίαν 
τὸ “ κί Η - Η 
τῆς ζωῆς ἡμῶν τεταγμένα. Ἀλλ᾽ ἐχεῖνο 8 οὐδὲ βου- 

- ΝΥ - ΑἹ ᾿ 

λομένοις παρελθεῖν δυνατὸν , καὶ σιωπῆσαι μὲν τὴν 
ὅξ Ξ' ἧς ᾿ Ξ 

χάριν τῷ γε νοῦν ὑγιῆ καὶ λόγον ἔχοντι παντελῶς 
ΕΣ - ΒΥ α , 

ἀμήχανον εἰπεῖν δέ τι πρὸς ἀξίαν; πλέον ἀδυ- 
,᾿ - ᾽ 3. , -ὦἦ, , 

νατώτερον, ὅτι χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ. χαὶ ὁμοίωσιν 
᾿ τ σας ᾿ τ 8 τὰ 

ποιήσας τὸν ἀνύρωπον ὃ Θεὸς. χαὶ τῆς ἑαυτοῦ 
ΓᾺ Ρ , ν , , αἶ - 

γνώσεως ἀξιώσας, χαὶ λόγῳ παρὰ πάντα τὰ ζῶα 

χαταχοσμήσας,, χαὶ τοῖς ἀμηχάνοις τοῦ παραδείσου 

κάλλεσιν ἐντρυφῶν παρασχόμενος, χαὶ τῶν ἐπὶ γῆς 

ἁπάντων ἄρχοντα χαταστήσας, εἶτα χατασοφισθέν- 

τα "ὑπὸ τοῦ ὄφεως, καὶ χαταπεσόντα εἰς τὴν ἅμαρ- 

τίαν, χαὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας εἰς τὸν θάνάτον, χαὶ 
, 

τὰ τούτου ἀξια, οὐ 
οι; τς 

τ ἘΝ ᾿ τᾷ 
περιεῖδεν - ἀλλὰ τὰ μὲν πρῶτα 

ἤθε ἐπέστησεν εἰς 
, ΕΣ Ἂν 3 » νόμον ἔδωχεν εἰς βοήθειαν, ἀγγέλους 

δι 5 ,ὔ τῇ ΄ Ἃ - φυλαχὴν χαὶ ἐπιμέλειαν, προφήτας ἀπέστειλεν εἷς 
Ὰ : πον τ τακοοφονα, Ἐς ι 
ἔλεγχον χαχίας χαὶ διδασχαλίαν ἀρετῆς, τὰς δρμὰς 
δὰ ξ Ἄ ; Ἔ ΠΕ ΔΝ ΙΝ 
τῆς χαχίας ταῖς ἀπειλαῖς ἐνέχοψε, τῶν ἀγαθῶν τὴν 

ξ Ν ᾿ 
προθυμίαν ἐπαγγελίαις διήγειρεν, τὸ ἢ πέρας ἑκα- 

Ξ ᾽ 
τέρου πολλάχις ἐν διαφόροις προσώποις εἰς νουθε- 

, - ΘᾺ 5» ’ δ ἢ ΠΎΚΑῚ σίαν τῶν ἄλλων προλαδὼν ἐφανέρωσε, χαὶ ἐπὶ 

ΑἸΪ ἄπο ὑπὸ τοῦ. Ηαπᾷ Ἰοιιαο Οοὗοχ 855. δὲ ἃ] ἄτιο 

οὐχ ὑπερεῖδεν. ΤΡ᾿άοπὶ θεν ΚΑ οξ5, ἀλλὰ καὶ νόμον. 
ῬΉΘο ἀϊοῖξ ΒΑΚΙΠττ5 : 7ᾳπὶ τα] Εἰς Ἰοοὶς ἀθοϊαγαξιπι 

{ιυυῖδδα ὀχ τ πὰ ταἰυ ιβζιιο Ο] σοῖς, πιὰ σοη ἰπομταγ οἵ 

θοιΐ οἵ πιὰ}, 



πΕεαύυμα Εὐ5105 ΤΆΛΟΤΑΥΔι. λῃ[ὃ 

τούτοις χαὶ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν ἐπιμένοντας τῇ Β Πἰθι15 Θχοϊίαν!Σ ΠΟΠΟΥ πὶ δἰ ον Γαῖθπὶ, αἰγὶ βάτο 

ἀπειθεία οὖκ ἀπεστράφη. Οὐ γὰρ ἀφείθημεν ὑπὸ 
τῆς ἀγαθότητος τοῦ Δεσπότου, οὐδὲ ἐνεχόψαμεν 

ΩΣ Ὁ 5 ὃ -- 3. ᾽ὔ΄ ΓΕ Ὁ. ἢ: Ἂ πὰ αὐτοῦ τὴν εἰς ἥμᾶς ἀγάπην, “ ἀναισθησία τῶν τι- 
“ τ - ͵ , ὍΔ, 2 ΄ 

μῶν τὸν εὐεργέτην παρυύρίσαντες: ἀλλὰ ἀνεχλήθη- 

μὲν ἐκ τοῦ θανάτου, καὶ ἐζωοποιήθημεν πάλιν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔν ᾧ χαὶ 

ὃ τρόπος τῆς εὐεργεσίας μεῖζον ἔχει τὸ θαῦμα " 
Ἔ ᾿- λ Θ Ἔν ΠΕΞΕΗΝΣ ΥΣ ς ᾿" 

ν ϑορφὴ γὰρ ξεου ὑπάρχων; ουχ σρπαγθον 

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐχένωσε, 

μορφὴν δούλου λαύών. 

Καὶ τὰς ἀσθενείας ἡμῶν “ ἀνέλαύε, χαὶ τὰς νό- αὶ 

σους ξδάστι ὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτ τίσθη, ς ἐθάστασε, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτραυματίσθη, ἵνα 
τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς “ἰαθῶμεν " καὶ τῆς χατάρας 

“- ,ὕ ΝΜ - 

ἡμᾶς ἐξηγόρασε, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν χατάρα, 
χαὶ τὸν ἀτιμότατον ὑπέστη θάνατον, ἵνα ἡμᾶς εἰς 
ἊΝ Ν τ Α ΕῚ Ξ , πὰ Ν 32 ΚῚ ΄ , 

τὴν ἔνδοξον ζωὴν ἐπαναγάγη.Καὶ οὐκ ἠρχέσθη μόνον 
ἊΝ ΥΕΡΣ , 

γεχροὺς ὄντας ζωοποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ θεότητος ἀξίω- 
,ὔ΄ 

μα ἐχαρίσατο, καὶ ἀναπαύσεις ἡτοίμασεν αἰωνίους, 
.- , .- ᾿ τω 

πᾶσαν ἔννοιαν ἀνθρωπίνην τῷ μεγέθει: τῆς εὐφροσύ- 
ΕΣ , ΤΠ ΠΤ ο ἈΤΥ ΣΕ τ ΤΕ 

νης ᾿ ὑπερύαινούσας. Τί οὖν ἀνταποδῶμεν τῷ Κυ- 
΄ ᾿ ΄ πο ὙΣ ᾿ς ΠΑ͂Σ ΟῚ Δ ὦ ρίῳ πεοὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωχεν ἡμῖν; Ὁ δὲ οὕτως 

3 ΑΥ Φ Σ σ “ ᾽ ᾿Ὁ ΕῚ " ΕῚ ΕἸ 

ἐστὶν ἀγαθὸς, ὥστε οὔτε ἀντίδοσιν ἀπαιτεῖ, ἀλλ 
- - ΄ 3 ᾿ 5. ἦι »᾿» Ἂς τ 
ἄρχειταᾶι μόνον ἀγαπώμενος εῷ οἷς ἔδωχεν. Ὧν Η}] 

ἁπάντων ὅταν εἷς ἔννοιαν ἔλθω (ἵνα τὸ ἐμὸν πάθος 
2Ὲ.ἢδ τι ΄ } ὶ ΕΑ 6 ἡ ἐξείπω),, εἰς φρίκην τινὰ καὶ ἔκστασιν φοδερὰν χα- 

[κ᾿ Ὁ Ὁ - 

ταπίπτω, μή ποτε ἐξ ἀπροσεξίας τοῦ νοῦ, ἢ τῆς 
μ Ὁ ΄ τ -ῸὩ 

περὶ τὰ μάταια ἀσχολίας, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
3 ἘΣ ὟΝ ΄ ΄ῇ"ἐτἱ “- « ἢ πὸ 
ἐχπεσὼν ὄνειδος γένωμαι τῷ Χριστῷ. Ὃ γὰρ νῦν 

ἀπατῶν ἡμᾶς, καὶ διὰ τῶν χοσμιχῶν δελεασμάτων 
- - Ὡ ’, - 

λήθην 8 ἐμποιεῖν ἣμῖν τοῦ εὐεργέτου μηχανῇ πάσῃ 

σπουδάζων, ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐναλλό-- 
μενος ἡμῖν, χαὶ ἐπεμόαίνων, εἰς ὀνειδισμὸν τότε 

προσοίσει τῷ Κυρίῳ τὴν ἡμετέραν χαταφρόνησιν, 

καὶ ἐγχαυχήσεται τῇ ἀπειθείᾳ καὶ ἀποστασίᾳ ἡμῶν" 

ΘΘΏΘΙΙ5. πΘη] ΠΟῸΠ ΓΆΡΟ ἴπι αἰ γουβὶθ. ρθυβοπὶ5. δὰ 

Δ[105 ΘΟΠΙ ΠΟ ΘΟ Π05 ἴῃ Δη Θοθβϑίμ ἰθοϊαγαν, δὲ 

[ΔΙ ἢ Ροϑὲ Πιδος δὲ [Ἀ}1ἃ, ΠῸ5 ἴῃ σοπει πη ο]ἃ Ρ6Γ- 

Βανουι  πἴθ5 ΠῸΠ οϑὶ ἀνθιβαίιι5. ΝῸΠ ΘηΪηῚ ΠῸ5 
ἀἰθϑονι! Βοπίτα5. Πθοπηΐπὶ, πθήτιθ μον βαρ  ἀ1{4-- 

ἴθ ἧτὰ (οἰαίοβ 80 ἴρ80. ΠΌπΟΥῸ5. Πα ΘΔ ΠΊ15 
ἀοδριοαια! ,, ΡΟ] ν Πλτ5. 6115. ἴῃς ΠΟ ἈΠΊΟΓΘΠῚ ; 
Θἰϊαῃηδὶ πὶ ΠΟ ΠΘ οἰ θη ΓΘ ΠῚ ΘΟὨΓΠ] ΘΙ ]Οϑὶ ΘΒ 6 ΠΉΙ5 : 
1110 ὙΘ1Ὸ ΓΘνΟΟΔΙΪ 511 Π}115 ἃ ΠΟ 6, δὲ Ὑ 88. ΓΌΓΒ115 
Ὁ ἴρθοὸ ΠοπλϊπῸ ΠΟΒΙῸ [6581 (ΠΡ Ἰδίο ῬΡΘϑΕ ΠΑ]. 

Οἷα ἴπ τ δεϊαιη θη Θἤοθπ εἶδ. γΔ 110 ΠΠΔ]ΟΓΘῚ π10- 

νοὶ ΔαμἸ ΠΟ πΘΩ : Ομπὶ Θπῖπι ἐπὶ ΠΌγπια 1)6ὶ ΡΠ». ἃ. 
Θο5εῖ, τιοτι ταρίπαπι αΥὑιταῖι5 658 6556 56 Θημα- ὅ" 7 

ἴδηι [260 : 56 βϑηιοίίρϑιιπι θαϊπιαπιῖνι!, Γογπιάπι 

δογνὶ ἀσοίρίθ1ι5. 

ἡ. Αἴάιιθ. δεϊαπη 1 βνΠηἸΓαΐ65. ΠΟ γἃ5. ϑι ΒΘ ΙΓ, ρα, 53.4. 
ῬΟΥΓΑΥΙΕ ΙΔ ΠΘΊΙΟΙ 65, ΡΓῸ ΠΟΡῚ5. ψὉΪΠΟΡἴτι5 δϑῖ, αὶ 
ΠΟΘ ᾿νοῦ 6711ι5. ΒΔ ΠΑΡΘΠΊΠΙ : 

τη] άοῖο,, [αοῖτιθ ῬΓῸ ποθ. πη] οι, ΠΟ Ρ- 

ΓΘ {16 ῬΘυΎα]}1: ἸΘΠΟΤΪ Π]Ο5 5518 Π|.7) αἱ ΠῸ5 δά 
Θ]ουίοϑδηι νἰἴαπη γθάπσορθῖ. ΝΘο 5815 Πα 1} Πη0}- 
ἴπὸ5 ἀιιπηΐαχαῖ δ ν᾽ΐαμη Γθυοοα 6, ΨΘΡΙΙΠῚ ΘΙ] Δ ΠῚ 

Ἰδν Ὶ 5. δϑὶ αἰ ν 8115. 51.188. αἰ σὨ ΙΓ ΘΠ.) ἴα π16 

ΟΤΘΡ ΠΔ ΠῚ ΓΘΠ 6} ΠιιΠ18 ΠΕῚΠῚ ΟΠ]ΠΘ οΟβΊ Γαι πὴ [85- 
{120 πη  σ ἩἸΓΠ1ΠῸ6 ΘῈ Ρ γα Πίθ πὰ ργράγαν. Οὐ 

Ἰσῖταν, ΤΘΕΡΙ ΘΠ 115. ΠΟ ΠΏΪΠῸ ῬΥῸ ΟΠΊΠΙ] 115. {1185 
ΤΘΕΡΊ 111 ΠΟ} 157 Εϑε ἀπιθηι 60 θΟΠιι5, τι ΠΘῆτιθ 

ῬΘΠΊΠΙ ΠΟΙΆ ΠΟΠΘ ΠῚ Θχῖσαΐϊ, 564 581 ἤάθοι, 51 50] πὴ 

ΡΙῸ 115. πὰ ΕἸ} 11, ἀΠΙσαῦαν. Οἷα οτηπὶα τὶ 
Πηθπίθ γθοοἶο, τιῦ ΠΊΘιι πὰ δἰ δοίη ΓΟ Δ Π|, ἱπ 

ΠΟΡΓΟΥΘΙῚ 4 πιΘπ πὴ δὲ [θυ ΠΟ πὰ 5 [ΠΡΟ ΘΠ] ἰπ΄- 

οἷάο, πράιαπάο Ὁ ἃπΊμηὶ ᾿ΠΟῸΠ5 ΘΟ ΡΆ ΠΙΆ ΠῚ, ἀπ 

ΡΙΓΟΡΙΟΙ ΤᾺ ΠῚ οἶγοὰ ΓῸ5. ψΠᾶ5. ΟΘΟΙΡΑΙΠΟΠΘΠῚ ἃ 
οἱ ἀπδοῖίοπο θχοίάθπϑ, ΟΠ γῖϑίο δα ἀθάθοουϊ ἃς 

ΘΡΡΙ ΟΡ νῖο, Οὐ δηϊπὶ ππιης ἤθοῖρὶξ πο8, δὲ μῈγ 

πλ παπᾶ {ΠΟΘ ΌΓα5. ΠῸ5. ΟΠΠΠΙ 06 ἴῃ Βεποῆοιὶ 

ἸανρΊτουῖβ. ΟΠ νΟ πο πὴ ̓ πάπισθιιθ ΘΟΠΔ μα)", ἴ5. ἴπ 

ΔῊΪΠΙΔΓΙ ΠῚ ΠΟΒΙΓΑΓΙΠῚ ΡΘΥΠΪΟἾΘ ΠῚ ΠΟΡΪ5 ᾿Π51 8 5, 

δὲ ἴπ πὸ5 ἱπνδίθπϑβ, ἔπη σΟΡα ΠῚ ΠΟΠΊΪΠῸ Θ0Π-- 

" ὅς γε οὔτε χτίσας ἡμᾶς, οὔτε ἀποθανὼν ὑπὲρ ἡμῶν, Ε τΘΠλ Γι} ΠΟΒΕΓαΠπι ΡΓΟΒΙῸ ψθυθ , δέι 16 6 σοη- 

ς Ἑδιο Ῥατγῖβ. οἵ Β851}. ἡ ἀναισθησία, τῶν τιμῶν τὸν 

εὐεργέτην παρυδρίσασα. ἘΔ Ιιο απ. ὥάὰθ ἀο (οήοχ 

(ὐομμθεῖ, δὲ 4111 ἔγεβ ἀγάπην ἀναισθησία. τῶν τιμῶν, τὸν 

εὐεργέτην παρυδρίσαντες, Τ οἴιπι ἰντποὸ ἰοσπι ἴα οἄθπ- 

ἄντα οὐγανίπγιβ, τἰϊ ἴῃ (οἾ5]. βοοιπο οἱ 'ἴπ (ΟἸΡ. 

Ἰοσίταν, πῖδὶ φαοα ἴῃ (151. βου ρίιιπι 518 περιυθρίσαν- 
τες. ΑἸΊψαῖθειβ ἴῃ ΠΡ τῖ5 Ἰθρίτιν ἐνέκοψε. 

ἃ ἘΔπῚ εὐ Οοάεχ Οοπιθεῖ. ἔλασε. ΓᾺΡὲν 55. οἱ 

4111 ἄϊιο ἀνέλαθδε. 

ὁ (οάοχ (0]}. 501115 ἡμεῖς πάντες, ὁ ποὸ5 ΟΠ πες δα- 

παρόπε". ΑἸϊφααπῖο Ροβὲ ἄπο Μ85, ἡτοίμασεν αἰωνίας. 

Γιὰ Βορ. Ρυΐπηαϑ οἵ (οἴ5]. βοοιπάιι; ποο ΒυΗητι5 

ΑἸττον Ἰορῖϑθα ΡῬαΐαπαιδ. οδί, οἰπὶ δὰ {πιτ 846] Ίπηι5 
ψοῦρα Γιατῖπο σοδάϊάονιι. ἘΔΙΠ εἰ Μ55, πο ρῥϑιοὶ 

ὑπερθαινούσας. ὃ δέ. 
ὁ (εχ (01Ρ. λήθην ἐμποιῶν. Μοχ ππιι5 Οοπηθεῖ. 

σοπ] ποῖος σπουδάζων ἐπ᾽ ὀλέθρω, ορόγάπε εἰ αἴ, τι πιο8 

ἐπάπιοαι ἐπι ϑεπεβοῖϊ [αν α΄ιονῖς οὐἱνίοποπε αὐ απὶ- 

πῖας ποδί ας μεν οπάας. 

μ ΔΗ ὥστε οὔτε. οάοχ Οομιβθοῖ, οὐ ΠῚ ἔτος ὅς γε 

16 γοάθητ ἃ Θαί. 3. 13. 



“Ζοαπ. 13. 
3}. 

τὰ 

πηϑεῖα εἰ ἀθ ἀεξεοξοπε ποξίγα βἱογιδθίπι : χαῖ 
οαπὶ πᾶς Ἐγεανεγῖξ πος. πεῸ ΡΓῸ ποθῖ ΠΤ 3 εἰν 

Τπογΐθπι. ἴῶπηεπ 5025 ΘΟΠΠΓΙΠΊ3ΟΙ. ΠΕ ΠΠΕ ἴΠ 
οΒξεγνδηάϊς Ποῖ τπδπ δες πε σ σε : Ξοοῖος ΠῸ5 

5. ΒΑΆΚΞ11! ΠΘΈΞΑΒΕΞΈ ΘΑΡΡΑΒΟΘΌ. ἈΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

ἀλλ᾽ ὅμως ἔσχεν ἥμᾶς ἀχολουθοῦντας αὐτῷ ἐν τῇ 
ἀπειθεία χαὶ ἐν τῇ ἀυελεία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θετῦ. 
Τοῦτο τὸ ὄνειδος. τὸ χατὲὰ τοῦ Κυρίου, χαὶ τοῦτο ἔ 

᾿ ΄ -- --- - -- 

τὸ χαύχημα τοῦ ἐχθροῦ, βαρύτερον ἑυοὶ τῶν ἐν τῇῷ 
: 3 ἐπερ : ͵ Ὰ ΒΕ ἘΠΕΒΕΗ Ε  ρ.. ε 

ἃς φοπηῖτες μαραεγῖε. ΠΙυά χαρά Ποπιῖπο ἱπίεγε.-- 549 γεέννη χολάσεων φαίνεται, τῷ ἐχθρῷ τοῦ Χριστοῦ 
ἔπτ ργοθγαμ. εἰ ε14 δάνεγξαιι 1Δοϊδπεα πη 

ΞαρΡ οἱ σεμθππξε στανῖου νἱάετιγ, συοὰ (Ἡγῖςα 
Ἰπϊπηῖσο ργερεβπνης πηδίθγῖαπὶ δἄνεγσις Ἐπὶ {α] 
ῬΓῸ ποβυῖς ππογίππτις εβί. εἰ γεξαγγεχῖξ, Ἰδεϊδπιαϊ 
56. εἰ εἴεγεπαϊ : εἰ ἴαπεη δὰ ἀθ Ἵδπξ8. 5ἰοσυξ 

βοτρία πη ἐξῖ, πιδίογεπι σταῖδπι ἀερεπιαβ. 58 
Βείεπες ἀε ἀϊεοοπε θεῖ. Νεαε ἐπῖπε ἔαϊξ δπὶ- 
πτας, πἢ 74πὶ ἀϊκῖὶ, οπιπῖα ἀΐσεγε. πες Ἔπὶπὶ βετὶ 
Ροΐεξί : Ξεά ϑῃπιπΊϑ πη ΡΑΓΨΊΙΠῚ ΠΙΟΠΙΕΙΠΊΘΏ ΕΠ, 
4πὸ ἀϊνίπηπι ἀεσιἀθγίαπι ΞΕ ΠΊρεῦ ἐχοϊτεϊγ, 8η1- 

1Π0 ψεξίγο γεϊπΠΈΈΓα. 

-Ἀ σ- Ξ Ε ἐν" 
ὕλην γενέσθαι χαυχήματος χαὶ ἀφορμὴν ἐπάρσεως 

χατ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος, χαὶ ἐγερ- 
΄ - ΤΠ ΨῚ - ΄ Ε ΄ 

θέντος, ᾧ χαὶ διὰ τοῦτο περισσοτέρως ὀφειλέτσι 
: Η͂ , 5 Ε- 
ἐσμὲν. χαθὼς γέγραπται. Καὶ περὶ μὲν τῆς εἰς 

Ξ Ξ εἰς ΕΙ 
Θεὸν ἀγάπης τοσαῦτα. Σχοπὸς γὰρ, ὡς προεῖπον. 
"ΕΝ ᾿ - - ἘΣ ΧΑ ’ Μ᾿ πν᾿ ΕἼ 

οὐχὶ πάντα εἰπεῖν, ἀδύνατον γάρ ἀλλ᾽ ἐπὶ “χεφα- 

λαΐίων σύντομον ὑπόμνησιν ἄναχινοῦσαν ἀεὶ τὸν 
θεῖον πόθον ταῖς ψυχαῖς ἐμποιζςαι. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ 1. 

Με επαγίίαἴε ἐτεξα ρμτγοσίπιιιπι. 

ϑ8πὸ ξοπϑεηθδης 74π| ἔποτῖξ, οὐ ἀξ πιδπάδίο 
εἰ ογάϊπο εἰ τῇ ϑϑοιπάο ἀϊξεογαΐῃγ. 

ΒΕΞΡΌΝΞΙΟ. 

τ. ϑιιρεγῖα φυϊάεπι ἀϊχῖπνης ἰε σὲ πη δάγιιπὶ {τ|25 
πος Ξε πη πῆ ἴπ πιοάππ ᾿πῖῖς πογαης ἔδουϊα- 

πη} συ ΓΊσε τ Ἔϑϑε εἴ δἰ γίσε πὶ : ψΈγτι πὶ “ΠΟ ΠΪ2ΠῚ 

ΡΓοχίπιιπι Ἰπχία ἃς ποξπιεῆρϑος ἀπ ίσεγε 1πεϑὶ 
Ξαθις. σΟΠϑΙ ἀσγο πηῸ5 Πεπὶ εἴδη 4 Πδὸ δὰ- 

ἤαποε πιϑπάδι! οοπβοιεπάι ἔδουϊταίθπι Δσσερεσι- 

μὴπς. ΟυἷΞ. 4υξεξο, ᾿σπογαῖ, ΒΟυμ ΠΕ ΠῚ ἀΠῖπγαὶ Θϑεο 

τηδηιιδῖαπι εἰ Ξοσα 16. ΠῸΠ ϑπῖἘ πὶ ΘΟ  Π ΦΓΊΕΠῚ 

εἰ ἔδγαπι ̓  ΝΠ ἐπὶπὶ ἴδπὶ ργοργίαπι εξὶ ποϑῖτοα 

πδίηγο, 4π3π|Ὶ υἷ πγιΐπο ΠΟΠΞΟΟΙΕΠΊΏΓ, εἰ 2111 
ΔΙΤογα πε ̓πάισεαπιας., ἐοϑίπε 401 εἰ πϑάεπι ξυηὶ 
ξεπετῖβ ἀπ σαπηαξ. Ὁ πογτηι ᾿σιτογ σε πηῖπα Ποπηϊ- 
ΒῈ5 ἴρξε ργῖῃξ ποῖβ οοπτανξ, εογαπι εἴ3πὶ ἔγα- 
εἴτις ροξῖεα τεροξεῖξ. ἀϊσεπβ : απάαίηπι ποριῖπι 

ἄο νοδὲς : μὲ ἀπ σαῖῖς τπρίσεπι. Οαπὰ δυΐθπι 3 

οὔτε. Μὸν Οὐᾷες ὕοξξ. εἴ 211 ἔτες ἀλλ᾽ ὅμως. Ἐδτπ 

ἥν, ὅμως. ϑηδῖπάε Μξε, ἔτεξ χαὶ ἐν τῷ ἀπελεία. Ἐδπὶ 

χαὶ ἀπελεία. 

. (ὐᾶες (ΟΟἷβ. ἐτὲ χεςαλαίω. Νος εἀτϊῆῖο Ῥατῖς, 
νειπάε αἱ Βαϊ. ὑπόμνεσιν ἀνακαιντῦσαν, τποπίζεσπε 

7πὸ τε πορεῖμτ αἐνέπειπι εἰεςτετίμπι. Ἑάτο ἐπ. εἰ 

ΟΟἸΡ. εἰ Οοπιρεΐ. εἰ ες. τεγίταξ ὑπόμνησιν ἀναχεντῦ- 
ςτν, εἴ τα φαοχαε Ἰεξῖττ ἴπ Ἀεπ. ρεῖπιο ξεοσυπαα 

( χαταμάθωμεν, εἴ χαὶ δύναμιν 

ῬΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄"- 

Περὶ τῆς εἷς τὸν πλησίον ἀγάπης. 

9, - 

᾿Αχόλουθον δ᾽ ἂν εἴη περὶ τῆς δευτέρας καὶ τα-- 

ξει χαὶ δυνάμε: ἐντολῆς διελθεῖν. 

ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅτι μὲν οὖν ὃ νόμος τῶν σπεοματιχῶς ἐνυπαρ- 
χουσῶν ἡμῖν δυνάμεων γεωργός ἔστι χαὶ τροφεὺς. 

ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις - ἐπειδὴ δὲ 

προστετάγμεθα τὸν πλησίον ὥς ἑαυτοὺς » 
πρὺς τὴν ἐχπλήρωσιν 

τῆς ἐντολῆς ταύτης ἔχομεν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Τίς οὖν 

οὖχ οἶδεν, ὅτι ἥατοον χαὶ χοινωνιχὸν “ ζῶον ὃ ἄν- 

ὕρωπος, χαὶ οὐχὶ μοναστιχὸν, οὐδὲ ἄγριον: Οὐξὲν 
γὰρ οὕτως ἴδιον τῆς φύσεως ἡμῶν, ὡς τὸ χοινωνεῖν 

ἀλλήλοις, χαὶ χρήζειν ἀλλήλων. χαὶ ἀγαπᾶν τὸ 

ὁμόφυλον. Ὧν οὖν αὐτὸς ἔξωχεν ὁ Κύριος ἡμῖν προ- 
λαξὼν τὰ σπέρματα. τούτων ἀχολούθως χαὶ τοὺς 

ἐχχρποὺς ἐπιζητεῖ, λέγων - Ἐντολὴν καινὴν ξίδω- 

μι ὃμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Καὶ πρὸς ταύτην 

τὴν ἐντολὴν διεγεῖραι βουλόμενος ἡμῶν τὴν ψυχὴν» γ᾿ 

ταῦτα τ Ξεᾷ Ηὶς οβες τἰἀεΐητ ῥτῖπιᾶ τηᾶπὰ ΒΑΡ αῖξθα 

ἀναχα:ντῦσαν. 

ΒΟ σάετι ὕες. ἐτώτ. γ΄. εἰς τὸν πλασίον. Μος ΟἹ". 

ἕν ἦμεν. 

« Οὐἄες (ΟΡ. ζοῦν ἐστιν ὁ. διδέτα Ἰάετη Μς. ἢ 

ἄπαιτει. ϑίαδιξιτη Ἰάεπι ΜΞ. 



ἘΕΟΟΤΙῈ Εὐδϑιῦϑ ὙΠΑΘΤΑΤΕ. 

ἀπόδειξιν τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, οὗ σημεῖα καὶ δυνά-- 

μεις παραδόξους ἀπήτησεν (χαίτοι καὶ τούτων ἐν 

Πνεύματι ἁγίῳ χαρισάμενος τὴν ἐνέργειαν )" ἀλλὰ 
τί φησιν; Ἔν τούτῳ υνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοὶ 

μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν “ ἀλλήλοις. Καὶ 

οὕτω πανταχοῦ τὰς ἐντολὰς ταύτας συνάπτει, ὥστε 

τὴν εἰς τὸν πλησίον εὐποιίαν εἰς ἑαυτὸν μετατίθη- 

σιν. ᾿Ἐπείνασα γὰρ, φησὶ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 

χαὶ τὰ ἑξῆς. Εἶτα ἐπάγει, ὅτι ᾿Εφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε 

ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

ἐποιήσατε. 

Οὐχοῦν διὰ μὲν τῆς πρώτης ἐστὶ κατορθῶσαι χαὶ 

τὴν δευτέραν - διὰ δὲ τῆς δευτέρας ἐπανελθεῖν αὖθις 

ἐπὶ τὴν πρώτην ᾿ χαὶ ἀγαπῶντα μὲν τὸν Κύριον, 
- 5 , τ τς ΕΝ χ- ΟΑΒΕῚ 
ἀγαπᾶν ἀχολούθως χαὶ τὸν πλησίον -᾿ Ὃ γὰρ ἀγα- 

Α - Σ " : 
πῶν με, εἶπεν ὃ Κύριος, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει" 

2 2 «» Αὕτη δέ ἐστι, φησὶν, ἣ ἐντολὴ ἣ ἐμὴ, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ὰ “- - 

ἀλλήλους, χαθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς - ἀγαπῶντα 
δὲ πάλιν τὸν πλησίον, τὴν εἰς τὸν Θεὸν ἀγάπην 

ἀποπληροῦν, αὐτοῦ εἰς ξξαυτὸν ὑποδεχομένου τὴν 

χάριν. Διόπερ ὃ μὲν πιστὸς θεράπων τοῦ Θεοῦ Μω- 
σἧς τοσαύτην ἐπεδείκνυτο τὴν εἷς τοὺς ἀδελφοὺς 
2 ΄ σ ᾿ Ρ) 4 - ς - ΕῚ - , 

ἀγάπην, ὥστε χαὶ ἐξαλειφθῆναι ἡρεῖτο ἐχ τῆς βί- 
ὅλου τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἐγέγραπτο, εἰ μὴ συγχωρη-- 
θείη τῷ λαῷ τὸ ἁρμάρτημα. Παῦλος δὲ ἀνάθεμα 
- " -" - - ΠΟΥ 
εἶναι ἀπὸ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τῶν 

συγγενῶν κατὰ σάρχα ἀπετόλμησεν εὔξασθαι, 
, 

πάντων σωτηρίας ἑαυτὸν ἀντάλλαγυα, κατὰ " μί- 

μήσιν τοῦ Κυρίου, γενέσθαι βουλόμενος " ἅμα δὲ 

χαὶ εἰδὼς, ὅτι ἀμήχανον ἦν ἀλλοτριωθῆναι Θεοῦ 
᾿ ὃ ᾿ γ᾿ τι. ΕῚ ΄ ε ᾿Ὶ “Ὁ , τὸν διὰ τὴν εἰς αὐτὸν ἀγάπην ὑπὲρ τῆς μεγίστης 

τῶν ἐντολῶν τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ χάριν προϊέμενον, 

χαὶ ὅτι ἢ διὰ τοῦτο πολυπλασίονα ἔμελλεν ὧν ἔδωχεν 
ἀντιλήψεσθαι. Πλήν γε ὅτι μέχρ! τούτου τοῦ μέ- 
τρου τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης ἔφθασαν οἵ 

5 ΄ὉΝ » ΕᾺ 3 ’ ἅγιοι, ἱκανὴν ἀπόδειξιν ἔχει τὰ εἰρημένα. 

τῆς ι᾿ 

ῃ 

841 

Α 

« Τιερίτυν ἴῃ Οοάϊοε οβ5, εἴ ἴπ (0]Ρ, μετ᾽ ἀλλή- 
λων. 
ΕΣ . ΠΗ . ὟΝ, ἘΡΈ ΤΙ τ ΓΤ ΎΨΥΝ 

Β- ῬΓΙΠΊΙ5 ἐᾶν γὰρ αγαάπατε με, εἶπεν ὁ χυριες 

τὰς ἐντολάς μου τηρήσατε, δὲ αἰ ἰεἰς πιο, ἰπααῖε Ὧο - 

Ταΐπιι5, πιαπάαΐα πιεα σεγναίε. 

ἀγὸδ 

Θχβοχαθπάμππι {ΠΠπι4 πα πάαίμ πὶ ΔΠΪΠΊΠΠΊ ΠΟ γα πὶ 

ΘΧχοϊατθ νϑ]]οῖ, ἀἸβο ρα] ογιιπι. 5 ΟΠ ΟΠαγδοῖο-- 

ΤῈΠῚ δἵ ποίδιη ΠΟ ἴῃ ΡΓΟΑ Ια 115 δὲ πη ῖγ οι 15 ᾿πδι- 

ἀἴΠ|5. σοπβε τα, Φααπη τιἃ πὶ ΠΟγαι πὶ ρα γα ἢ ΟΥ τη 
οἷβ νἱπὶ δὲ ροϊθϑδίαιθπι ρῸ 50] υἸ πὶ σα ποίπη [Δ - 

δἴτα5 [αἰσβθὶ : θὰ χα ἀἴοῖ: ἢ 7π πος σοςποσοεπὶ δώ. ν. 35. 

ὁπιηθ55 ἡμΐα εἰϊδοὶραϊὶ πιοὶ δεῖς, οἱ αἰ δοιίοτιθπι 

μαδιογὶεἰς αὐ ἱπνίσοπι, ἘΠ᾿ σῖ6 ἀΡΙαΘ. σοπηθοῖῖε 
μδοο μγβοθρία, τι θα πϑίϊοῖα ᾿ῃ ῬγΟχΊηλπ) ΘΟ]] τα 

ἴῃ 5θ᾽ βϑιιπὶ ἰναπϑίογαϊ. Εἰ ϑιιγῖνὶ ΘΠ ΠῚ, 1Π4ι11, δέ Πα. 25. 

ἀεάϊοι5. τηϊ]εὶ τιαπάπιοατο, εἴς. Τθοῖπ 6. 5] Π-- 35. 

σε: Ομαξεπις [εοϊ σι ἴδ τιπὶ ἐα μὶς {Γαίγίϑιις τοῖς Πὐϊά. ν ήο. 

πιϊτιϊπιῖς. πιϊιὶ Γδοί δ 5. 

2. Τα ιι6 ῬῈΡ Ργϊ πλιῖπὶ ΠΙοΘὲ βθοιΠτιπ} ΘΕ ΠῚ 
ΘΧβθηαϊ, 80 ΓΌΓΘ115. Θ᾽ ΘΘΟΌ Πα τ ΠῚ ΤΟΥ ΘΡΕ ἃ ρνῖ- 

Π]ῈΠῚ ; ΘΓ 4 ΠΡ ΟμΪ Πα ἃΠπιᾶϊ, ΠΟ ΒΘ] Π6Π5 δϑὲ τας 

Ριοχίηλαπὶ ΠΟ τ6 ἀΠΠΠσατ. Οτεῖ Θηῖμη εἰ αὶι τη, ὕοαπ. 

ἴπααΐε Τοτηΐπιιβ, πιαηἰαία πῖθα δον ας. ΑἸὰ ἀὰὶ- 

ἴθπ : 1106 65ΐ ργιϑοερέμη ἡλθιίι κεῖ αἰἰϊσαιὶς ἵπι- ὕσαπ. τυ. 

νίσοπι, σοι ἐ5ὸ αϊϊοαὶ συὸς. ΑῸ Ὑυινβιιδ 41] ἀπιδὶ 

ῬΓΟΧΊΠΉλΠῚ , οἱ ᾿ρϑὶ {τι Π6ο ἐδ)θει" Ομ ν ατὶ 

5 Γἰ5[Δοῖξ, οἵὰ πὶ ρ56 γθοῖρίαῦ ἴπ 56 πᾶηο Ροπεοθη- 

ἘΠῚ 

12. 

τς 

τἴαπι. Οπαρτγορίον ἢ 46}15. Τὶ βθῦνιθ ΔΙοβοϑ ἴὰπ- Εαοά. 35. 

πὶ οὐρὰ [γαΐγθθ Οβίθ 1 ἈΠΊΟΥΘΠῚ , αἴ Θ Δ Π| ΘΧ 

δῖ ᾿ἰθνὸ 'π 400 ἔπονὰξ ᾿πβουὶρίιι5, ἀδ]θυὶ νο]ειθ-- 
τἶϊ, δὶ ρϑοοδῖ νϑπῖα ρορι]ο πὸ οΟποθάθγοεν. 

32. 

Ῥδυϊιβ γΘΙῸ ργῸ [γα 115. 81:15 σορΠα 5. 5θοιιη- ἤσπι. 9. 3, 
ἀπμη ΘΑΡΠΘ ΠῚ. ἈΠΑΙΠΘΠηἃ 6586 ἃ ΟΠ ϊδίο ορίαγθ 
υιδιι5 [Ὲ : Φαρ ΡῈ. πὶ ΠΟμἾ ἢ Θχ μη ρ]ο ΠουῚ 56 
58 015 ΟΥΏ ΠΙτ ΠῚ ΡΘΕ ΟΠ ΡΟ ΓΘ , δἰ πη] 4116. ΠΟ5- 
56ῖ ἤδθυὶ ποὴ ῬΌ556, τὰ ἃ Π6Ὸ ΡΠ παγθῖαν 4] 

ΟΡ 6115 ἀπιογοπ σγαιατη ΠῚ Δ] οἶδβθῖ βθυνδηῆὶ 
πηαχίπηϊ πιὰ παι οατιϑὰ, ᾿π|0 ΟΡ 14 πλΠτο ΡΠ τινὰ 
4πᾶπι 41 ἀθα ἴδδθὲ ὑδρίαν 6586. (δ θυ ΠῈ 
δὶ πᾶπο τπ56Π16 ΠΠΘΠΒΙΙΓΔΠῚ ΡΘΡ ΘΠΪ556 5 ΠΟΙΌΟΓΡΙΙΠῚ 
δὐβα ργοχίμηα πη ΟΠ αν τα 6 π|, 6χ ἀἰοεἰ5 ἀθπ πα} 6 46- 
ΠΟ ΒΓ [11 6ϑΐ. 

8 Βερ. ΡῬυΐπηιβ εἰς ἑαυτὸν ἀποδεχόμενον. Μοχ (οάεκχ 

Ὑο55. ὁ μὲν πιστὸς ἄνθρωπος. 

α ὕὕύπυ Βερ. μίμησιν τοῦ Χριστοῦ. 
»ἘΔΜΠὶ εἰ ἄπο Μ35. διὰ τούτου. ΑἸ1 ἄπο διὰ τοῦτος 

Ἶ εο 1ἴὰ πιυϊῖο πέτα οάοχ 55. ἔχει προειρημένα. 



ἀτὸ 5. ΒΑΒΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΛΡΡΑΠΏΟΘΟ. ἌΒΟΙΠΕΡ, 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟΘ ΤΥ. 

126 ἐΐπιοτο 1) εἰ. 

ΒἈΕΘΡΟΝΘΙΟ. 

ΔΙ(αο 115 4αϊ θη {πὶ γθοθη5 ἱπιροάποιπίιν δ 
Ῥί δία, 1Π5Ὁ1{π| {10 δὰ {τι85 ΠῚ ῬΘῚ ΕΠΊΟΡ 6 ΠῚ, αἰ- 

ἸΙΟῚ δϑΐ, ϑδρ ΘΠ 1551 Π10. ΘΑ]ΟΙΠΟΠ6. Δ ΙΠΟΠΘηΐΘ ἃς 

Ῥιον.τ.7, αἸσθηῖο : Ῥγρίποίρίμηι σαρίθτῖθ, {ἰπποῦ ])οπιϊπὶ : 

56 ψοθὶβ νοὶ 78 πὶ ὁχ ΟΠ Ἰ51 ΤΠ Δ μεὰ Θρ  θ5]5, 
ΠΘΟ ΔΗΊΡΠ1π5 Ιλ οἴθ 1Π 6 1 ΘΠ ]]} 115, 564 φαΐ 501140 ἀο- 

σθηα 1 Αἰ ΠΠΠΘ ΠΟ 5ΘΟΙ ΠΕ 11} ᾿ΠΙΘ ΠῚ ΠῚ ΠΟΠΙΪΠΘ ΠῚ 

δ ρου ϑοῦοποηι ἀδάμπιοϊ ροιοϑεῖβ, ργθοθρΕ 5. 5.}0- 
ΠΙΠΉ]ΟΥΡτι5 ΟΡτΙ5. ὁϑῖ, ἴῃ ΦᾺθιι5 τοῖα 6] 115 4:0 ἴῃ 
ΟΠ ΥἸβίο δϑὶ αἰ] θοιϊοπὶβ ν θυ 5 ρου οἴ ται. ΝΊ Π Γἰλ 

σαν θηά τη) Θδι γΟἷθ, π [ογῖο πρθουῖογα οὶ ἀοπα 

ΘΡΑΙΟΥῚ Πλ1{τ ΟΡ Ποχίοβ νὸ5 το ἄδηϊ, οἱ π΄ "Ρὲ- 
Ζμο.15.48. ΠΟΙ οτιπ Ἰ ΓΘ ΟΡ ΠῚ ᾿Πσ ΑΓ ΘΧΘ ΓΘΡ 15. (μὲ θη, 

ἱπαα1:, σοπιπιθταν δι πιε{{τιπι, ρὶιι5 τοροίογιῖ 

αὖ εο. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄. 

Περὶ φόδου Θεοῦ. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῖς μὲν οὖν ἄρτι εἰσαγομένοις εἰς τὴν εὐσέδειαν 

ἢ διὰ τοῦ φόδου στοιχείωσις χρησιμωτέρα, κατὰ 

τὴν ὑποθήχην τοῦ σοφωτάτου Σολομῶντος, εἰπόντος" 

Ἀρχὴ σοφίας, φόδος Κυρίου - ὑμῖν δὲ, ὡς διαδεδη- 

χόσι τὴν ἐν Χριστῷ νηπιότητα, “ χαὶ οὐχέτι δεομέ- 
ἐξ ἜΣ ἜΤΤΑΙ 

α νοις γάλαχτος, ἀλλὰ δυναμένοις τῇ στερεᾷ τῶν δο- 

γμάτων τροφῇ τὸν ἔσω ἄνθρωπον τελειοῦσθαι, τῶν 
΄ "Ὁ 2 κὴ “--- 

χεφαλαιωδεστέοων ἐντολῶν χρεία, ἐν αἷς πᾶσα 
τον ρα τι 

ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης χατορθοῦται, φυ - 
, Ἐς ὙτκΣ 

λασσομένοις, δηλονότι, μήποτε ἣ περιουσία τῶν 
τ - - ΄ Ὑλν Ἐ τὰ , 

δωρεῶν τοῦ Θεοῦ βαρυτέρας αἰτία “ὑμῖν χαταχρί- 
ΤΟΝ 

σεως γένηται, ἀχαρίστως πρὸς τὸν εὐεργέτην δια-- 
τ τ, , ΟΥ̓ Χ ΄ 

τεθεῖσιν. ἋΣ γὰρ παρέθεντο, φησὶ, πολὺ, περισσό- 
5 ; 

τερον ἀπαιτήσουσιν αὐτόν. 

ΙΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ Υ. 

ὲ εανοπάα πιοπίϊς ἐναδαίίοπε. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

ι. ΠΙᾺ Θογί8 βοϊθπ τη δϑῖ, ΠῸ5. ΠῸΠ ΡΌ556 

Ἰτ αιιοίν!5. πιὰ πα ατιιπὴ ΒΟ ν γ 6, ΠΘάτι6 ΠΘΕΠῚ 

ἀ ῬΓΟΧΊΠλτΙ ΠῚ ΕΠ] υΘ, δὲ ππιο ΘΕ Πὰς πιδηΐο 41-- 

γναρθηλ. ΝΘ Ή116 ΘΗΪΠῚ ἃΓ ΘΠ ἃτιΐ 5ο ΘΠ πὶ ΡΙῸΡ6 
ΘΔΠ]6γ6 Ροιοϑί, 4] ἃ}0 ἃ]1ὰ δὰ ἃἰΐαμηι [γα ηϑῖ: : π6- 
4116 πππὰΠῈ ΘΕΆ ΠῚ ΘΟΙΠΡΆΡΆΙ 6, 4 δὰ “πᾶ ΡΙΟρυΐα 
ΠηΪ5. πὶ, ἰσπογαῖ. ῬᾺΡ ΠΑΠΊΠΙΙ6 Θϑὲ οι π 65 αὐ 

Β0ΟΡμ δὲ Πάθιη αιιδάγανο : 5 φαϊάθιη π1 81} αιιοά 
γϑοίαη 51, νὰ ἱπθρία δὲ ᾿πο ΟΠ σ ΘΠ ρΘΡΑ ΘΙ}. 

ΝΑ) ΠΘΙῚΘ ἈΓΕΪΒ ΦΘΡΆΓΙ85. ΠΠΪ5. μρ6ν Πρ] ποθ Ορονὰ 
ΔΟΖΙΠΡῚ 50161 : ΠΟΙ ΡΟῚ ΒΘ α] πη} ἘΠ 180 ΘΔ Π ΠῚ 

ῬᾶΡδηταν ΔΙ] Θϊοδθ. ΘΟΡΟΠδΡ, 5641 ππίουϊ το ἢπὶ 

ῬΘοΙ]ΪαΓῚ5. ἃ6. Ἰάοπθιιβ ΙΆ ΡΟ. γα αϊγῖ ταν. Οὐᾶγα 
ΘΧΘΙΌΠΔΕΟ Θεϊαη ἀπ ἢΐ Ταχία ΟΠ Ι5 ὀναπσο- 

ς Μοοιυίατῃ χαὶ αἀΠ Ια τητις οχ ΔΕ Ταῖς ἐγίθιι5 ΠΡ 5. 

Ηαιά Ἰοπσε οάοχ Υ'᾽ ο55. ἐν ἡ πᾶσα. 
ἃ Ἐ61Π αἰτία ὑμῖν, ΑπΕ χα ααίαοτ ΠΡ ΕῚ ἡμῖν. 

ὁ (οὔοχ δοββ, οἵ 411 ἅϊιο οὔτε μιήν. Μοχ Οὐοάοχ 

Αἴ ΟΟἹ]Ρ, καὶ τῶν Νοββ. τῶν σκοπῶν, καὶ τὰς πράξεις ξειῖς. 

ἘΕΒΩΤΉΣΙΣ ΕΠ 

Πεοὶ τοῦ χατὰ διάνοιαν ἀμετεωρίστου. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

3 Ξ , ΄ ΕΣ ΑΥΝ γε " 
Ἐχεῖνο μέντοι γε γινώσχειν χρὴ, ὅτι οὔτε ἀλ- 

λῆς τινὸς ἐντολῆς τήρησιν, οὔτε αὐτὴν τὴν πρὸς 

Θεὸν ἀγάπην, οὔτε τὴν πρὸς τοὺς πλησίον δυνάμεθα 
- Υ' κι ΤΑ - ᾿Ν ΓῚ 

χατορθῶσαι, ἄλλοτε περὶ ἄλλα ταῖς διανοίαις ἀπο- 
; Ν νΐ ΄ ᾿ - ͵ὔ " 

πλανώμενοι. Οὔτε γὰρ τέχνην ἢ ἐπιστήμην ἀχρι- 
- ᾿Ν ΝΣ ΓΈΞΕΙ , 

δῶσαι δυνατὸν, ἄλλοτε ἐπ᾽ ἄλλην μεταφαίνοντα - 
΄ Ἁ ᾿ΣτὩὖ ’ αἵ δ τῇ - Ὁ Ψ, 

μήτε “μὴν μιᾶς περιγενέσθαι, μὴ τὰ οἰχεῖα τοῦ τέ- 
᾿ Ξ ; τῷ 
λους γνωρίσαντα. Δεῖ γὰρ ἀχολούθους εἶναι τῷ σχο- 

ΕὐΤας ΗΞ εν κτραστς ἐλέος ἤτον, ᾿ 
πῷ τὰς πράξεις, ὡς οὐδενὸς τῶν χατὰ λόγον. διὰ 
.- εἰ 7 , 3 Ἁ ΕΒ Ὶ 

τῶν ἀνοιχείων κατορθουμένου. Ἰἐπεὶ οὔτε τὸ χαλχευ- 

ἢ περιγε- 
- »"» ἷν - ΕΣ τ Ω 

τιχῆς τέλος διὰ τῶν ἔργων τῆς χεραμείας 
; ᾿ ΕΠ": ἣ ἢ ΠΡΤΥΣΞ 

νέσθαι πέφυχεν " οὔτε ἀθλητιχοὶ στέφανοι ἐχ τῆς 
᾿ δὴ 9 - »-- Ὁ - νῷ , 

περὶ τὸ αὐλεῖν σπουδῆς κατορθοῦνται" ἀλλὰ ἑχάστῳ 
Ἐ ᾿ εἰ 

τέλει οἰχεῖος ὃ πόνος χαὶ συναρμόζων 8 ἐπιζητεῖται. 

σχοπῶν τάς. 

Γ ΑπΠΖαΙ ἄπο ΠΙΡΥῚ περιγίνεσθαι, 

8 ες. ογυ5 συναρμύζων. ἐπινοεῖταί τε χαὶ ἐπιζητ' 

ται, ἐατοοϑίαίμν" εὐ γοσιεϊνίίι", Οοοχ (0}}». συναρμό- 



ΒἈΕεαῦμ 5 Εὔὐϑιῦ5 ΤᾺΛΟΤΑΤΑ͂,.. 

“Ὥστε καὶ ἣ ἄσχησις τῆς χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 

Χριστοῦ πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, ἐν τῇ ἀναχω- 

ρήσει τῶν μεριμνῶν τοῦ χόσυου, καὶ τῇ παντελεῖ 
ἀλλοτριώσει τῶν περισπασμῶν ἣμῖν χατορθοῦται, 

Διόπερ ὃ ἀπόστολος, καὶ ταῦτα συγχεχωρημένου 

τοῦ γάμου, καὶ εὐλογίας ἠξιωμένου, τὰς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
5» λί με, Ἢ ΤῈΣ ͵ ΤΙ ἔδο 
ασχο ιαᾳς ταις περι ξον μερίμναις αντε ἤχεν , 

ὃ "ς 842 
ὡς οὐ δυναμένων τούτων ἀλλήλοις συμόῆναι, εἰ- ἮΝ 

πών" Ὃ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέ- 

σει τῷ Κυρίῳ " ὃ δὲ γχμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ χό- 
σμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναιχί. Οὕτω χαὶ τοῖς μα- 

θηταῖς ὃ Κύριος μετὰ τὴν εἰλικρινῆ καὶ ἀμετεώρι- 
, ΕῚ , “, εν" - 5» 5» ΧΑ 

στον διάθεσιν ἐμαρτύρει, λέγων - Ὑμεῖς οὐχ ἐστὲ 

ἐχ τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, τὴν 
-Ὁ “Ὁ 5. » Ν ω» “7 » ΄ 

τοῦ Θεοῦ ἐπίγνωσιν τὸν χόσμον ἀδύνατον εἰναι δέ-- 
ξασθαι, μηδὲ Πνεῦμα ἅγιον χωρῆσαι διεμαρτύρα- 

, δὰ ΄ ΄ 

το Πάτερ γὰρ, φησὶ, δίχαιε, καὶ ὃ χόσμος σε 

οὐχ ἔγνω " χαὶ, Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ 
, τ Ἂ - 

χόσμος οὐ δύναται λαδεῖν. 

Λυθῆναι οὖν δεῖ τῶν δεσμῶν τῆς προσπαθείας Β 

τοῦ βίου τόν γε ἀληθινῶς τῷ Θεῷ " ἀχολουθήσειν 
μέλλοντα " τοῦτο δὲ διὰ παντελοῦς ἀναχωρήσεως, 

χαὶ λήθης τῶν παλαιῶν ἐθῶν κατορθοῦται. Ὡς εἰ 

μή γε ἢ" ἀποξενώσοιμεν ἑαυτοὺς, χαὶ συγγενείας 

σαρχιχῆς, χαὶ χοινωνίας βίου, οἱονεὶ πρὸς ἕτερον 

χόσμον διὰ τῆς σχέσεως μεταδαίνοντες, χατὰ τὸν 
ΓΝ ἘΠ - Η ι , ΡΤ ἘΞ 

εἰπόντα. Ἣ μῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν “ οὐρανοῖς 

ὑπάρχει, ἀμήχανον ἡμᾶς περιγενέσθαι τοῦ σχοποῦ 

τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, τοῦ Κυρίου δριστι- 

χῶς εἰπόντος, ὅτι Οὕτω πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὖκ ἀπο- 

πάσσεται πᾶσι τοῖς ὑτάρχουσιν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται 

εἰναί μοὺ μαθητής. Τοῦτο δὲ ποιήσαντας, πάσῃ 

φυλαχῇ τηρεῖν προσήχει τὴν ἑαυτῶν καρδίαν, ὡς 

μήποτε τὴν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν “ἐχόαλεῖν, ἢ τὴν 

μνήμην τῶν θαυμασίων αὐτοῦ φαντασίαις τῶν μα- 
’ "᾿ , 3, " ΓΟ ων Ν - 

ταίων καταῤῥυπαίνειν - ἀλλὰ διὰ τῆς διηνεκοῦς 

καὶ χαθαρᾶς μνήμης ἐντετυπωμένην ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, ὥσπερ σφραγῖδα ἀνεξάλειπτον, τὴν ὁσίαν 
- ῳ “ - 

τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν περιφέρειν. Οὕτω γὰρ ἡμῖν πε- 
, Ἄν ιδὶ ΥΩ ΨΎΨΙ ῳ ᾿ ν ριγίνεται ἣ πρὸς “Θεὸν ἀγάπη, ἅμα τε διεγείρουσα 

πρὸς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. χαὶ 

ὕπ᾽ αὐτῶν πάλιν αὐτὴ συντηρουμένη πρὸς τὸ διαρ- 

χὲς χαὶ ἀδιάπτωτον. Καὶ τοῦτο δείκνυσιν ὁ Κύριος, 
᾿ ͵ ἘΥΎ ΡΥ “,».2 ΦΈΡ, , 

ποτὲ μὲν λέγων" ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολάς μου 
Ἦν ΑΥ 

τηρήσατε " ποτὲ δὲ, ὅτι ᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου τη- ἢ 

᾿ (οὗοχ οϑ5. οἵ "1 πόππα}}} περὶ θεοῦ, 

ἃ (οάοχ οβ5. εἴ Βεσ. ρῥυΐπηιβ ἀχολουθεῖν, Οοάοχ 
(ΟἹ. Ῥυὸ θεῷ Παροΐ χυρίῳ. 

ΡΨ ρίογθ ἄπο ΠΡῚῚ ἀποξενώσαιμεν. 

ὁ ἘΔΙἤοποθ. νθίογος οὐρανοῖς ὑπάρχῃ. ΑΒΕΙΖΕΙ {γὸ5 

ΠΡΥῚ ρῬυαῖον ἴοβ58. ὑπάρχει. Μοχ Βορ. ῥυγίπηις ἡμᾶς 
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Ἰΐαπι δα μ᾽ αοοπάμππι Π)60, 'π 60 ροϑβί τὰ ϑϑὲ, 51 συινὶ5 

ΤΠ] διηδπάαιῖθ, ΟΠ ΘΠ ΠΙΘΠΕ5. ΔΥΟΟΔΙΙΟΠΘΠῚ 

ῬΓΟρΠ]ατητι5. Οὐ ΓΘ πὰ ΑΡΟϑίο] 5, οἴϑι 4}10- 
4υη ῬΘΡΠΉ5585 5 π|. Πρ 80, {πϑυ᾿πίιιθ Πα τα 

Ῥοπϑαϊοιίοπο ἀἶσπδθ, ἔμ] ΘΠ Θὰ5 ἥτι ὁχ Πἰ5 πᾶ- 

5ΟΙΠΠ 11) ΟΟΟΙ ΠΡ ΙΙΟΠ 65. ΘΓ 5 ΡΓῸ 60 ΣΟΥ Πα 15 ορ- 
Ῥοβιιτ, ρου πάθ ταδὶ Πμδὲθὸ ᾿ΠΊθΥ 56 ΘΟ ΘΟΓΘΓῈ ΠῸΠ 

Ροϑϑεηΐ, [5 γϑυθὶβ : Ομὶ οἶσθ τι ΓῸ 65ΐ, 5οἰϊι- 
οἴζιι5 ἐδὲ ψιίο ])οπιίτιϊ σιιπΐ, φιοπιοίο ρἰαοϊ(τισιι5 
51 7260 : ψιιῖ ατίδηνι Θέτιν τιχ ΓΘ 65ΐ, βοϊ ἰοϊίτι5 65 

{μι δειτυΐ πατεῖ, φμοπιοίο μίαοίάενιι5 δὲ πποτὶ. 
Τὰ οἱ ΠΟ ΠΙΠΊΙ5 51118. αἸ501Ρ1}}15. ΔΠΙΠΊΟ 5: ΠΟΘΙῸ οἱ 
ἃ]}0 οπη πὶ ἀΡΘΡΓΔΙΙΟΠ6. νΔΟΙΟ ΡΥ 6 1115 ἐΘ5 [ΠΟ ΠΪΠΙΠῚ 
γϑάαιάϊε ἀϊοθηβ : 705 ἐδ τπιτιάο ἤθο ποτὶ δϑίϊδ. 
Ετ σοῃῖνα, θυ] ΠΟ ΡΟ586 ἐδϑίδίιιϑ δϑὶν τὶ πη Πα τι8 

γΘοΙρογοὶ δὶ σορσ ΠΙ ΠΠ0Π6Π1, δὲ ΚΘ ΡΙΡΙ τ ΘΔ ΠΟΙ ΠῚ 

οαρονθῖ : Ῥαΐετ' ΘὨΪΠῚ 75 6. Ἰπα 1}, δἐΐαιν τητιτιάτι5 

[6 οοσπονῖϊ; οἷ, ϑρίτίττι5 σοι [αἰ5, φιίθπι πιτιτιαπ5 

ποτὶ ροίοεΐ ἀοοίρεγε. 

2. Οὐΐβαιιδ ἰσίτιν νοῦ Πθαπη βοαιὶ να]ξ, νἱη- 
Οα]15 ἀἰΓοΠΟππμηὶ ν] ἴδ ἢ} 115 50] ν [11 ΠΘΟΘ556 6ϑ[: 
πα Ρ6Γ ἱπιίθθυΠ] 5ΘΟΘΒΒΙΠῚ ΠΠΟΓΙΠΊΠι6. γοίθ- 
τατη ΟΡ] ν᾽ Ομ πὶ ρουΠοῖεαν, Οαγο πἰδὶ ΠῸ5 ἰρϑὶ 

δὲ ἃ σοσ ΠΑ ΠΟ Π6 ΘαΡ ΠΑ] οἱ ἃ βοοϊθίαι νἱΐϑ Γθηιο-- 
γϑυϊτητι5, γ 6} 1} δα ΔΙ ΓΘ τ ΠῚ πη Π 1} Ρ6} ΔΠΙΠη] Πὰ- 

Ῥ᾿τ ἀπ ΘΠ} ἐγ Πϑ ΠΥ ἴθ5, [χα Θὰιηὶ {81 ΑἰχῚ: 

1. ον 

32. 33. 

- Ἐπ). 

7ωαπ. τὉ. 

19. 

εἴσαπ. 

25. 
7. 

τή. 

Δοσιτα Θπῖπι σοτινογϑαΐίο ἵτι οἰ ἰς Θ5ἴ, 5ΟΟΡ ΠῚ Ρλιρρ. 3. 

ΠΟΒἐΓΙΙΠῚ ΔΙ ΠΠΡΘΓΘ ΠῸΠ ΡΟΒβιιπηι5, 60 νἹά δ οοὶ 

αἰ Ρ] Δοθάτητιθ, οἵτπὶ ΠΟΙ Πτ5. νυ θῚ5. «δου [ΟΣ "5 

20. 

ἀἸχϑνῖε : δα οπιγιῖς δα υοὐὶς πιεῖ τιοτὶ τ ητιτιίϊαΐ Γαιο. τή. 

οπιμῖδνιις {τ ροδοϊ οἴ, ποτὶ ροΐοο πιθῖι5 6556 εἰϊ- 

δοίρεῖι5. ἨΠ5 ἀτι6 πὶ ῬΘΡΔΟΙ15, ΟΡ ΠΟΒΙΡΠῚ ΟΠ] Πὶ 

Οἰιδίο ἴα βουν Π τ Θϑῖ, ΠΘ ἘΠΊ ΖΙΑ ΠῚ ΔΠΉ 1 ΓΔΕΠ) 

Ποῖ οορὶ δ, πΠΘν 6 ΓΘΡΙΙΠῚ ΠΙᾺ ΟΠ ΠΠ ἢ ἃ 60 σ6- 
5[ΔΓ ΕΠ ΠΙΘΠΊΟΥΪ γα Π15. ΡΠ Δ Π ΔΘΠΊΔ ΠΡ 115 ΘΟΙΠ 111-- 
ΠΘει : 5664 οἰγου ογ πη ἃ οϑὶ βαποῖα Π6ὶ σορτία-- 

εἶο, δῖο τὰ 4ιιαϑὶ 5:5. Πα π 1πά 616 0116 οχ Ῥογροίια 
δἔ Ῥγα γθοον Δ[10Π6 ἴπ ΠῚ ΠῚΪ5 ΠΟ5Γ 15. ΠῚ ΡΥ] Πη-- 

τὰν. Τα Θηΐπ ἃ ΠΟΡΪ5. σομ ραν δῖαν ΠῚ 46 ιο, 

4185 5ίπηα! δχοῖται δα οοπβοϊοπάα Τ)οὶ πηαπάαδϊα, 

δὲ ἴρ88 ἃ} ᾿ρϑὶβ ν᾽ οἸββὶ η ρορρθίιο δὲ σοηϑίδη οι" 

βθυγατι", Αἴ 4τι6 πος ΠΟΠΉΪΠι5 οϑίθπαϊε, 4] πτιπῸ 
4αϊάθηι ἷὲ : δὲ εἰϊ Πρ 5 πιο, πιαπιάαία πιθα 56 Γ- 

ναΐθ τ απο γοτῸ, δὲ ργιδοορία πιϑά βογνανον ἰς, 

τη απο εἰς ἰτι αἰϊ]οοίζοτ πιθα; οἵ, φιοὰ οἰ οδοῖτι5 

περιγίνεσθαι. 

ἃ Βδρ, ῬΥΐπητι5 ἔννοιαν ἐχθάλλειν. 

6 (οάοχ (0]". ἡ τοῦ θεοῦ ἀγάπη. Μοχ Β6ρ. Ῥυΐπιιι5 

ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν πάλιν αὕτη. 

Γ Απεφαὶ ἄτι Πρ τὶ τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμᾶς. 

33. 

Ῥιον ἡ.53, 

οαπ. 
τον 

οαπ. 

ιο. 



]Τυϊάεπι. 

οιπ.6.38 

Τεαὶ. κι5. 
8. 

τ: ογ. το: 
531: 

οἸρυθθι 23. 
“ή. 

“υώ. ν.28 

Μαΐ}. τᾶ. 
30. 

λ18ὃ 

δ απ ῬΟϑϑὶῖ ΘΟΠΙΠΊΟΥΘΓΘ : ϑδἱοιέ οἱ 660 ᾿αίτὶς 

πιοὶ ργϑοορία βογνανὶ, δὲ πιάπθὸ ἐπ τις αϊ16-- 

οἰϊοπο. 

3. Οὐΐθιια {Ππ πὸ5. ἀθοθι, βθηηροι π΄ ΟροΓῸ 

4ιοά [δοϊθπάϊιπι ΘΟΠΒ ΘΓ ΠΉῚΙΒ » ΡΥ ΘΟ ΠῚ 5 

νοϊπξαῖθ πὶ [ἀη Π118 ΠΔ 5ΟΟΡ πη ΠΟ 5. ΡΓΟρΡΌποιδ 

ἄερορθ, δ διιπηι16 56 1π|π| ΠΟΒΕΓ ΠῚ. αἰ ΡΊσογο, 
αἰ διατὶ 4]10 Ἰοοο ἄϊοῖ : Πεεοοπαϊ ἀὸ εὐαἶο, τιοπ 

τι [αοῖαπι υοἰινίαίοηι πιθαηὶ, 5θε νοἰιιπίαίδηι 

ἐἼ1ι5 φιιὶ πιΐδὶε πιθ, Ῥαιγὶς. 11 ΘΠ ἁγίθ5 αι δά 

Ραγαπάθηι νἱοῖιι πὴ ΘΧΟΟΘ [τα ϑιπῖ, πΠ] ργορο- 

ΒΟΥ] πὶ 51:0] 500ρῸ5. 4ιοβάαπ). ΡΘο Παγο5, οοη- 
δναθηΐθν 1115. ΘΟ ΘΠ] Ἐπί θγ 116 δι πσα ]ἃ ΟΡΘΡἃ 588 

δοοροιμηπηοάδηΐ : [ἃ ΘΙ. ΠῚ ΟἸ1ΠῚ ΟρΟΓὰ ΠΟδίγὰ ΠΠΠΘ ΠῚ 
τιητ1Π| 86 ΓΟρι]αη) Πα απ , ΠἰΠΉ Γι πὶ αἴ πηαπεαία 

"015 Π6ὸ ΔοσθρΕβ. ΘΧΘΘ Δ Π.11, ΟΡτι5. ἀσοιΓαἴ6 

ῬΘΓΑΘΡῚ ΔΠ116 1 ΠΟῸΠ ΡοΙΘϑὲ πἰϑὶ ἃ {ιθ 6 πιὶ5. νοϊπη- 
ταΐθπι οἰποίατιν. ἘΠπΓαΓΙΙΠῚ δὲ ΔῈ ΠῚ αἴ, 51 1Π 

4ππον]5. Οροιθ 4ΠΠΠ|σθη5. δι παπὴ. δ] νο]απίατθπν 

Τ)εὶ [οϊοπάαπι ΘΟ ΘΓ Άμηῖι5, 9.60 ΡῈ Ρ Πᾶπο ΤΘΟΟΥ- 

ἀαιϊτοηθιη σΟΠ͵πσαπηαν. Οπθιηδ πηοάτιπι ΘΠ ΪΠῚ 
ἔα! ον ΓΟΡΓΆ Γ 155). ΟΠ ΠῚ 5ΘΟᾺΓῚ ΠῚ, ΘΧΘΙΠΡΙΪ Οδιιδὰ, 

οὐ τε, 6] 15 41] 14 5101 ορθυὶβ Ἰοσανξ, ΠΠΘΠΊΟΥ Θϑῖ, 

Ἰρβιιπη]ιιθ ἔθυε πὶ ἃηΐπιο, ἃ. [ὈγηΔΠ| πᾶ ΠῸ “1185 

510] 410 60 Ῥγ βου ρα 65 ΘΓ Π] ΘΠ 1Π6ΠῈ Δ ΓΘ η-- 

ἀἴτ, αἰάαθ ϑθαμη. Ορι5. ἃ νο]η!αΐθηι 6715. 4] 

{Πππ 4 ̓πηαπιχῖτ, ἀν σῖς, (51 δπῖπι πο ΘΘρΡΟΡΙ ο}- 

5. ΒΑΒΙΠ ΟΕΒΑΚΕΞ 

Ἰῖνῖο, πὶ ΄α!ἀ ρα πη Αἰπα, ἀπ Ιοησο ἀἸβϑι 1 }6 οἵ- 

Πεῖδι 6ἦ1ι5, ψιιοὰ λον ᾿πϑΕ ΠΟ ΓΔ) : ἴτὰ δὲ ΟΠνῚ- 
51 Πτ5 ΟΠ Πΐ ΔΟΙΟΠΘ. ἔπππ} Ρᾶγνα ἰππὶ τηᾶσπὰ δα 

Τ)οὶ νοϊιπίαΐθηι ἀἸγθοῖα, δηλ} δὲ Οριιδ ϑιαιπ) (1- 

Ἰισθητοι σοηΠοἿ Ὁ, ΘΓ ΠΠΘΠΊΟΥ ΪᾶΠ Ῥ ΘΘΟΙ ΡΙ ΘΠ 115. 56 Γ- 
νὰϊ, ἃ6 ᾿πηρ]οῖ αιοά ἀϊοίιν ὁδὶ : γον ον αηι 
Τοτπίπιιπι ἐπι σοπδρθοίιι πιθῸ ΦΟΠΊΡΘΓ, ιοτιῖαπι ἃ 

ἀοτιτὶς δοὶ ευϊ]εῖ, τιὸ σοπιπιον αν. Οαϊπ οἵ ρουποῖῖ 

Ῥυύδοθρίιμι 1 : δὲν πιαπειοαιἰς, σἰνθ διδιις, 

δίνθ ψιιία {αοἰιὶς, οπανια ἐπὶ αἰοτίαμι 1)εὶ βαοῖίο. 

51 415. ἁιῖθ ) ἀροπο ἀδρυαναι Ρυθοθρεὶ ἰμἴ6- 
σιν ταθιη, διιπὶ ἰαηρα 46 Τλοὶ ΠηΘ ΠΏ] ΠΪ556. ΡΠ ΠῚ 
δῖ. Μθπιογο5 ᾿σίτιιν" νΟΟ5. {ΠΠ|π|8 Χα] ΕἾΧΕ : ΔΌπιΘ 
εἰδίμιπι οἱ ἰόγγάπι 650 ἱπιρίεοῦ αἰοὶξ 1) οηιίσιιδ ; 

οἵ, 12διις ἀρρτορὶτιιιατι5 680. 5ιππ., δὲ ποσὶ 7) θις 

(δ ἴοπσ; οἵ, {7νὶ σιιπὶ ἄκιο σεἰ ἱγὸ5 σοηβ τόσα 

ἐπι πιοπιῖτιθ ιπθο, ἰδὶ 5ιιπὶ τι τι θείϊο δοτιιι ; ΟΠ ΠΪὰ 

ἔλοογο ἀδἰθθηλι5, αὐ ΠθυῚ ἀθοθὶ αι ᾿ῃ ΟοιΠ15. Π0-- 

κ ἘΔ Ρατὶβ. θα ἂς Β451}. οἱ Βδρ:. ογϊιι5. πρὸς 

αὐτό, αὦ υοϊμπίαίεπι. ἙΔιιο Ν᾽ ἐπ, οἱ δ|55. ἴγὸ5 πρὸς 

αὐτόν, αὐ δοοριιπι. 

5" Οοάοχ (ο]Ρ. ἀδύνατον γάρ. 

« (οάοχ ΟἹ". σχῆνισ 

ΡῬυϊπιὰβ χαὶ πρὸς τὸ θέλγμα 

ἐχείνου, αι Ἰοπρο Ἀερ. 

τοῦ ποθουμένου τήν, αὐ νο- 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

Α παν ΤΡ τς κι, 
ρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπη του᾽ χαὶ ἔτι δυσῶ- 

,, Ὰ λλ Ὁ ΄ 

πητιχώτερον " Καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός 
͵ ᾿ ΣΕ ΓΕ 

μου τετήρηχα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη. 
ἜΣ τς πεγυπ οον καὶ ἀνθ - ΄, Ε ξ ὧν παιδεύει ἡμᾶς ἀεὶ τοῦ προχειμένου ἔργου 

τ Σ Ξ ἃ ᾿ 
τὸ θέλημα τοῦ προστάξαντος ὥσπερ σχοπὸν προτι- 

θεμένους, πρὸς ὅ αὐτὸν τὰ τῆς σπουδῆς χατευθύνειν, 

χαθὰ χαὶ ἀλλαχοῦ φησιν" ὅτι Καταῤφέῤηχα ἐχ τοῦ 
ς ΕΞ ἐς Ὶ 

οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῷ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 
ἜΡΟΝ - 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός. “Ὥσπερ γὰρ αἵ 
. 

χατὰ τὸν βίον τέχναι, σχοποὺς τινὰς οἰχείους ἑαυ- 

ταῖς προστησάμεναι, ἀκολούθως ἐχείνοις τὰς χατὰ 
᾿ ᾿ : : 

μέρος συναρμόζουσιν ἐνεργείας " οὕτω καὶ τοῖς ὅμε- 
, ν ῳ ν 

τέροις ἔργοις ἑνὸς ὅρου καὶ χανόνος ἐπιχειμένου, 

τοῦ εὐαρέστως τῷ Θεῷ ποιῆσαι τὰς ἐντολὰς, " ἀδύ- 

νατον ἄλλως τὸ ἀκριβὲς τοῦ ἔ θωθῇ ὴ ον ἄλλως τὸ ἀχριδὲς τοῦ ἔργου χατορθωθῆναι μὴ 

χατὰ τὸ βούλημα τοῦ 

Ἔν δὲ τῇ ἀχριθεῖ πρὸς 

ἀπο μὰς εν ΚΞ , 
ἐχδεδωχότος ἐπιτελούμενον. 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ περὶ τὸ 
᾿ ταν , ἘΡ ΨΕΣ Ἀνὰν τς , 
ὄργον σπουδῇ συνάπτεσθαι τῷ Θεῷ διὰ τῆς μνήμης 
. ας, ὍὭ ὡλ ὃ Ε λ' , ΕῚ ΓῚ 7 - 
ὑπάρξει. Ὥσπερ γὰρ ὃ χαλχεὺς ἐν τῇ ἐργασία, εἰ 

2. Ὁ Ρ πα ΕΣ βάν 
τύχοι, τῆς ἀξίνης, τοῦ ἐκδεδωχότος αὐτῷ μεμνημένος, 

χαὶ ἐν τῇ διανοία φέρων αὐτὸν, χαὶ σχῆμα " ἐχεῖνο 

χαὶ μέγεθος ἐννοεῖ, χαὶ πρὸς τὸ βούλημα τοῦ ὗπο- 

θεμένου τὴν ἐργασίαν εὐθύνει (ἐὰν γὰρ ἐπιλάθη- 
ἐν Ἑακτος 

ται, ἄλλο τι, ἢ ἀλλοῖον ποιήσει παρ᾽ ὃ προέθετο) " 

οὕτω χαὶ ὃ Χριστιανὸς πᾶσαν ἐνέργειαν χαὶ μιχρὰν 

χαὶ μείζονα πρὸς τὸ βούλημα " τοῦ Θεοῦ χατευθύ- 
νος ᾿ παν ΠΝ 

νων. ὁμοῦ τε τὴν πρᾶξιν τῇ ἀχριδεία χαταχο- 
ΠΡΎΝΣ, αν τ ΡΝ 

σμεῖ, χαὶ τὴν τοῦ προστάξαντος ἔννοιαν διασώζει, 
Ε ; τὴν 

χαὶ πληροῖ τὸ εἰρημένον " Προωρώμην τὸν Κύριον 
3. "ἢ , .» " “ ΑἿΣ ὁ οοπρε τὰ ἌΣ ῬΕΝ ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐχ δεξιῶν μου ἐστὶν. 

Ἐν ᾿ ἘΡχὰ 
ἵνα μὴ σαλευθῶ. Καὶ χατορθοῖ τὸ προστεταγμένον 
τι Ἐκ ς ἸΣΎΣ ΠΙ ΘΙΥΤΩ " , Ὗ - 
ἐχεῖνο᾽ Εἴτε “ ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε; 

Ν ᾿- Ξ ξ 
πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. Παραφθείρων δὲ ἐν 

“ῳ 9 , ᾿ ἴφ᾿ εἰν δὴ Φ δ “ φως ἢ 9 
τῇ ἐργασίᾳ τὴν ἀχρίόδειαν τῆς ἐντολῆς, δῆλός ἐστι 

περὶ τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἀσθενῶν. Μεμνημένους 

οὖν τῆς φωνῆς τοῦ εἰπόντος - Οὐχὶ τὸν οὐρανὸν χαὶ 
- Α " “-Ὁ Ψ, τ 

τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; λέγει Κύριος " χαὶ τὸ, Θεὸς 
ΩΝ ΣΕΥ Κὰ ρου ἀν τς Τα τς ὍΝ 

ἐγγίζων ἐγὼ εἶμι, χαὶ οὐ Θεὸς πόῤῥωθεν χαὶ τὸ, 
. ΚΟ, Ἄ - ΄ 5» ΓΟ 
Ὅπου εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνο- 

5: 3 , - Ξ: 
μα, ἐχεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν ᾿ πᾶσαν ἐνέργειαν, ὡς 

- Ε Ὁ ’ - 

ὑπὸ ταῖς ὄψεσι τοῦ Κυρίου γινομένην, χαὶ πᾶσαν 

ἔννοιαν, ὡς παρ᾽ αὐτοῦ ἐποπτευομένην, ἐπιτελεῖν 
“ Η ᾿ , » 

χρή. Οὕτω γὰρ καὶ ὃ φόδος διαρκὴς ἐνυπάρξει, μι - 
τ ; Ξ 

σῶν ἀδικίαν, χατὰ τὸ γεγραμμένον, ὕδριν τε χαὶ 
« δὴ ΓΕ - 

Ο ὑπερηφανίαν χαὶ ὁδοὺς πονηρῶν, χαὶ ἣ ἀγάπη 

ἱμπίαίεπι 6715 φιὶ ἰὰ οριις ἀἰδοίογαΐ. 

ΡΈΕρ. τππιι5 πρὸς τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. 

ς Ἑάϊ τόπος νοΐογοϑ εἴτε ἐσθίετε. (οάοχ ἴ ο55. οἵ αἰτὶ 

ἄιυιο εἴτε οὖν ἐσθί 

ἃ Απεαηδ οἀϊείομο5 ὕθριν τε χαὶ 

τυρίο, (οάοχ Οοπηθεῖ. οὐ ἈΠ] ἴτοϑ χαὶ ὑπερηφανίαν. 

περιφάνειαν ,» (οΥ- 



πεσυτ,Ἂὶ 

τελειοῦται, πληροῦσα τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰρημένον 

ὅτι Οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν. ἀλλὰ τὸ θέλημα 

τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς, ἐν πληροφορία, διηνεχεῖ 

τῆς ψυχῆς οὔσης, τοῦ χαὶ τὰς ἀγαθὰς πράξεις ἀπο- 
δεχτὰς εἶναι τῷ Ἀριτη χαὶ ἀθλοθέτη τοῦ ἡμετέρου 

βίου, χαὶ τὰς ἐναντίως ἐχούσας αὐτόθεν δέχεσθαι 

τὴν χατάχρισιν. Οἶμαι δὲ τούτῳ “ συγκατορθοῦσθαι 
χαὶ τὸ μηδὲ αὐτὰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου πρὸς 

ἀνθρωπαρέσχειαν γίνεσθαι. Οὐδεὶς γὰρ ἐν πληρο- 
φορίᾳ τῆς παρουσίας τοῦ χρείττονος πρὸς τὸν ἐλάτ- 

τονα ἐπιστρέφεται: ἀλλὰ. κἂν συμόδῇ τὸ γινόμενον 

τῷ μὲν ἐνδοξοτέρῳ προσώπῳ ἀποδεχτὸν χαὶ εὐάρε- 
στον εἶναι, τῷ δὲ ὑποδεεστέ ἔρῳ, ἀθούλητον χαὶ ἵει 

χτὸν Ἐπ τ πλείονος ἀξίαν τιθέμενος τὴν 

τοῦ ὑπερέχοντος ἀποδοχὴν, χαταφρονεῖ τῆς τοῦ 

ἐλάττονος μέμψεως. Εἰ δὲ ἐπ᾽ ἀνθρώπων οὕτως, ἥ 

γε ὡς ἀληθῶς νήφουσα χαὶ ὑγιαίνουσα ψυχὴ ἐν πλη- 

ροφορίᾳ τῆς τοῦ Θεοῦ παρουσίας, ποτὲ ἀφεμένη 
τοῦ πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ ποιεῖν τι, πρὸς τὰς παρὰ 

τῶν ̓  ἀνθρώπων δόξας ἐπιστραφήσεται: ποτὲ δὲ ἀμε- 
λήσασα τῶν τοῦ Θεοῦ προσταγμάτων, ἀνθρωπίνῳ 

ἔθει δουλεύσει, ἢ ὑπὸ κοινῆς προλήψεως χρατηθή- 

Εὐϑιῦὺ5 ΤἈΛΟΤΑΤΕ. 

τὴΪη1 δ οι πίπΡ, οἱ ΟΠ ΠΙᾺ σΟρΙτΑγο, αἰ σοσ τανὶ 

ἀδοδὲ αιιᾶ ἃ]ν 'ρ59. σθυμτιπ τι. 516. Θηῃ δὲ ῬΘΡ6- δια. αι8. 
πτι5. [τ Γ5. δϑὲ {ἰπηο οὐ ΠΑΡῸ Π5 ᾿Π] τὰ [6]; 

δου ΒΟΥ ρ μι Πι 6δ, Θὲ ΘΟ 6] 18 1}, δἰ 5Ὲρ Ό ΒΙ ἈΠ], 
οἱ νἱὰβ τη] ΟυἹ1}, ἀἴατιθ οπαυὶτὰ5. ρϑΡ οἰ ταν, τη - 

ΡΙθίχιιθ φυοὰ ἀϊοίαιη [αἱ ἃ Ποιηῖπο : ΔΌπι “τι τῸ ἤσαν 5.80. 

οἰ αἴθηι ἤϊθάτπ, σε σοἰπεπίαίοηι 671ι5. ἡτεὶ τρῖ-- 
σἰξ πιο, Ῥαϊγὶς, οανὰ ἃπὶπια ΘσΟΠΕΪ ΠΟ 5101 Ρ]ᾶ πὸ 

Ῥουβιιδάθαι δὲ θΟπὰ5. ΔΟΙΟΠ65 }π61οἱ οἵ νης πῸ- 
ϑ[γ88 ΔΡΌΙΓΓῸ δοσορίαβ 6556, δὲ πιὰ} 5 ἃ] 60 οϑη- 

ἀδημπαγὶ. Ῥατο δαΐθπι τπα οπ] που δείδηῃ Πππὰ 

σοΟπεησογθ, πξ πὸ ἰρ5 αϊάθπι ΤΟΙ Ϊ πὶ πηαπαία 
σοπἢοϊαπτι δ σαρίαπάδπι Πομπηϊπιι θοπονο- 

Ἰοπεϊα πη. ΝϑιηΟ δϑὲ δπὶπὶ “πὶ 56. δ ᾿π[ΘυἸΟΥΘ ΠῚ 
οοηνουίαϊ, 5] ρϑυϑιιαϑιιπὶ Πα θοαὶ 6556. ρυϑίδη- 

τογθπλ. Οὐ ΡΟΙΙτΙ5 51 ΟΠ σου τ, αὐ αι Πππὶ 

οὐϊρίαπι ΠΟμΪηΙ οἰ νἸ ΟΣ δὲ ΠΠΠ ΒΕ ΟἹ σύαία 5] πὶ 

οἱ δοσθρία, του γ 6 ΡῸ ψ ΠΟΥ} ᾿πν᾽δὰ δὲ γθρυθῃθη- 

ϑίοπο ἀἴσπα ν᾽ ἀθαπίαν; σοηίθηνίᾳ ἤὰς ᾿ΠΙΌ ΓΙ ΟΥ 5 
ΤΟΡΡΘΠΘΠβΊ0ΠῸ, θ] τι} 15 [ΔΟΙ Ὁ ῬΥΡοβ Δ Π110}15. ΔρΡΡΙῸ- 
ἸῬυαιοποιη. Οὐοα οἱ ᾿πίου ΠΟΠΉΪΠ65 γ65. 1ἰὰ 56 [πὰ- 

Ῥυϑδηΐ, {{π|20 Π8 1}, {π|2650, ΔΙ πιὰ γΘΥῸ Ρυτθη5 οἱ 

θήσεται, ἢ χαὶ ὑπὸ ἀξιωμάτων δυσωπηθήσεται. Ε 88 πᾶ, 4186 Τ)611ΠῈ ΠΡ ΘΒΘΠ ΓΘ) 6556 510] ΡΘΗ ἾΓπ5 ρου- 

“Τοιαύτη διάθεσις ἦν τοῦ εἰπόντος Διηγήσαντό μοι 511Δ56 11, 115 ΟἸΉἾ5515 ΠΕ} 15. 160 Ρ]ΔοΘυ6. ΡΟϑ51ν» 

παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὃ νόμος σου, ἴπ0600 56 δ ἀποιιραπ πὶ ἰιππηὰ Πᾶπι β]ον απ οοπ- 

Κύριε. Καὶ πάλιν - Καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις νογϑιινα Θϑῖ, πιοο ψ6ΓῸ ΠΟΡΊΘΟ 5. Π οὶ τη Πα 4115. 

σου ἐναντίον βασιλέων, καὶ οὐχ ἠσχυνόμην. ἰπβουνῖθὶ Πυιμα Πεθ ΘΟ ΠΒΠΘ 41], ἀτιξ ἃ ΘΟΠΙΠλΠὶ 
δὲ ἀπεϊοῖραΐα ορίπίοπθ νἱποθῖιν, ἅτ Πθοίθιιν ἃ 

αἰρη τ θιι5 ἢ 51. ογὰς ἀπ] τηδίτι5. αἱ ἀἶχὶ : Δαγ- Τα: 118. 
γανογπί παῖδ ἱπὶᾳιὶ ζαθιαἰίοτιο5, 56 τιοπὶ πὶ 
ἴδω ἱμα, Ποπιῖπο. ἘΠ᾿ υιιῦβιιβ, ΕἸ ἰοφιθῦ τ ἱτὶ ἔ6-- νὰ. ν. η8. 

δἰϊπιοτιὶῖς ἔπῖ5 ἐπ Θοτιδρθοίμ γθριπι, δὲ ποτὶ οοτι- 

“ιπάοθαν. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ. ς΄. ἣν ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΥἹ. 

Ὁτι ἀναγχαῖον τὸ ἰδιάζειν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Συντελεῖ δὲ πρὸς τὸ ἀμετεώριστον τῇ ψυχὴ χαὶ 
τὸ ἰδιάζειν κατὰ τὴν οἴκησιν. ᾿Γὸ γὰρ ἀναμεμιγμέ-- 

νὴν ἔχειν τὴν ζωὴν τοῖς ἀφόδως χαὶ καταφρονητι- 

νῶς πρὸς τὴν ἀχριΟῇ τήρησιν τῶν ἐντολῶν διαχει-- 

μένοις βλαδερὸν καὶ ὃ τοῦ Σολομῶντος ἀποδείχνυσι 

λόγος, διδάσχοντος ἥμᾶς - ὅτι Μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀν- 

ε Οοάοχ (0]». οἶμαι δὲ καὶ τοῦτο συγχατορθοῦσθαι, 

τὸ μηδέ. Ἀορ (ογίϊιι5. οἶμαι δὲ ὅτι τούτῳ συγκατορθοῦται 
χαὶ το. 

μοί πϑοθ556 5ἷξ ἵπὶ 5σθοθϑϑιὶ υἱΐαπι ἐορΌΓο. 

ΒΕΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. ΑΙάιι6 δεδηὶ δα σαν θη ΔΠ| ΠηΘητἰ5 δναραίίο- 
ΠΕΠῚ ΘΟΠ οἷ: γθηηοία ἃ 50] ]Πγῖα Πα ἰαίϊο. Ὑ᾽-- 
[ἈΠῈ 51 4146 Δ, “1185. ῬΓΟΠΊΪΒΟΙΘ. ἈΘΊΓΠΙΙ ΟἸΙΠῚ 115 
411 5θοιγΘ Ρϑυ[δοΐαπι ργδοθρίοριιπι ορβουνδίῖο- 

16 ΠῚ σΟΠίΘΠΠ ΠΕ, θΘΡ ΠΟΙ ΟΝ ΠΊ 6556 ἃ ΘΧῚ ΓΙ Ο5Ὰ ΠῚ 

1056 διεϊὰπὶ ΘΙ ΠΟ Π Οϑίθ πα, αι] πο ἰϊὰ ἀοοοὶ : 

ΓΆΘΡ. ΡὈΥΐπιβ οΕ. οβ5. τὰς τῶν ἀνθρώπων δόξας. 
διαί ἄπο Μ95, ἡ καὶ ὑπὸ χοινῆς. 



Τιον. 
2ή: 525. 

32. 
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Ζες. 9. 23. 

λὃ0 5... ΒΛΒΙΠΠΠ ΟΥΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΔΈΆΘΗΙΕΡ, 

Τοῖϊ 6556 Ξοἡὐαϊϊς αἷτο ἔαγίοςο, τιθῆτιθ τίτπα στιτηι Β δρὶ θυμώδει" φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου, μή- 
4 ͵ ; " ᾿ 

ἀπιῖοο ἱσαοισιο ᾿ανίος : πὸ [Ὀγί6 ἴδοις υἷας 

ἐἼιι5, οἱ διπιας ἰαήιιθος ἀπίπι τι. Ἐῖ ΜΠπὰ : 

Μαϊιο δ πιθεϊϊο δογιεπι,, δὲ δϑραγαταὶπὶ, εἰϊοὶς 

Τρονιΐπιις, Θοάθπὶ ρϑυτ ποθι. ΝΘ ἸσΊταν ΡΘῚ Οοι]05 

ΔΙΡΟΘΥ 6 5 θα πὶ ΡΘοοδΠ ἰγυΠ ἀπηΘἴὰ, ΘΙ 16. 1π|-- 

ΡΥ θη 65 ἈϑδιιθβΟ  ΠΊ115. : ΠΟΡΘ ΤΘΡῚΙΠ) “115 ν]Δ6- 

υἴανι5. δὲ δι Ἰθυϊ πιιι5 {πᾶϑ] [ΟΡ Πλ85 Πυ: ἈΠ 80 

ἐπι ] 65), ἴπ ἀπ πιὰ ΡΟΡΠΠὰποδᾶηΐ δα ΦΧ πη] 1η- 

ΤΟΥ Πα ΠΊ {116 ΠΟΒΕΡΕΙΠῚ ; ΘΓ τι π᾿ ΡΥ ΘΟΔ ΤΟ ΠῸ ̓ηϑ]δῖθ- 

γῸ ῬΟΘβΙ Πλτι5 ; ῬΥΪπηππὶ Πα ΠΊ τά 10. ΘΙ σ᾿ Ππ|} 501 Πὰν ]ὰ 

δἱ ἃ)» Ποιηϊπιιπι ΘΟ ΠΒΟΡΪΟ χϑηιοΐα. 516. Θηῖμι Π166- 

Νἷε δὲ Ῥυΐουο5. ΠΠΟΓῸ5. Ὑἱ ΠΟΘΙ, ΡΘΙ 4105. ν] 1} 

Θρίπιιβ ἃ ΟΠ ν σε ρρθοθρ δ. ΔἸ ΠΘπὰπὶ (ποῃ πηθάϊο- 

οΓῸ ἀπίθηι θϑὲ πο σου ἃ ΠΡ, 5118 }ΠῈ Ἰρϑ5ἴτι5. ΘΟ ϑ116- 
τ᾿ ποῖ ΒΡ ΡΆΥΘ : ΠᾺΠῚ ΘσΟΠΒΠ ΘΙ 0 Ρ6} ἸΟΠΘΊΙΠῚ 

[ΘΠΙρῖι5 ΘΟΥΓΟΟΡαἴα., ΠΑΙΡοΡ. νἱπὶ ἃ ΤΟΡῸΝ 0}"- 
{π61), εἰ ΡΟ θυ πλ15 πο ατι6 ῬΘΟΟΔΕΙ ΠΙΔΟΙ]ἃ5 ἃ}}5- 

ἴθυσοῦθ, ἔππὶ Πρ πὶ ργθοα!οπθ, ἴππὲ πο Πὰ- 

τἴοπο ἀϑϑίάιια νοϊιπίαιαπι Ποῖ : οὐΐ τηθἸτα 0}] 

ῬΡΘοδιοηΐ 16, ̓ Πτ6}" π]] 105. 41] Δ Πλτι ΠῚ (ἰἰβενὰ-- 

Πιαπί, δι π|6΄ 1η νἹτ80 Ππ}115 ΠΘΘΌΠΙ5. ΘΟΟΙΠΡΆΕΙΙΠῚ 

ἰοπθαπῖ, νοαγο ΠΟῚ ΡΟΘδμΠη15. 1 ΠΠπ4 : δὲ ψιὶς 

εἶς ρμοσί ηὶὸ υδπῖγθ, αὐτιοβοὶ 5οπιθί ριέτη, ατιῖ5 

ἀπ {πὰ ἰπτον ΠῸ5 ἄθρσθπδ ΘΧΡΙΘΡ 6 ΡΟΙΘΡΙ ̓  ΝῸ5 
δηΐη) ρου οί, δὶ ΠΟϑηθ Εἰ })505 ΠΟΘ ΘΠΊΙ15, ΘΕ ΟΥτ- 

σθαι ΠΥ ἰσι1 το] ἀπλιι5, 50 Ἰρϑαμη 5648]. ΑΡΠΟσαΓΟ 

ΔΌΤΘΠῚ 50 ΠΟ ΠΡ 511} δὲ ῬΡΘΟ ΤΟΥΤΟΥῚ ῬΡΌΥΒιι5. ΟΠ0- 

Ἰϊν᾽ϑοῖ, αἴχιιο ἃ ν απ τα ΕΠ} 115. 51115 ϑθοθ ον : 4116] 

5ΟΟΟΒ5Π1ΠῚ ἴῃ ΡΙΟΙ ἴδοι ΠΟΙ Πτι πὶ. ΘΟΠϑιιθ ιἀϊπὸ 

δοιναγο αἰ ΠΟΙ] πατιμὴ {που ὶτ,. πὸ ἀϊσαπὶ νἱ νυ] 15 

οἰ πἶπο ἱπηρᾶν. ΑἸΖιι6. δ δ ΠῚ} Π6 4015. [ΟΠ]: οΥι- 

ΘΘὴ δ18η|, ΟΠ Υἰβι πη 16 ΒΘ τι, “ΠΡ ἀἸηΘ ΠἴῸ 

651 δ] ϑιηοάϊ νἱϊοθ βοοϊθίαβ. ΝὰΠΙ ΡΥ ραγΑΓΘ. 56 

δα τπονίθμι ριῸ ΟΠυΐβίο ρου θυ μη}, την ΕΠ οαγο 

γΠ ΘΙ Γὰ “τι 5.1 Π| 5006} [ΟΥΤΔ ΠῚ, ΔΟΟΙΠΘῚ αι αϑὶ 1ῃ 

ἱπϑίγιιοία. δοῖθ δὰ ρϑυϊου]ιηι. οἴ πὸ 56 τ Π 11}; 

«πο πορὶβ ρνὸ ΟΒυϑεῖ πομλῖπο ᾿μη ρθη θαι, νἱϊὰ- 

ἃ (οὔοχ οβ5. τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Ηαπά Ἰοπρο Οοάοχ 

Ο0]}». βρόχους τῇ σεαυτοῦ. Θαρίπαο οἀ πὶ οἱ Ἀθρ. 56- 

οἰηᾶιι5 πρὸς τοῦτο αὐτό. Αὐ Μ55, {τ68 πρὸς τὸ αὐτό. 

»ΈἜρρ;. Ῥνίπιιϑ ἐναπομένωσι. Οοἄοχ (0]}}». ἀπομεινωσι. 

ς (οάοχ (0}}». ἐντολῶν τοῦ θεοῦ. 

ἃ Ιἄετι Μ΄. τῇ τε φιλοπόν σχολάζεινῳ προσευχῇ. Ἀδρ. 

τες. Ῥυίπιιβ ἐπιοπαίιις. Πα ΡΠ 6 σχολάζο δεᾷ {104 σχο- 

λαάζειν, 5ῖνε σχολάζοντες, πᾶ. Ῥγὸ δΔάϊταμπθηίο 11- 

Ῥνανΐουιπι, 4αῖρΡο 4ιο πὸπ ΟΡβοιγο σοδαπάοι, τς 
βἴατιπι βοιπῖι", ἐν πολλοῖς τοῖς οἴο,, οἃ Ποῖ ΠΟΡῸ 

ἰπτο Πρ ρόσθο ἀθ τορι, {π|:8 αἰδίγα μαπὶ ἀπὶ Πλλπὶ : 

50 χαϊπὶ νου Ἰβι 1]1τ5. ΠῚ, Ἰπ|6 ΠἸσοη ἃ 6556 ἦο ροιβδο- 

τἶβ. ΒΑΒΙΠΙ οαΐπὶ ἴ5. δϑῦ Ξοοραβ, αὖ πὸ5 δα υἰταπαπι 

, ἘΡ ΠΡΟ ιν Ε , 
ποτε μάθης " τῶν δδῶν αὐτοῦ, καὶ λάδης βρόψους 

ΡΤ ΑΝ τὲ κα ΡΣ Δ ΣΙς εἢ ᾿ Ι: 
τὴ σὴ ψυχῇ. Καὶ τὸ, ᾿Εξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, χαὶ 
ἘΣ ΞΟ πεσε ἐπε δες ἜΡΝ ταῖς, τ τν Ὑ8 
ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, πρὸς τὸ αὐτὸ φέρει. 

3. γα τὰ ἢ ἐν ΄ " - 
Οὐχοῦν ἵνα μήτε διὰ ὀφθαλμῶν, μήτε διὰ ὥτων 
Ξ ᾿ 
ἐρεθισμοὺς εἰς ἁμαρτίαν δεχώμεθα, καὶ κατὰ τὸ 

΄ - ΩΝ 

λανθάνον προσεθισθῶμεν αὐτῇ, καὶ ὥσπερ τύποι 
ἢ ΑΥ Ὁ -Ὁ- 

τινὲς χαὶ χαρακτῆρες τῶν δρωμένων καὶ ἀχουομέ- 
ἘΠ ΩΞ , ΟῚ πεν ει ὄχεθ ΤΕΥΕΕ 

ον " ἐναπομείνωσι τῇ ψυχῇ εἰς ὄλεθρον χαὶ ἀπώ- 
ΔΈ ον Ν - ͵ὔ - - 

λειαν, χαὶ ἵνα δυνηθῶμεν ἐπιμένειν τῇ προσευχῇ » 
Φ᾿ τ - 

ἀφιδιάζωμεν πρῶτον κατὰ τὴν οἴχησιν. Οὕτω γὰρ 
Ἄ νι - Ἶ ᾿ ϑ΄ῃ , - 7 
ἂν χαὶ τοῦ προλαδόντος ἔθους περιγενοίμεθα, ἐν ᾧ 
ἀλλ ὔ Ξ ΞῚ ΔΝ Ὁ 5 “ω - ΟΥ Ἂς 

ἀλλοτρίως ἐζήσαμεν τῶν ἐντολῶν τοῦ “ Χριστοῦ 
Ν ι τς ν - Ὁ 

(οὐ μικρὸς δὲ οὗτος ἀγὼν, τῆς ἑαυτοῦ συνηθείας 
᾿ς ΒΞ ̓ ᾿ τ ΕΝ ΑἿ ὃἫῸΝ - , 

περιγενέσθαι" ἔθος γὰρ διὰ μαχροῦ χρόνου βεδαιω- 

ἅμαρ- 
; ; Ἐς 

τίας δὲ σπίλους ἐχτρίψαι δυνησόμεθα τῇ τε “φιλο- 

ἣ 

θὲν, φύσεως ἰσχὺν λαμόάνει), χαὶ τοὺς ἐξ 

, ἐξ Ἐ: ; Ὄρ ἜΠῸΡ 
πόνῳ προσευχῇ, καὶ τῇ ἐπιμόνῳ μελέτῃ τῶν τοῦ 

Θεοῦ θελημάτων, ἧς μελέτης χαὶ προσευχῆς, ἐν 

πολλοῖς τοῖς περιέλχουσι τὴν ψυχὴν, χαὶ ἀσχολίας 
κ᾿ - 

βιωτιχὰς ἐμποιοῦσι, περιγενέσθαι ἀμήχανον. Καὶ 

τὸ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 

ἑαυτὸν, πότε ἄν τις ἐν τούτοις ὧν πληρῶσαι δυνη- 
Η χὰ τ, λ -»- ᾿ θείη; Χρὴ γὰρ ἡμᾶς ἀπαρνησαμένους ἑαυτοὺς, χαὶ 

᾿ ἢ τὸς Ἐπάν. εἰ 
ἄραντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, οὕτως ἀχολου- 

β το σ : τι ες 
θεῖν αὐτῷ. Ἄρνησις δέ ἐστιν ἑαυτοῦ ἣ παντελὴς τῶν 

παρελθόντων λήθη, χαὶ ἣ τῶν θελημάτων Ἶ ἑαυτοῦ 
ΕΙ , - - ἀναχώρησις, ἣν ἐν τῇ ἀδιαφόρῳ συνηθείᾳ ζῶντα 

- Ν ᾿ [2 δ ’΄ [} 
χατορθῶσαι δυσχολώτατον, ἵνα μὴ λέγω, ὅτι παν- 

- - Υ 3 ' ᾿ ᾿ Ψ".: χ 
τελῶς ἀνεπίδεχτον. ᾿Αλλὰ χαὶ πρὸς τὸ ἄραι τὸν 

σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἀχολουθεῖν τῷ Χριστῷ ἐμπό- 
ἌΣ πε τὴν τὰ Σύροι τς 

διόν ἐστιν ἢ πρὸς τὸν τοιοῦτον βίον ἐπιμιξία. Ἢ 

γὰρ δ ἑτοιμασία πρὸς τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον, 

χαὶ ἣ νέκρωσις τῶν μελῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τὸ 

παρατεταγμένως τρὸς πάντα χίνδυνον τὸν ὑπὲρ τοῦ 

ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἐπερχόμενον ἥμῖν διαχεῖ- 

σθαι, καὶ τὸ ἀπροσπαθῶς ἔχειν πρὸς τὴν παροῦ- 

σαν ζωὴν, τοῦτό ἐστιν "ἄραι τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ" 

Ἰιοπιϊπιιπὶ ἔγοψαοπεϊαπι ὀχ πογέθταν, ΓΥ 14. Αἀάοπάα.1 

ὁ (οἄοχ ὕο55. ρογῖπᾶς τι ἈΘΡῚ] βοοαπάιι. εὐ ἴου- 

εἶπ εἴ τις ἔρχεται πρὸς με, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, δὲ ψιιὶς 

φοπῖϊ αὐ πιὸ, αἴιο δὶ οδοπιδιίροιηι. Οοἄοχ (0]Ρ. ΠΡ 6- 

υἷα. εἴ τις ἔρχεται πρός με, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ 

ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀκολουθείτω μοι. 

{ἘΔ εὐ (ομθοῖ, αὐτοῦ. ΑἸΠ ὑγὸβ Νῖ55. Ῥγωτοῦ 

55. ἑαυτοῦ. Ηαυᾷ ἸΙοπβε Οοἄεχ (Ο]Ρ. ἀδιαφόρῳ συν- 

οδία, ὧν ργοπεΐδουιο ἰιοτιΐπτισπι φοδίιι. Τιθοῖῖο πο ἱπορία, 

Ε Τιοσῖταν ἴθ (Ο]}. ἡ γὰρ ἐπιθυμία πρός, ἀδοιἀδγζιιπε 

γον ἰς. 

μ οίεγεβ ἄπο Π|Ρτὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἄραι. 



ΒΕ ΕὐδϑιῸδ ὙΠΑΟΤΑΤΆΑ,. 

πρὸς ὃ μεγάλα δρῶμεν τὰ ἐμπόδια ὑπὸ τῆς τοῦ χοι- 
νοῦ βίου δυνηθείας ἡμῖν ἐγγινόμενα. 

Καὶ πρὸς πᾶσι τοῖς ἄλλοις πολλοῖς οὖσιν » εἰς τὸ 

πλῆθος τῶν παρανομούντων ἀπούλέπουσα ψυχὴ; 

πρῶτον μὲν οὐχ ἄγει χαιρὸν ἐπαισθάνεσθαι τῶν 

ἰδίων ἱ ἁμαρτημάτων, καὶ συντρίψαι ἑαυτὴν διὰ 

τῆς μετανοίας ἐπὶ τοῖς πλημμελήμασιν " ἐν δὲ τῇ 

συγχρίσει τῶν χειρόνων καὶ χατορθώματός τινα 

φαντασίαν προσχτᾶται" εἶτα ὑπὸ τῶν θορύδων χαὶ 

τῶν ἀσχολιῶν, ἃς ὃ χοινὸς βίος πέφυχεν ἐμποιεῖν, 

τῆς ἀξιολογωτέρας μνήμης τοῦ Θεοῦ ἀποσπωμένη, 
οὐ μόνον τὸ " ἐναγαλλιᾶσθαι καὶ ἐνευφραίνεσθα! τῷ 

Θεῷ ζημιοῦται; καὶ τὸ χατατρυφᾶν τοῦ Κυρίου, καὶ 

τὸ χαταγλυχαίνεσθαι τοῖς ῥήμασιν αὐτοῦ, ὥστε δύ- 
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4116 ΡΥ φϑο πε ΠΟῸΠ αὔθ, ἤθσ δϑῖ ΟΓΙΙΟΘΙΠῚ 5118 ΠῚ 
ΤΌΠΟ : δά αιοά πιᾶσπα πΠΟΐ5. ἱτη ρα πιθηΐα ἃ 
ΠΟΙ ΠΠϊ νἱΐα σΟηβι οἴ 41ΠπῸ6 δοσθάθγ νυ] θιηιι5. 

2. 10 ρον Π1ὰ ΟΠ Πἶὰ {{π|85 πη] 5ι1π|, γ6- 
5ΡΊΟΙΘ 5 ΠῚ Πη115 ἴῃ 461 Ππ ΘΠ ΕΠ τι π πη. ΕΠ  Ἰ ΠΘΙῚ, 
Ρυΐπηιπι σα θη πο Πμαθθθὲ βραῖπι ρϑοσαίἃ δια 
56 ΠΕ ΘΠ61, 56 416 ΟΡ ἀο]ϊοΐα σοπίθυθηάϊ ρον ρο- 

πἰ θη ἐἰαπ ; ἵπιὸ αἰδίθυϊουι θυ Θθοι ΠῚ) ΘΟ] 5, 

ΘΕϊα ΠῚ «απ 48 1π| 510] νά Ἰοαΐ νΊΡ τα 15. ΒΡΘΟΙΘΠῚ : 
ἀοῖπαθ ῥγδ Παπημ} 1} 115 δὲ ΠΟΘΌΤΙ5 486 να ΘΟ 1η- 
τητιηἶθ ΡΆΓΘΓ6 50] 6ΐ, ἃ βγΘ Ιοβἰ ϑϑι πα ΠῚ ΠΙΘΠΊΟΥ ἃ 
Δ ϑίγδοιι5, πΠοη ἰά ἀδπηίαχαΐῖ ἀθΕΓΙ ΠΠΘ ΠΠ ΔοοΙρὶς 

αὖ πθο σαπάθαϊ, πθο ἀοἸδοίθιιν ἴῃ Π6ο, πθὸ ρεγ- 

Γγαδίτη ΠΟΙ ΠῚ (6 }16115, πθο νου ΒΟΥ Πι 6}15 ἀπ]- 
σϑαἴπθηὴ ἀθρτιδίθε, τὰ τ ἀΐσονθ {ιιθαξ : 27ΟΠΊΟΤ' Ρ (1.76.6. 
{εὶ 1)εὶ, οἱ ἀοἰ δοξαίιι5 5ιπι; οἵ, Ομαπι ἀποῖα Και Ρεαὶ, τι8. 

οἷδιι5 γηδὶς οἰοψιῖα {παν δμρον πιοῖ ογὶ τηθο ; 564 105. 

νασῦαι εἰπεῖν “᾿Εμνήσθην τοῦ Θεοῦ, καὶ ηὐφράν- 

θην " καὶ, Ὥς " γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά 

σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου " ἀλλὰ χαὶ εἰς χα- 
Γ- ᾿ , - , ΕῚ “- - 

ταφρόνησιν χαὶ λήθην τῶν χριμάτων αὐτοῦ παντελῆ 

δεϊατη [πιά Ἰοῖα ᾿ρϑῖτι5 ἀβρθυπανὶ ἃ6 ΡΥΌΥβιι5. ΟΠ ν1- 
561 ἀϑϑιιθϑοῖ τ, 4110 ΠΕΠ]}}ΠῈ} ΤΠ }115. ἀἰις ῬΘΓΠΙΟΙΟβῖτι5 

συνεθίζεται, οὗ μεῖζον χαχὸν οὐδὲν ἂν, οὐδὲ ὀλε- Β πηά] τ 6ἱ Δοοιἄογο ροίοϑί, 
θριώτερον πάθοι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄. 

Περὶ τοῦ δεῖν τοῖς διύφροσι πρὸς τὸν σχοπὸν τῆς 

πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως συζῆν “ καὶ ὅτι δύσχο- 

λον ὁμοῦ χαὶ ἐπικίνδυνον τὸ μονάζειν. 

᾿Επεὶ οὖν ἐπληροφόρησεν ἡμᾶς ὃ λόγος, ἐπικίν- 

δυνον εἶναι τὴν μετὰ τῶν καταφρονητιχῶς ἐχόντων 

περὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ζωὴν, ἀκολούθως μα-- 

θεῖν ἀξιοῦμεν, εἰ χρὴ τὸν ἀναχωρήσαντα τούτων 
ἰδιάζειν καθ’ ἑαυτὸν, ἢ ὁμόφροσιν ἀδελφοῖς χαὶ τὸν 
αὐτὸν σχοπὸν τῆς εὐσεδείας προελομένοις συζῆν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρὸς πολλὰ χρησιμωτέραν χαταμανθάνω τὴν 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν πλειόνων διαγωγήν. Πρῶτον μὲν, 

ὅτι οὐδὲ πρὸς τὰς τοῦ εώματος χρείας ἕχαστος ἡμῶν 

ἴ Βουῖρειμπη ἱπνοηϊξιν ἱπ (01Ρ. τῶν οἰχείων ἅμαρτ. 
4 ες. ῥγίπηιιβ οὐ μιόνον τὸ ἐναγάλλεσθαι χαὶ ἐνευφ. 

Τμερῖταν γετο ἴῃ (0}}». οὐ μιόνον τὸ ἐν ἀγαλλιάσει ἐνευ- 
φραΐνεσθαι τῷ θεῷ ζυμιοῦται. Ηαπά Ἰοπρσο ἀπο ψουθυτη 

ΤΟΣ. 1. 

ἹΝΤΕΑΒΟΘΑΤΙΟ ὙΠ]. 

Ομοΐ υἷα ἀρσεπήα εἱζ οιπι ἰἰς φαμὶ φοάφηι απῖΐπιο 

ἐπιριεῖςὶ, 1)60 ρίασενε οἰ δὶ ργοροτιιτ ; οἱ φιιοά 

αἰ γἰοῖο οἰπευιεῖητι6 ρογιομοσιιπι σΐ, οοἰϊιατίπετη 

υἱνογα. 

Οὐοπίᾷπη ἰσί αν ΘΧ ν 15. 15 ΠΟΡΪ5 Ρϑυϑιιδϑ819- 
51Π|11ΠῈ Θϑί, ὙἹαΠ| {1188 ἀθριΓαν οἴι ΠῚ 115 «πὶ Πο- 
μλΐπὶ ΡρΓδοθρία ΟΠ ΘΠ ΠΙΠΕ 7. ΡΟΥΘ] Οϑα Π 6556; 

δχ ογὔάϊῃθ αἴβοθνο ψο τ Πλπ5, ΠΕΠῚ (π| 5θοθϑϑὶξ ἃ 

τ Π1|0115, ἀθθθαὶ ΡΥΊ νυ] Πὶ οἵ ΘΘΟΥΘΉ ΠῚ ἃ Οδοίο 5 
ἄθρονθ, ἃΠπ οὐπὶ ἔγα τ θτ15. σΟποου ἼΡι.5, δὲ αὶ 

δα πη 6} μ᾽ οἔατ15. ΒΟΟΡΙ ΠῚ 5101 σοΟηϑεπϑγῖπὶ, νἱ- 
[πὶ ἀποογο. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

1. ΠΑ ΠῚ (188 51Π|1}} οἴιπὶ Ρ᾽αΥθι15. ἀσίταν δά 
πλ] τὰ τ ΠΟΘ ΠῚ 6558 5010. 6 ῬΥΪΠητΠῈῚ Πυ6Π1, 
4υοά ΠΘΠ]Ο ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ 511, 41] δ᾽ Πρ] βα Ποῖα δὰ 

κατατρυφᾷν γοσιίατῃ τὸ αὐ Ἰἀϊπηι5 οχ Ν535. τπυ]εἴ5. 

»ΈΛΙΙ γλυκεῖα. Αἱ οβ5. οὐ 41 ἄπο γλυκέα, [61- 

ἄδθπι (0]Ρ. στόματί μου, καὶ κηρίον, δὲ διε)" ζανιιπει. 
Ηοο ἴρ9ο ἴῃ Ιοσοὸ ἄπο Νίεβ. ἢ χαὶ λήθην, 
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τ. ὕονοῖο. 

ἘΣ 

λ82 Β᾿ 

5] ον απ ὰθ. σΟΙ ρΟΥ 5. ΠΟΘ ΒΒ [65,. 5661 [π᾿ ΘΟΙῊ - 

ῬαΓΆ Πα 5. ΛΟ λιι5. ΠΟΟΘΒΘΑ 115. ἈΠΓΟΙ ΔΙ ΘΥ 15. ΟΡΟΓὰ 

ΤΠ Ἰρϑαπιι5. ΟἸοπη ἀπηοάτιΠ} ΘΠ Ϊ ΠῚ [65 ἀ] ̓ πὶ 4 ι- 
ἄδιὴ ομεῖποι [ἀου] ΓΘ 1, 118 γ ΡῸ σᾶγοῖ, οἱ ΠΟ 116 

51Π6 ὙΘΙ ΠΟΥ ἹΓΠῚ ΠΊΟΙῊ ΠΡ} Ἐ1}} ΔἸ Χ 1110. 5118} 1051π|5 
νἱπῈ ΓΟΡΘΡΙΓ ἸΦΟΠΘΔΠῚ , ἅ11 ΡΟΥΘ ΟΡ ΠΓΟΥ 5] ὈΙρ5] 

5ΠΠῸῚ Ὁ π θη}. ΠΟΙ τ 'π 56 δ 5: 41ὰ Ππαθοῖ, αι 
404 5101] ἀδοβς βιρρ θαπι : τὰ 4ποήϊιθ ᾿π 50]1- 
τἀνῖὰ νἱτα, οἱ {οι αάοϑὲ ΠΟ Ρ15, π] 1ΠῸ γα ταν, 

Εἰ «πο ἐἰθοϑι, σομ ραν αν ΠΟ ΡοΙοβὲ : 5 ΖΕ] 461 

ΟΡ Οχ Τροῖι5. ΠῸ5. ΔΙ ΤΟΥ τ Δ] ΤΟΥ 5. Ορ6 Θσθιὸ ἐο- 

ΟἸΟΨ, 516} ΒΟ ρίπ πα 65. τι 510 ᾿Π16} ΠῸ5. σοη- 

Ἰαπράμπην. 56 ρυφίογθα ἀΠΠἸσοπα! ΟΠ 511 στ 110 

οἵ πιοίδι5. τπτ ΘΠ] τι6 {οἱ ΡΙΌΡΥ ΠῚ. 5100] 

[6117 ΒΡ ΘοΙα "6 ΠΟΙ 51η1{. Ομ αγὶ ας ΘΠΪ ΠῚ, ἸΠ 6], 

τιοπ “πον! χε δία σεπί. Ὑιϊα ἀπτθη] 50] {νὰ 

Οἱ ΘΘΟΥΒΙ1 ἃ Οδο ΘΟ. 5. ΟΠΊΠἾΡιι5. ἃοία ΒΟΟΡΙΙΠῚ τ1Π]-- 

οὐλὴ Πα 6 1, αἱ 5115 ΦαΪβ 116 αι {ΠΠ| 4 {Π|0τι5 ᾿πβουνίαΐ, 
ΠῸῸς. Δπῖθη}. ρου ἀὐνθυβαίι" ον Γα 115. ἸΘοῚ., 
(ππὰηὶ πη ρ] νι ΑΡΟΒΙΟΪ] 5, {|| ΠΟΙ 5ιιἃ, 5661 η}1}}- 

του. σομμηθ ἃ ΠΕΦΙΟΡαΓ, τις 5α]ν1 ἤουθηΐ. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΚΙῈ ΘΟΛΡΡΑΏΟΟΘ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἑαυτῷ αὐτάρχη ἀλλ᾽ ἐν τῷ πον ὥνδ τῆν υτῷ ρχῆς 7) ἀλλ᾽ ἐν τῷ πορισμῷ τῶν ἀναγ 
7 σ͵ Ἀ Ἁ 

ἢ χαίων, ἀλλήλων χρήζομεν. “Ὥσπερ γὰρ ὅ ποὺς τὴν 
δὴ Ω ΝΠ Ὁ» ΚΎΧΟΣ ΟΝ ἡ 2 ὌΟΨ, - μὲν ἔχει δύναμιν, τῆς δὲ ἐπιδεής ἐστι, χαὶ ἄνευ τῆς 

τῶν λοιπῶν μελῶν συλλήψεως “οὔτε τὴν ἑαυτοῦ 
Ὁ, ᾿Ν» Δ ᾿ “» ,ὕ « - Χ Ν Δ ἐνέργειαν δυνατὴν ἢ αὐτάρκη ἑαυτῷ πρὸς διαμονὴν 

εὑρίσχει , οὔτε παραμυθίαν ἔχει τοῦ λείποντος " οὔ- 

τῷ χαὶ ἐν τῇ μονήρει ζωῇ, χαὶ τὸ παρὸν ἥμιν 

ἄχρηστον γίνεται, καὶ τὸ ἐλλεῖπον ἀπαραμύθητον, 
ΣῊΝ Ὁ Θεοῦ δοί Ἀν ΠΝ ΟΡ. ΡΟ ΑΓ ἢ 

τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ δρίσαντος χρήζειν ἡμᾶς ἀλλή 

λων, χαθὼς γέγραπται - ἵνα χαὶ συναπτώμεθα ἀλ- 

λήλοις. Ἄνευ δὲ τούτου, χαὶ ὃ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι- 

στοῦ λόγος οὐχ ἐπιτρέπει τὸ ἴδιον σχοπεῖν ἕκαστον. 
Α 5 ἀν το Σρ τ να 

Ἑ Ἡ ἀγάπη γὰρ, φησὶν, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. Ὃ δὲ 
Ξ Ἐν, 

ἃ ἀφιδιαστικὸς βίος ἕνα σχοπὸν ἔχει, τὴν οἰχείαν 
ἤ ΞᾺ Ξ , πν δὰ ἜΣ 

ἑχάστου τῶν χρειῶν θεραπείαν. Τοῦτο δὲ προδήλως 

μαχόμενόν ἐστι τῷ τῆς ἀγάπης νόμῳ, ὃν ὃ ἀπόστο- 
Ἂ - τῷ " 

λος ἐπλήρου, μὴ ζητῶν τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ 
ἐπφς ἜΣΩΒΕΣ θζοιν. Ἔ ὑῆρος κοῖς 

τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν. ΓἌἥπειτα ἐν τῷ “χα- 
- ΝΑ νι ὃ , « Ὁ’ [2 λ 

ταχωρισμῷ οὐδὲ τὸ ἐλάττωμα ῥᾳδίως ἕχαστος τὸ 
ἐδ ᾿ 

ἑαυτοῦ ἐπιγνώσεται, οὖκ ἔχων τὸν ἐλέγχοντα αὖ-- 
Ἂ Ν 5. , ν ΕῚ , ΠῚ ͵ 

τὸν, καὶ ἐν πραότητι χαὶ εὐσπλαγχνία ἐπανορθού- 

ΑἌΠδο 1π Πα] ϑιη ἢ] βθοθϑϑιι ἘΠῚ 1]5641|6. ΠΘ δὅιδ μενον, Γλεγχος μὲν γὰρ καὶ παρὰ ἐχθροῦ πολλά- 
ἀοἸ Το πὶ “Ιου. διιιπ) ἴδοι! οος Ποβοθῖ , ΟἿ] 

πῸ ἢ Πα 6: ἃ {πὸ γοαυριδίι", ΘΓ ΤΠ Πβιιοῖθ ἃ0 
ΟἸομ θη του σου σαί, ἈΘΡΡΘΠΘΠ510. ΘηΪΠῚ ατι85 ἃ 
πὶ Πηῖο 0 δι η} {{Ππ4 Θθθρ6 ἴπ νἱῸ ΡΓΌΡΟ οἱ βάτο 

5  ΠΙ1Α 115. αο Θη 185 ἀΘϑι ἀθυ τ ΡΥ : ῬΘΟΟΘΔ [ΤΠ 

νΘΙῸ ἃ} 60 4] βίποοῦθ ἀΠ]Π1ρὶ:, 50] ΘΠ 6 ΘΌΡΔΓ, 
«Οὐ οπῖμ, παι}, εἰἰϊρὶι, εἰ ροπίον ὀγιαϊι. 

ΤΆ] ὴΙ ἁιιτθηι ἴπ 501 Πππ 6 ]1πῸ τ ρου" ΑἸ ΠΟΙ Ππλτῖ 
δδὲς δὶ Ῥυΐπ5. ἴῃ νἱτο βοοϊοίαἴθηι δ ]ιποῖι5. ΠῸῚ 
[ἀουὶτ. Οὐαγθ Δοοαϊε οἱ «παοὰ ἀϊοίαμ δὲ : 7 
τσὶ, για κἱ οδοϊάογὶξ, τιοτὶ Θοὶ μῖὶ οτὶϑαξ διιηι. 

Λάμπος ρυϑοορία θ᾿] τινὰ ἃ Θ] ΟΊ 115. 5 πλ1}} σοησνο- 
Θατ5. [4616 ῬΟΡ ΠΟΙ Πα, ἃ} πΠῸ ΠΟῸΠ [6 πὶ : 
“αδληοαιυϊθηι Ἅτππὰ τὰπι1ΠῈ {4 πη Θά ἴα 4116-- 

γι. ἘΧΘΠΊΡΙ ολιιβα, 1ΠΠΡ πὶ νἰδιτατῖο (ΔΟΙ Ὁ τι 

ΠΙΟΘΡῸ5. ποπ ΘΧΟΙρΙ αἴ, ΘΓ. ΤΟΥ δ ν]ληὶ πο- 

σΟϑϑα ναι Τὰν Ρ 0 δὲ αἰβιυ Πα 110 (ππαχῖπιθ {πὰ π- 

ς Βδρ. Ῥυΐπιιβ οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ. διαιίπη Δ᾽ ο55. οὕτως 

οὖν ἐν τῇ μονήρει. 
ἃ (οἴοχ Οομμ)οῖ, 

ποὴ βο] πὶ πος Ἰοσο, 564 αἰ οιιπη πὸ νὸχ ἀφιδιαστι- 

οὐποηαΐις. μάθοὶ ἀπιδιαστιχὸς 

χὺς ἱηνοπίζαν, ΒαβΊ 5. επὶ ἴα ἱπγο τιν τῃ 50] 1[ὰ- 

τἴαμ Ὑἱΐαπη, Π1}}1} ΑἸ τι οἰ] ρυοροπῖ, πιδὶ αἱ οβίθη- 

4αὐ ποὺ υἰνοπαϊ σοπιιβ ΡΟΥΤΟΙ]15. πλ} 15, Π5άαο πηὰ- 

χῖπιῖβ, ΟΡ ποχίτπ 6556, Πα ]115 ᾿π ΟΡ γΟ ἁ ΙΟμΪ5 ἁποῖο - 

τοι μά θοο ΒΑΚ ]ΠΠτιπὶ ἰρϑιιπη, Ζαϊ ρά θα] ροϑὲ τα βουὶ- 

φϑὶῦ : ὅπερ ἡλίχον ἔχει χίνδυνον, ἴστε πάντες οἱ ἀνεγνωχό- 

τες τὰ εὐαγγέλια, ψιοο ψιασίο μον ϊοιιῖο οὗιοαίιιι οἷΐ, 

δοἰτἰς φιιοίσιιοι ἐναηϑοῖϊα ἰο 5 ἰεεῖς. Παυα Ἰομπο. ἀρον- 
αἰτι5. οααΐταν. Ἐ]Ὸ5 Ἰνθς σαπὶ γουθα, κίνδυνος δὲ παρέ- 

χις ἂν γένοιτο θεραπείας ἐπιθυμίαν ἐμποιῶν τῷ 

εὐγνώμονι " θεραπεία δὲ ἁμαρτήματος ἐπιστημό- 
νως παρὰ τοῦ εἰλικρινῶς ἀγαπήσαντος χατορθοῦ- 

τας ἐξ : 
ται. Ὃ γὰρ ἀγαπῶν, φησὶν, ἐπ' μελῶς παιδεύει. 

Ὃν ἐπὶ τῆς μονώσεως εὑρεῖν ἄπορον, μὴ προενὼω- 
Ψ -“- 

θέντα χατὰ τὸν βίον ὥστε συμδαίνειν αὐτῷ τὸ 
ΓΕ , » "» ΓΑΧΑῚ ᾿,τὐ ᾿ [} 25.» ΄ Φ 

εἰρημένον ἐκεῖνο" Οὐαὶ τῷ ἑνὶ, ὅτι ἐὰν πέση, οὐχ 
᾿ ΓῚ 7 - [ἢ »'οδ 61 9 λ ὁ Ν ἊΝ “Ὁ 

ἔστιν ὁ ἐγείρων αὐτόν. Καὶ αἱ ἐντολαὶ δὲ ὑπὸ μὲν τῶν 
᾿ δ Ν ΓὙΞΑῚ Ὁ, Ἷ 7 « ἣΥ 

πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ῥαδίως γίνοντα: πλείους. ὑπὸ 
Ὁ » } Ὁ “-- - 

τοῦ ἑνὸς οὐχέτι " ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ τῆς μιᾶς 
“ν Ξ τ ᾽, -ν 

ἀποδίζεται ἣ ἄλλη. Οἷον, ἐν τῇ ἐπισχέψει τοῦ 

, κ᾿ , - ἃ τῶν Ὁ) ὉΠ Ἃ , “ 
δόσει χαὶ χοινωνία τῶν ἣ χρειῶν (χαὶ μάλιστα, ὅταν 

. ΕἸ 

διὰ μαχροῦ αἱ διαχονίαι γίνωνται), ἣ περὶ τὰ ἔργα 

σπουδή " ὥστε ἐχ τούτου τὴν μεγίστην χαὶ σύντονον 
Ν ΄ 5 δ 3 ᾽ ψ' - 

πρὸς σωτηρίαν ἐντολὴν ἐλλιμιπάνεσθαι " μήτε τοῦ 

πεινῶντος τρεφομένου, μήτε τοῦ γυμνοῦ περιδαλ- 

πεται τῇ μοναστιχῇ ζωῇ πρὸς τεῖς εἰρημένοις, ψιϊπείίαπι 

Ῥγαῖδν δὰ ψιιῶ εἰϊοία διιπί, μευ ϊοιεάιπι οοτεϊίαίιι" οἵ 

ἐαπιὶ δοἰϊίανίαπι. 

6 Ῥιὸ χαταχωρισμῷ Ἰορίταν ἴῃ (0]}». χωρισμῷ. Μοχ 

Βορ. ΡῬυΐπιιιβ ἕκαστος τὸ ἑαυτοῦ. οοι]α τὸ ἴῃ δα εἰς 

ἄδογαῖ. 

4 Απεφας οἀϊτίοπιος χοινωνία τῶν χειρῶν. Αἱ Με, 

ἴτοβ ργωῖον 55. τῶν χρειῶν, 6 τὰ Ἰοσοναῖ Τηΐοτργοβ. 

Μοὸχ οὐϊεῖο Ῥαγῖβ. ρευϊπάδ πὶ Β451}. διακονίαι γίνονται. 

Ἐδιο γ οπ. οἱ Ζασίαπον Ν55, γίνωνται, Βαθίηάς (ο- 

ἄοχ οϑβ. πρὸς σωτηρίαν ἐντολὴν ἐλλιμπάνεσθαι. (σά εκ 

ΟἹ». εἰς σωτηρίαν. 



ΒΕΘΌΠΕ ΕὔΒΙ05 ΤΑΑΟΘΤΑΤΑ͂. 

τ 
λομενου. Τίς ἂν οὖν ἕλοιτο τὴν ἀργὴν καὶ ἄκαρπον 

ζωὴν τῆς ἐγχάρπου χαὶ χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου 
ἐπιτελουμένης προτιμῆσαι ; 

ἘΠ  πὶτὸ ἘΣΘ, ἔχτῖδι κῷ , 
ὃ χαὶ πάντες, οἵ ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως 

, ΑΥ - Ἂ 

προσληφθέντες, ἔν σῶμά ἐσμεν, κεφαλὴν ἔχοντες α 
᾿ - , ι ΟΝ 

τὸν Χριστόν" ὃ δὲ χαθεῖς ἀλλήλων μέλη, ἐὰν μὴ 
Ψ' ’ 

ἐχ συμφωνίας πρὸς ἑνὸς σώματος ἁρμολογίαν ἐν 
͵ Ἐπ Ξ ΚΥΡΙΕ Ὁ 

Πνεύματι ἁγίῳ συναρμοσθῶμεν " ἕχαστος δὲ ἡμῶν 
ΑἿ Ἄ ΩΣ “- 

τὴν μόνωσιν " αἵρῆται, μὴ κατὰ τὸ εὐάρεστον τῷ 
Ὁ ,, Ἄ Ων ,ὔ -- 

Θεῷ πρὸς τὸ κοινὴ συμφέρον τῇ οἰκονομία δουλεύων, 
Ἐν τς ΠΑς ΡΩΝ Ὶ ἀξ 
ἀλλὰ τὸ ἴδιον τῆς αὐταρεσχείας πάθος πλη ροφορῶν" 

πῶς δυνάμεθα ἀπεσχισιένοι χαὶ ἰδιηρημιένοι σώζειν 

ἣν τῶν μελῶν πρὸς ἀλλληλα σχέ ὶ ὑ τὴν τῶν μελῶν πρὸς ἄλλληλα σχέσιν τε χαὶ ὕπηρε- 
' ἢ ε μὴ Ν ς - , 

σίαν, ἢ τὴν ὑποταγὴν πρὸς τὴν κεφαλὴν ἡμῶν, ἥτις 
3 δ ε΄ Υ Ξῖς -, δι νι πὰ ΚΟ ΕΟΨΑ , 

ἐστὶν ὃ Χριστός ; Οὔτε γὰρ τῷ δοξαζομένῳ συγχαί- 
ΣΝ αν στον οσεύτοον Ξ 

ρειν, οὔτε συμπάσχειν δυνατὸν τῷ πάσχοντι, ἐν ῃ 
Ξν Ξ γε ἣ 
τὴ διαστάσει τοῦ βίου, οὐ δυναμένου χατὰ τὸ εἰχὸς 
ε Γὰ ἴς -Ὁ Ὁ 

ἑχάστου γινώσχειν τὰ τοῦ πλησίον. Εἶτα καὶ ἑνὸς 

μὴ ἐξαρχοῦντος ὑποδέξασθαι πάντα τὰ πνευματιχὰ 
᾿ αὐ - 

χαρίσματα, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐν ἑχά- 
Ἐπ κὰν 5 , ες 

στῳ “πίστεως, τῆς ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος 
, Ὁ τω "πὸ 

γινομένης, ἐν τῇ τῆς ζωῆς χοινωνία, τὸ ἑκάστου 

ἴδιον χάρισμα χοινὸν τῶν συμπολιτευομένων γίνε- 
Ξ ᾿ Η͂ ΙΝ ᾿ , σανὶς "δ δ ΄, 

ται. Η) μὲν γὰρ δίδοται λόγος σοφίας, ἐτέρῳ δὲ λό- 
ᾧ Σ ΟΘΗΒΡΗ ἘΞ ΕΒ ΚΝΝ 

γος γνώσεως, ἄλλῳ πίστις, ἄλλῳ προφητεία, ἄλλῳ 
, , - - εἰ 

χαρίσματα ἰαμάτων, καὶ τὰ ἑξῆς “ ὧν ἕχαστον οὐ 
.-" 3. ΕΥ̓ 

μᾶλλον δι’ ἑαυτὸν, ἢ διὰ τοὺς ἄλλους ὃ λαμόάνων Ε 
ΕΣ σ᾽ .., 5... Ὁ “-,,Ω,7 δ τ 5 “" 
ἔχει. “Ὥστε ἀνάγχη ἐν τῷ κοινωνιχῷ βίῳ τὴν ἐν τῷ 

πῷ , - , ᾽ὔ “4, 3 ε , ΄ς ἊΣ 

ἑνὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνέργειαν εἰς πάντας ὁμοῦ 
» , δ, " -- 
διαδαίνειν. Ὃ μὲν οὖν καθ᾽ ἑαυτὸν ζῶν, ἐν τυχὸν 
ν. , Ἄγλε: ἀρ ς - ἘΞ 
ἔχει χάρισμα, καὶ τοῦτο ἄχρηστον ποιεῖ διὰ τῆς 

ὔ { “- 

ἀργίας, κατορύξας ἐν ἑαυτῷ " ὅπερ ἡλίκον ἔχει κίν- 
- Ε , 

δυνον, ἴστε “ πάντες οἵ ἀνεγνωχότες τὰ Εὐαγγέλια. 
Ξ ἜΣ ἐξ 
Ἐν δὲ τῇ τῶν πλειόνων συμόιώσει χαὶ τοῦ ἰδίου 
2 , ς ΚΝ -- 

ἀπολαύει, πολυπλασιάζων αὐτὸ τῇ “ μεταδόσει, χαὶ 
ἀρ εμε πὶ Ὡς 

τὰ τῶν ἄλλων ὡς ἑαυτοῦ καρποῦται. 

Ἔχει δὲ χαὶ πλείονα ἣ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζωλ ἀγαθὰ , ᾷ ἱ κῶν αὙ 7 

» Απιῖχαὶ ἅτιο ΠΡ τὶ αἱρεῖται. 

5. Βουῖρειιπ ᾿πυθμῖτιιν ἴπ (Ο]}, τῆς ἐν ἑκάστῳ φύσεως. 
ἃ ἘΔ 1 ἴστε πάντως ἀνεγνωχότες. Βδρ. Ῥτΐπιι5 πάν- 

τὼς οἱ ἀνεγνωχύτες. Α11 ἄπο Μ55. πάντες οἱ ἀνεγνωχέ- 

ἠδ 

ἀο ἴῃ εἶθ. τηἰ ηἰβίθυ 5. Πλ] [11 ἰΠ511ΠΊ6 ΠᾺ 111} 6ϑὲ 
ἴδ ΡΟ 5) ἴπ σαῖιϑα οϑὲ οἷν δὰ [δοϊοπάα Ορονδ 
ΟΡογὰ δι ττὴ ΟΠ ΟΣ ΤῚ ΠΟ ΡΟ5511,) 515. πὶ ἦ656- 
γαῖα πη Πα αΐιι πὶ ΠΑ ΧΊ ΠΏ11ΠῚ..,. Θὲ ΠἸΑΧΊΙηΘ. 58 {|| 

ΘΟΠάΟΙὈ1}16 : 5 φαϊάθιη. πθάπι6 πα αν 4] 6511- 

ΤΙΣ, ΠΘΩΠ6. πη ἸΟἰ [αν 41] πιά τι5. δϑί. Οτ15. 1σί ταν 
Ἰπουίθιῃ δὲ ᾿π Γπο πποϑᾶπι γ ταὶ 6], 4128 [ποία οϑα 
511 δὲ ΠΟ Ϊ ἢ Ργοθρίο οοπβθηΐδηθα, ψν6]}1 ἃηῖθ- 

Ῥοπογο9 
2. Οτοά 5] δἴϊα πη ΟΠ] 65, {{π| [ἘΠ] Πλτ5. 1Π πὰ 

γΟΟΔΕΙΟΠ 5 506 ΔΒΘΌΤΗΓΕ 5, ΠΠῚ1ΠῚ ΘΟΥΡῚΙΒ Θ11Π|118, 80 

οαραΐ ΟΠ βίη ΠΑ ΡΘΠΉΤΙ5., 511Π|1|561|6 51 ΠῚ] ἃ} 

Δ] ΤΟΥ ΤΠ ΘΠ ὈΓἃ, Πἰδὶ ΡῈ. ΘΟΠοΟΡἀϊδη 1Πη 58 Ποῖο 
ΒΡ ΓΙ. ΘΟ ΠΊΘΠ ΘΠ. 1Π| {{Π|115 ΘΟΡΡΟΙ5 Θ0Π|- 
Ράβϑῃι ; σοί νᾶ, 5] {5416 Ποϑίγιιμη οἰ ρας 1 ΠΏ 
50Π αν... ΠΘΩΠ6 1Π ΤΟ] 115. ἀἸβρθηβαπα 5. οοιη- 
τητιηΐ π{ΠΠ1α{], ὩΣ ΘΟ Δοσθρίιβ 51}, ᾿πϑουνιδῖ, 

564 11 51185. οπρ᾽ ἀϊτα τ] ἴῃς {18 5101 ρ]αοθί, οὔβο- 
«ααῖαν : 4] Πθνὶ ροίθυῖξ, αὐ ἀἸν]ϑὶ ἀο ἀἸ5] απο] 
τα ᾶ ΠΔ ΠΙΘΙῚ ὈΓΟΓΙΙΠῚ ἸΠ ΘΙ 56 ΠΑΡ ἐπ] ποιη, 0}0- 

βθ4αίαδίιθ. δὲ ορθάϊθπεϊδπη ΠΟΒΙΓῸ σαρ τ], {πὶ 
ΟΠ ἰβίτιβ δϑῖ, βθυυθηι5 ἃ0 {πθατη ἢ ΝΘΩ 6. ΘΠ]ΠῚ 
ῬΟϑϑιιπη115, 51 ν [85 ῬΘΠΘΡῸ 5ΘΡΔΙ ΠΏ’, τΠἃ Οἵα 60 
4] β᾽ονία δἰβοίταν, σαυιάθγθ : ΠΘΉ 16 Ομ} 60 4] 
Ῥδταν, δ πηι] ρδ τὶ, οἴι ΠῚ τ Ππι5{π|5 116 ΠΟῊ να]θαΐ, 

τις ΟΡ ΠΡ1]6. 5, ῬΡΟΧΙΠΙΪ βίαια πη. ΘΟΘΠΟΒΟΘΙ6. 
Αάἤιοθος ΟΠ] ΠΘΠΊΟ τπ|ι5 ἸἀΟΠοιι5 511, 4π| ἀοπᾶ 

ϑΡ ΙΓ] ΟΠΊηἶα 5150} 018} 7) 5641 Ππιχία ΓΔ ΟΠΟΠῚ Ποπι. 12. 
Πάοὶ, 41:6 6ϑὲ ἴῃ πποσιοάιῖθ, ἀδίμν ΒΡ ν τπ5, 1η 

ἴῃ γἱϊο ϑοοϊείαϊθ ῬΡΟΡΥ ἢ} Οὐ] 5ατπι6 ἀοπτιπὶ Πὲ 

ΟΠ ΠΟΥ ΑἸ τ Π0 σΟΙΉΠΉΠ6. “411ογὶ οπῖπι αἰαίτ) τ. Οον.1:. 

ΦΈΓΠΙΟ δαρίοη 5, αἰζογὶ ὙΟΓῸ 56ΓΠιῸ δοίθηίϊθ., 

αἰιογὶ Πά65, αἰϊὲ ργορ]ιοιία,, αἰϊὲ ἄοπα σαπιαίῖο- 
σιίπι, οἴ. : 4116 δίπσαϊα 411 ΔΟΟΙΡΙΣ, 15 ἱρϑᾶ ΠῸΠ 
5ι1ἃ Πα 5 8} ΔΠΙΟΡ Ια. οατιδὰ Παρθῖ. ΟὐιανῸ 1Π 

ν το σοτη πηι ηἰἴαῖθ, ΚΙ ΥῚΓτι5 58 ΠΟΙ γἱ5 δὲ εἰ Ποδοῖα 
ἀιπὶ {γ] υιὰ δἰ πηι] ἃ ΟΠ Π65 γα Πϑθδΐ ΠΘΟΘ556 6ϑζ. 

Οαΐ Ἰρίτιν γί! 0 οπηηὶ Πομλΐπτιπι οοθῖτι 56] πη-- 
οἴτι5, [ον ίαϑϑθ τιηπιπὶ ἄοπτιμ Παθθδξ : 564 ΟΠ 1|- 

114 ἴπ 56 ρ80 ἀθίοϑβϑιιμῃ ἐδ πθαξ, ᾿ρϑιπη Ρ6} ἱπον- 

τατὰ ἱπιιῈ}}6 νά αϊε : φαο ΠπΑ ΠΕ 51 ῬΘΡΊΟ]Ι 

ποϑεῖβ υοίαιοι 16ρ 55. Ενδηρο!α. Οομιγα, πὶ 
ῬΙασίαπη σοπ ΠΡΟ ΡΠΪΟ Θὲ 800 αιίβαιιθ ἀ0η0 {{π|]-- 
τιν, Ἰρϑαπηιθ πλ Πρ] 1σαὲ σοι ηλιπἰοᾶ π 0, δὲ οΧ 

Δ]1ΘΗ15 [ΠῚ Π1Δ ΠῚ ΘΧ 51115 [ποτ Π σα ρ 

3. Ῥυφῖογθασαθ Ῥ᾽αγα σοι πο, 4188 ΘΠιιΠ16- 

τες. 
ὁ πεζαὶ ἄπο ΠΠ]νὶ ἐν τῇ μεταδόσει. Μοχ (οάοκ 

Ὑοϑ5. οἱ αἴτον ἐξαριθμήσασθαι. οάεχ (0]». ἀριθμιή- 

σασθαι. 
851, 



λδλ 5. ΒΛΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΙΠ πα 

ΓάγΟ Οπιπίᾷ ΠΟῚ [ΔΟ1]6 511, ΘΟ Ρ]Θου αν ν τῶ 50- 

ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΑΠΟΠΙΊΕΡ. 

ἅπερ οὐ ῥάδιον ἐξαριθμεῖσθαι πάντα. Πρός τε γὰρ 

οἰθίαβ : βιψαϊάθπι δὲ δὰ θοπὰ {185 ἃ Ὥθο ΠΟ ὶ5 δ47 τὴν τήρησιν τῶν δεδομένων ἡμῖν παρὰ τοῦ Θεοῦ 

ἄἀαῖα δαπι οοπδονναπάα, πΠΠ10ν δὲ “τιλη 50]1- 
ἀπο, οἱ δὰ οανθηαθ οχ του Πὰ5. ̓ ΠΙ ΠΟ 1 5115 

τατον δὲ Θχρογρϑίδοιϊο 118, 4τι80 ἃ ν᾽ β] ΠΕ] ῖι5 

ἢ, δἰφιδηο σοπείησαξ, ἀξ τὰητι5 Δ] 115. οάου- 
πλϊδοαϊ 60 ΤΟΥ 5 5010, Π116Π} τιῦ ἀρ ΘΟ ΘΙ 

Ῥεαὶ. τ5.ἡ. ἃ πο }ῖ5, ἀθοιῖῖ πὸ5 αν] ἃ Πἰδ νου 5 : Πἰ{πγϊτώ 

οοιἶος πιθο5. πὸ τππητίαπι οὐ ἀογηλίαπι ἵπ ΠΙΟΥΤΟ : 

δὲ Ῥϑοσαπεῖ, δ᾽ σοπ ΘΠ ΔΓ] ΟΠΘ ΠῚ ΘΟΠΟΟΡ ἸΓΟΥ ἃ 

ῬΙ αν Ραι5. ρΡο]αΐαιη νϑυθαῖα", ΓΔ ΟΠΠ1τι5. 65: Θθοθ 6} 

ἃ Ρδοραῖο, 56. τὰ σΟην θη ΡῈ ροϑϑὶζ πὶ θιιπὶ {Ππ|4|, 

3. 6ον.5.6. διε: ἐ{11 σιιὶ δ)μιδπιοάϊ εϑὶ, οὐ) ιγραιϊο πὸ 

ψιώ Πὲ α ρ[ιιεῖνιις : οἵ οἱ αὶ γθοῖθ Ἀβῖξ, 5815. δὲ 
πιᾶρπὰ {ΠΠὰ ἃ6 ἤν πιὰ ρΘγϑιιᾶβῖο, {τι88. 510] πλ.} 15 

ΔΡΡΙΟΑ ΠΕ] ιι5.,. ἀπε. ΟρΟΥΪ Ἀ55Θ ΠΕ] ΘΠ ΕΡιι5, 1π- 
Μαιιμ. τ8. πιαϑοῖταιν. 51 δαϊπι πῃ οὐδ ἀπιουῖπὶ ἅτ ἔγ τι π ἰ6- 
1θ. δἔϊαπη ἴα Ὁ Ομ Π6 νΘυιιπ, Ργοΐδοϊο {1 ΟΠ 

ΟΡτ5. ῬΘΙΟΘΘΥΙΕ σαὶ Ὀ] αν τι πν τοϑεϊ πο ηἶο, ἰοπσ6 

50114{π|5 Πνι μ᾽ ταν. Ορθίθυιιι ΡΥ οι] ἃ ῬΥΘΘ Θ᾽ Θὰ 

4τα ἀϊχίμνι5, νἱ τὰ ΠῚ 50} ταν απ ΘΟτ Δ ΠΠ", ῬΡῚ- 

πλῖι πὶ Ἁυϊάθηι δὲ ππὰχ Ἰπλτ1Π} 1Π ΘῸ 51 {π1} Θϑὲ αιιοι 

5101 φυΐϑααθ ρἰδοοι. Οἴιπὶ Θαΐπι ΠΘΙ γ 6 ΠῚ Πα δαὶ 
41] ἰρϑῖτιθ Ορ5 ῬΡΟΡαγ6 Ροσβῖῖ, δ ῬυΘΟΟρΕ ρον- 
[δου] πηι ἤν μΟΡΥ ΘΠἶ556 56 ἀν ΒΓΑ ταῖν : ἀοἰ πο 
πὶ ΠΑΡ᾽ τἀ ΠΘις ΘΠ ρον ἸΠΟΧΘΡΟΙ ΓΔ πὶ. ἴπο]π- 

ἄδηβ, ποι ν τὰ διὰ. ποθ 6. ῬΓΡΟΓΘΟΙῚ ΠῚ (ΠΙΘῊῚ 

ἴῃ αι θιιθν δ. ΟΡΘυΊΡιι5. [ΓΘ ΟΘυ],. ΘΟ  ΠΟΒΟΙΓ,. ΟἿ ΠῚ 

τηδίουϊα οὐ πἶβ δὲ ὁσοαβῖο πηα πη ατονιιηι ΟΠ Ἰοἴθη- 

ἀουῖιη γθβθοθίαν". 

ἡ. Τπ 410 δηΐπι μαι π} 11 τον οβίθη δι, 40] πὸ- 

τηΐπθηι [μὰ] 061, 4 5οίρβιιμι ἰθοανθὶ Παι ΠΟ γ ἢ 

Τη 41ιὸ ΘΟΠΙΠλἰ5Θ ἃ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 5 ἈΠ ρυτα ἴα. Οἱ [5 ΟἸδϑὰ 
ῬΙανίθιι ϑοοϊθίαιθ ἢ Θαοιηο 0 ἁιιῖθ ΘΧΘΡΘΘΙ 56 

δὰ ραιθπεϊαμι . ΘΠ Π6 ψοΪΠ ΓΕ] 115. ̓ρϑῖτι5. ο}-- 

οἰβδίοπι ἢ Οὐοα 5] αυϊβρίαμη ἐϊσαὶ ΘΟΡΙ  ΠΡΑΡῚΙ ΠῚ 
ἀοοιε πὰ πὶ 5115 5110] 6556. δὶ ΒΊΟΓῸ5 ΘΠ π08, 

Ῥϑυϊπθ (οἷς ἀἴαιιθ 15. αὶ ἀἴδοὶς φαϊάθπη φ]ἢ-- 
οανο, π6Ὸ ἘΠῚ ΖΙΔγῺ [ἀπ] 6 δ Ποῖ, ἀθ} ΘΟΆ θη] 

"0. αἰαῖ ἰδ {τ Θάἀοοτιι5. Θ5Γ ἀΡΓΘ ΠῚ ΘΟ ΡἈΡ Δ. 

504 «υὶ ἄτα 510] ἀσοιηιθηΐα ἀκ δοίτιη γθἴσονὸ 

ἃ Ἑαἰΐοτιοβ γοίονοβ οἵ ἄπο Μ95. χρησιμωτέρα. Οοὗοκ 

οβ5. δὲ ὉΠ} ἄϊιο προτιμοτέρα,, ποἰιια χεὶ ἀπίορο- 
πιοπεῖα. 

Β]Τιορίταν οἱ ἴῃ Δ ο85. οἱ ἴῃ ορ. ρυΐπιο ἀπονυστά- 
ξαι συμξῇ. 

ς (οάδοκ (0]}». ὡς ἂν ἁρμόσῃ αὐτῷ ἡ ἐπιτιμία αὕτη 
ἡ, οἵοι ΠΡιἄοπι ἴθ Οοάϊος οβ5. Ῥγὸ ἀρχετὸν σογτιρῖο 
Ἰεριταν ἀρέσχον. 

ἃ 51. ἀπεϊψαϊ ἄπο ΠΡτὶ. Ν οου]α τε ἀθοϑὲ ἴῃ νυ]ρα- 
τ18. 

ἀγαθῶν, τῆς μονώσεώς ἐστι ἅ χρησιμωτέρα " χαὶ 
Χ ἈΝ Ἀ - Ε 5 .-- 5» -" 

πρὸς τὴν φυλαχὴν τῆς ἔξωθεν ἐπιδουλῆς τοῦ ἐχθροῦ, 
Β ; Ξ ἊΝ : 
ἀσφαλέστερος ὃ παρὰ τῶν ἐγρηγορότων ἐξυπνι- 

" πυτν τὶ Ὑπραν ὑφῖνς "5 ρα τς 3» σμὸς, εἴποτε ἄρα τῷ ἑνὶ ἀπονυστάξαι " συμδαίη 

ὕπνον ἐχεῖνον τὸν εἰς θάνατον, ὃν ἐδιδάχθημεν παρὰ 

τοῦ Δαδὶὸ ἀπεύχεσθαι ἥμῖν συμόῆναι, λέγοντος " 
΄ Ἀ Φώτισον τοὺς ἐφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς 

, Ἶ ΣῪΝ ΤῸΝ , - , θάνατον᾽ χαὶ τῷ μὲν ἁμαρτάνοντι τῆς ἁυαρτίας ἣ 
᾿ πῇ : 

ἀναχώρησις ῥάων μᾶλλον, ἐντρεπομένῳ τὴν παρὰ 
- ᾿ , 7 

τῶν πλειόνων ἐν συμφωνία γινομένην χατάγνωσιν ν 
τὴν ἐξῖε ε Ἐπ φαλε κε , ἈΙΣ ϑνς ΑΝ 653 " “- ͵ 
Β ὥστ᾽ “ἂν ἁρμόσαι αὐτῷ τὸ, ᾿Αρχετὸν τῷ τοιούτῳ ἣ 

ἐπιτιμία αὕτη, ἣ ὑπὸ τῶν πλειόνων " τῷ δὲ χατορ- 

θοῦντι ἣ πληροφορία πολλὴ ἔν ὁ τε τῇ τῶν πολλῶν 
Ν ΄ ν ῃ ̓ , -γῃ 5 δὶ 3 δοχιμασίᾳ καὶ συγκαταθέσει τοῦ ἔργου. Εἰ γὰρ ἐπὶ 

στόματος δύο χαὶ τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν 
Ξ ἐξιδο ; ; ΕΚ ΑΝ 
ῥῆμα, πολλῷ, δηλονότι, παγιώτερον ὃ τὸ ἀγαθὸν 

ἔργον ἐπιτελῶν ἐν τῇ τῶν πλειόνων μαρτυρία βε- 

δαιωθήσεται. Κίνδυνος δὲ παρέπεται τῇ μοναστιχῇ 
ἔα τὰ 6 τὸ μ 

ζωῇ πρὸς τοῖς εἰρημένοις. Πρῶτος μὲν χαὶ μέγιστος, 
« Ὁ ΓῪ , "5Ὁ ἣ, Γ, Ὰ μ ἧρ ὃ τῆς αὐταρεσχείας. Οὐδένα γὰρ ἔχων, ὃς δυνήσε- 

Ν , ΕἸ δὼ ναι ον 5» Α » - Ἐν 

ται δοχιμάσαι αὐτοῦ τὸ ἔργον, εἰς τὸ τέλειον οἴήσε- 
τὋ » -" - , 

Ο ται τὴς ἐντολῆς ἐφθαχέναι " εἶτα ἀγύμναστον ἀεὶ 
τὲ - 

τὴν ἕξιν καταχλείσας, οὔτε “ τὰ ὑστερήματα ἑαυτοῦ 
ΠΞ ν ΠΟ τὰ - αὶ ΞΑΝῈ ͵ γνωρίζει, οὔτε τὴν ἐν τοῖς ἔργοις προχοπὴν ἐπιγινώ- 

σχει, τῷ πᾶσαν ὕλην τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν 

Γπεριηρηχέναι. 

-} , , ᾿Ὶ , 5» -»ἦΝ3ν Ὁ» 

Ἐν τίνι γὰρ τὴν ταπεινοφροσύνην ἐπιδείξεται., 
» ΤᾺ Ἔ6 , ἕ ᾿ » δ ΠΣ ΣΝ 

μηδένα ἔχων, οὗ ταπεινότερον ἑαυτὸν ἀποδείξει : 

Ἔν τίνι τὴν εὐσπλαγχνίαν, ἀποτετικημένος τῆς 
΄»- Χ - 

χοινωνίας τῶν πλειόνων; Πρὸς μαχροθυμίαν δὲ πῶς 
Ὦ , ἀοταίς 

ἑαυτὸν γυμνάσει, μηδενὸς ἀνθισταμένου αὐτοῦ τοῖς 
; Ξ ἰεδητὸ " 

θελήμασιν; Εἰ δέ τις λέγει ἀρχεῖσθαι τῇ τῶν δ θείων 
- ,ὔ , - - 

Ὁ Γραφῶν διδασκαλίᾳ πρὸς τὴν κατόρθωσιν τῶν ἠθῶν, 
Π"} - - , δ , ’,ὔ 

ὅμοιον ποιεῖ τῷ μανθάνοντι μὲν τεχταίνειν, μηδέ- 
, , ον ᾿ ᾿ 

ποτε δὲ τεχταίνοντι, καὶ διδασχομένῳ μὲν χαλχευ- 
τ 5: ὦ ἊΣ ἢ ΜΕ » διδῶν τοῦ μὴ αἵ 

τικὴν, εἰς ἔργον δὲ ἢ προάγειν τὰ διδάγματα μὴ αἷ-- 

ρουμένῳ. Πρὸς ὃν εἴποι ἂν ὃ ἀπόστολος " Οὐχ οἵ 

ε Ὗὸχ ὑστέρυμα υαδἰταΐε σα οπὶ βυιπιῖταν ργὸ 4 ο[ὸ- 

εἴα, ῥσὸ Ῥοπατῖα : 56 ἴάπιθὴ Ὑἰ{ϊὰ οἱ Ῥυάνοβ. Πιογὸ5 

Ἰιος Ἰοοὸ βἰβηϊποατο ταῖμὶ σἱάθειτ. 

ΓΆΡ. τουιϊα ἐντολῶν προγρηχέναι. Μοχ Βδρ. ρμεὶ- 

γι15 ἑαυτὸν ἐπιδείξει. 

δὶς (οάοχ οββ. εἰ Βορ. ῥυϊπιαβ. ὅοχ θείων ἴπ 
σα]ραιῖὶς ἄδεναϊ. 

5 Ἄδα. Ῥυίπυιβ προαγαγεῖν τὰ διδασχόμενα μὴ προαι- 

ρουμένῳ Οοάοχ Αοθθ. ἴοσο προάγειν ΠΆΡΟΓ ἀαοάιιο 

πρραγαγεῖν. 



ΚΕσΌΙ Εὐδιῦ8ϑ ΤἈΛΟΤΆΤΑ. 

ἀχροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ 
᾿ -Ὁ , Ν» ῃ ,ὔ 25. ν ς ἤ 

ποιηταὶ τοῦ νόμου διχαιωθήσονται. ᾿Ιδοὺ γὰρ ὃ Κύ- 

ριος δι᾿ ὑπερβολὴν φιλανθρωπίας οὐχ ἠρκέσθη τῇ ἐχ 
“ω Β ΄ ἋΣ 4“ “- Ν 

τοῦ λόγου διδασκαλίᾳ μόνον, ἀλλ᾽ ὥστε ἀχριδῶς καὶ 

ἐναργῶς ἥμῖν παραδοῦναι τὸ ὑπόδειγμα τῆς ταπεινο- 
φροσύνης ἐν τῇ τελειότητι τῆς ἀγάπης, αὐτὸς περι- 

ζωσάμενος ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν. Τίνα οὖν 

ἀπονίψεις; τίνα θεραπεύσεις; τίνος ἔσχατος ἔσῃ, 

αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν διάγων ; Τὸ δὲ Γχαλὸν καὶ τερ- 
ΩΣ - “Ὁ -Ὁ ων ν ΕΣ: ͵ 

πνὸν, ἣ τῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατοίχησις, ἣν 

μύρῳ τῆς τοῦ ἀρχιερέως κεφαλῆς ἀποπνέοντι τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον παρεικάζει, πῶς ἐν τῇ καταμόνας 

οἰκήσει συμπληρωθήσεται ; Στάδιον οὖν ἀθλήσεως, 

χαὶ προχοπῆς " εὐοδία, Χαὶ διηνεχὴς γυμνασία, καὶ 
Ωδι - - ’ 5 - ΞΕ - ᾿ΣΑ ἢ 

μελέτη τῶν τοῦ Κυρίου ἐντολῶν, χαὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

χατοίχησίς ἐστι τῶν ἀδελφῶν " σχοπὸν μὲν ἔχουσα 
τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

ἀϑῦ 

ΠῸπ να]τ. Αὐἀ ἀιθιη ΑΡροϑίο]ιιβ ροϑϑὶς ἀΐσον : 

οπ αἰιαϊίοτος ἰθαῖς ιιδιϊ διιτεὶ ἀριι ΤΠ διιηι, σε ἤρμι.2. 3. 

[ποίολος ἰδαὶς χειδει {πα ειτείτισ. Ἐσοθ θπΐπι θο- 

ΠλΐΠτ|5. Ὁ} θα σΠἰ ἔα ἐ5. δι: πη ΙΓ Ἰ ΠΘ ἢ ΠῸΠ 

5014 ἀθοἰγῖπα αι128 ἴῃ ν}}}}5. δἰία θϑὲ, οοῃίθηϊιβ 
[ἀπ : 564 τιῖ ΘΧ ργθβϑθθ θυϊἀεπίθυιθ ἴῃ αἰδοῖ οπὶ5 

Ρθυθοιΐοπθ ΠΟΡ5 γα θγοῖ ἢ π}}} 115 ΘΧΘΠΊ ΡΠ ΠΏ, 

ΟἸΠΧῚ 56 1056, δἐ ἀἰβοιρα!ονῖιπι ρο 65 ἰανῖς. Οἴιθπὴ 

Ἰρίταν τὰ ἀν 0 5 ἴῃ “πθπὶ οἰ οϊοβιιβ ου 5 9 ΡΓθ 
410 {ἸπΠ γι. 65. ὉΠΠῚΠ1115..,. 51 ἴρ56. Τθοιιπ 801π|5 ἐἰ6- 

8α53 Βοπατῃ διιίθπη οἵ Τποιιπάιιπι Ππ|6|, [γα γι πη ῥοαὶ, 134, 
ν᾽ ἀο!οθὲ δούθμ ἱπ ἰοοο Παρ αιϊο, αιιᾶμ π- ἱ" 

διιθηῖο ΘΓ πὶ ΟΧ 5ιΠ|η}} ρΟΠ οἷα ΟΡ 6 ΘΠ} ἔς χρίω.ν ἃ. 

ἴθ πεῖ ΒΡ᾿ΓΙι15. Βα Ποίτ5. σομηραγαϊ,, {πὰ [ἀπά θὰ 
ΓΆΠΟΠΘ ἴῃ 50} ἀγα ΠΑ τα ο πα ἱπηρ] Θ᾽ παν} Τία-- 

46 σοΥ ΑἸ Π15. ϑίδ ἢ, δὲ ὀχ ρθαϊτα ργοβοϊθπάϊὶ 

νἷα, δὲ ρϑυρϑίσιμ Θχθρο πὲ, δὲ τηαπαϊογτπι 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος - Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ̓ ϑ Ῥομλ ΠῚ τηράϊζαιο,, ἔγαιγιι πη δϑὲ θοάθπὶ ἰπ ἰοοο 
« -Ὁ- ν - -" , « Υ̓͂Ν ες ΄- 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν 

τὰ χαλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς" χαραχτῆρα δὲ σώζουσα τῶν ἐν ταῖς 

Πράξεσιν ἱστορουμένων ἁγίων, περὶ ὧν γέγραπται" 

Πάντες δὲ ὃ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ 

εἶχον ἅπαντα χοινά. Καὶ πάλιν" Τοῦ δὲ πλήθους 
βῃ , ΥΆΒΡΝΡ », , ἑ ΓΞ τῶν πιστευσάντων ἦν ἣ χαρδία χαὶ ἣ ψυχὴ μία 

καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 

Βα ΤῸ : τις δὲ ΡΓῸ βοῦροὸ Πιᾶθροὲ Πεὶ β]ογίαμη 
ΘΧ Ρῥιθοορίο ΠΟΙΩΪΠῚ ΠΟΒΕῚ 965 ΟΠ γῖβεῖ, 4α] 

ΑἸχΙΕ : ϑὲο ἱμοθαΐ ἰμα ὑδδίγα οογαπι Ποπιϊμῖνιι5, Ματει. δ. 

μὶ οἱάξαπι ορέγα υδδίγα ὠοτα,, εἰ αἱονίψοοτιε "δ: 
Ῥαίγθην υδϑίγιπ φιιὶ ἐπι οἰδἰὶς δεῖ, οἵ υἱϊτι πὴ ἂς 

[ον πη ΒΔΠΟΙΌΓΕΙΠῚ 5οῦναΐ, {που ἢξ 'π Αο5 

ΠΠΘΏἘ10, οἱ ἐδ 4υ]}115 βου ρίιμπη δὲ : Οπισιος ας ει. 2.44 

ἐθπὶ ψιιὶ ογϑεἰθινατιξ ὀταπΐ σἰπιμῖ ἐπὶ δοάίοπι ἴοοο, 

εἰ μαϑεθαπὶ οπιπῖα δοπιπειιχῖα. ἘΠ ταινϑαιϑ : 2μῖ- χρία, 6.3... 
εἰιμαϊτειὶς ατΐεπι οτϑάθπίζιπι ἜΥαΐ ΟΟΥ ππιίπι, εἴ 

ατιῖπια τἰπα : τις σι δηματπ, ΘΟΥμπὶ π ρμο551- 

ἄεναὶ αἰϊιια στειιτηι 6556 ἀϊοοναΐ, σοι ἐγαπὶ {ἰ1ἰς 

Οπηχεῖα σΟΠιΙτετῖα. 

ἘΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Π’ 

Περὶ ἀποταγῆς. 

Εἰ χρὴ πρῶτον ἀποτάσσεσθαι πᾶσ!, καὶ οὕτως 
προσιέναι τῇ χατὰ Θεὸν πολιτείᾳ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Γησοῦ Χριστοῦ μετὰ πολλὴν 
χαὶ διὰ πλειόνων πραγμάτων ἰσχυρὰν ἀπόδειξιν λέ- 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἣ 

πῖπὸ αὶ δόπιπι, υεὶ «αὶ ἡσιιέίιπι, πεῖδὶ παδίταγα 

7) αἴγ 85 ἔτι πεπτεπι. 

ἘΒορ. ῥυῖπιιβ οἱ ΟΟἹΡ. προχοπῆς εὐδοχία, τ'οἰμππίας 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΥΠ1Π. 

106 τϑπιιχιαἰΐοτιθ. 

Νιιπ) Ορουθαϊ ΡΥ ΪΠΊῸΠῚ ΓΘΠΙΙΠΠΠΔΓΡΘ ΟΠΊΠΙθ 115, δὲ 

ἴζὰ ἀθιμτηι αἀ ν]ΐϑθ σθπιι5 404 δοουπά πη Πδιιηη 
δἰ ἵ, ἀσοθάθγο. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ι. (τπὶ Πομηϊητι5. ποίου 716515 ΟΠ υἸϑίι5. ροϑὲ 

ἀοοαπιθπία τηπ]1ὰ, ΘΔ 4116 6Χ Πλ1}{15 ΟΡ θι5 γαὰ- 

«αὶ ργοβοίεπάιιπε ργορεπϑα. ΑἸ ἄπο Μβ5, εἰ εἀϊι 

εὐοδία. 
4. Απεϊχαϊ ἄπο ΠΠΡτῚ οαπὶ Μοβ5. οἱ πιστεύσαντες. 

Μοχ Νίς5. ἄπο ἡ χαρδία καὶ ἡ ψυχή. Βεδταπέ ἁγίου] 

πη γα] σα 5, 



Δαιει. τῦ. 
2ή- 

Ζμιο.τή.33. 

(οἱ. 3. 9. 

Ἐμλ)ιες. ἡ. 
ὍΣ 

Δαιι, τὸ. 

21. 

Ζεο.τή, 26. 

2. Οον.}.0. 

488 Ὡς 

1146 σοπηριΟ θαΐα, ἀἴοας Ομ] ηΙ 5 : δὲ φιὶς υϑπὶϊ 
αὐ πιὸ, αὐπορεὶ βθηνοίϊρϑιίηι, οἰ τοἰϊαι ογμσθηι 

διίατι,. οἱ δοηιαί ΤΡ ΘῈ ἸοΡ μη : δος ΕΓΘῸ 

οπιτιῖς θα σοῖς, φιῖ ποι τϑπτετῖϊαι οτπτιῖνιι5. “τ 

μοϑοιεί, τιοι Ροίοϑὲ πιθῖι5 6556 εἰϊδοίριῖπι; αὐθὶ- 

τράπλτ πος ρυΘοΘρ απ. δὰ θ]αγὰ ἃ ΖΕ] 5. ἃ)ὰ- 
Ἰο πανὶ ὁρονίθε, ρορεπορο, αι δὲ ἀϊά 010. ἃπίθ 

ΟΠΙΠἶὰ Θὲ σαΡΠ5. Αἰ Γδοῦ τι5. ΓΘΠΙΠΗ ΓΔ ΠΊ115.,. 4] 

παι π {πιπὴ ΤΟΙ 5  Πλ115. ΟΟΟΙ 15. Πα τι 1 π}} 15, οο- 

ΘΒΔΙΙΟΠἾΠτ15 ΘΟ ΡΟΣ ΟἾ5, ΠΟΙ  Π11ΠῚ ἉΤΉ ΟΙ 115 οἱ ὙἹτα 

σοΟΠϑαθιἸη1, 4τι8. ᾿ΠΙΘσ ΓΔ] ΘναΠ 6 111 58 }||5 

ἀἀνουδοῖαν. ΕΓ φαρά 115 πη σ᾽5 ΠΘΟΘΘΘΔ ΠῚ 651. 
5101 ἰρ56 ϑϑηππεῖαι αι ΘΧῸΪΕ γθθυθηι ΠΟΙ ΠΘΠῚ 
Οἵα πὶ ΔΟΙ]λι15 Ἰρδῖτι5.., 41 ΘΟΡΓΕΠ ΡΠ ΘΘοα ἢ 1 

ἀοϑι ον ῖα θυγοῦῖβ. Δ ϑεϊατη. ΓΘ παπτϊα  Οπηπῖθθιι5 
τα η ἀαηἷ5. ἀρ ι ιι5., «αὶ Ρἰδίδεῖβ σοορὸ ἱπηρεπ1- 
ἸΠΘηῸ 6556 Ροϑϑιιηΐ. Τα 6. 4πξ 6] ϑιη 061 δὲ, 
ΝΟΙῸΒ ῬΔΥΘΠΓ65. 605. 6556 ΘΧἸΒΠ ΠΙΆ ΙΓ 7. 4] ἰρϑιιηὶ 

ἴῃ Ομνῖϑιο ζθϑιι ρου θνδηβο! ἢ} ΘΘπιιθυϊης : ἴγὰ- 

{65 γ6γῸ 608, {πὶ Δοσθρουῖηξ δαπηάθι Δ ἀορ ΟΠ 5 

ϑρίν ται, ρ δ θ θα 116 ΟΠ ΠΙθ115 ἀν 1115 [ἀπ τὰ ΠῚ 
ΓΟ ιι5 ἃΠ16 Πἴ5,) ας γοῖρϑα 5πηῖ, ἱπτοηἦθε. {Ππ0 γϑι- 
θο, ἰδ. οαΐ ρυορίθυ. ΟἸυϊδειιι ππ 115 ΤΟ τ15. ΟΥῖ-- 

εἰἤχιιβ οϑῖ, δὲ ἴρ56. τι π40., «αοιποίο δάϊιιο 
Ροΐδοι. οαγαγιν. ΠΟ ]ΔΠΑΡΙΙΠ θα Ρ ΠΟΘ Ρ5. 6556 9 
οαπὶ ΠΟ ΉΪΠιι5. ΠΟβίθυ {6515 ΟΠ Ἰβέι5. δὲ ΠῚ Π185 

οὐἄϊιηι δὲ δι Πρ 5115 ΠΟΘ ΠΟΠΘΠῚ ἃ Θ51ΠΠἸΠΊ111}} 

ρουάπιοαι μἷ5. γ υὈ]5 : δὲ {εὶς τε μοϑὲ πὶ υθ- 
προ, αὐποροί ϑϑηϊοίίροτιπι., οἐ ἰοἰΐαξ ογιιοθπι 

ϑιέαῖη : τὰ 6 5} πησῖῖ, ΕῈ σοφιαίιν πιὸ. Ἐκ 
ΓΌΘΕ15 : ϑὲ φιιὶς υϑηῖϊ αἰ τπθ, οἱ ποπ οὐϊξ ραΐνοπι 

σίίηι, δὲ πιαῖρθηι, δἰ μσότθπι, οἱ {{ἰϊος, εἰ ἤρα! 65, 

ἐξ δογόγος, ααϊειο ατιίοηι εἴ ατιϊπιαηι διεάτη, ποῖ 
ῬΡοϊοξὶ πιθῖιδ 6556 αἰἰσοίριῖιις. ΘΔ ΠΟ ΓΘ μΣ. ἴῃς 60 

οἰτα 65 ρουίθοῖα ὑδηιπεϊα το, 51] {πη} ΠΘῸ ἰρϑῖτι5 
νἱ τα ἁποῦ πιονθαΐ, 564] Πα ρθας ΒΘ ΘΠ τα πη ΠΟ Ϊ5, 

οἷο αἰ ΠΙΠ1] 5101] οομῇ ἀαι. Τπ46. διιθ πὶ 1ΠῚ {τ 

ΦῸ}, 51 ν᾽ ἀθ]ϊοοὶ ἃ’ ποηλ ἃ ΛΟ] 115. ΘΧ ΘΙ ΠΪ5, 

ΘΧΘΒΆΡΙΙ σατιϑα, ἃ ῬΟΒ5ΘΘϑ᾽ ΟΠ Ὶθ 115, ἃ]} ἱπα πὶ α]ονῖα, 
ἃν τα σοπϑιθίπα πο, ἃ γϑυιιπὴ 1ΠῈ 11} Ππ| πὶ 5[π 10. 111] 

ἀσοιθυιπξ ΠῸ5 δαποιὶ ΠΟμΉΪ ΠῚ αἸ5οῖ ρα}, Τ ΘΟ ι5 
δὲ Τοῦππο5, 4] ραιλοὴ ϑιιιτὴ ΖΘ) θα δριιπη, Πρϑι1- 
406, ἃ 480. τοῖα ἸΠΟνῖιπὶ νἱοῖαι5. σατο ρθη θα» 

παν Ἰσ ιΠ) ΤΟΙ ΘΙ : ΔΙαι Ποῖ. νθρῸ, σαὶ ἃ 

ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ χύσυνου » άοχ ΟΟἹΡ. γησάσθω ἑ 

χαὶ ἀράτω. 

ς ψεΐογοβ ἄπο ΠΡυὶ ταῖς προσπαθείαις. ΜΙοχ 61 μὲν 

οὖν. ΠΙυΑ͂ οὖν ἴῃ ποϑινῖς Μῖ55. ποὴ ἰοβῖταν. 

ΒΘρῖ βοοιηάτι οἱ τονε οάτις. ἂς ΘΠ ἰοπὸ5 γ- 

τον 5 δοῦλος εἶναι τῶν μερῶν τοῦ κόσμου, φιιοηιοεῖο Ρο- 

ἐοδὶ αὐὐγιιο σεν υτις 556 μανίζει πειιιαϊῖ. Ῥιοσ. ῬΥ ππιις 

ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΔΒΑ ΚΕ“. ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΈΕΡ, 

Ἃ ͵ μὴ 

γοντος πρὸς πάντας " Εἴ τις ἔρχεται πρός μά; 

"ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 

Οὕτως οὖν 
.“ 2Ὲ « - Δ 9 τ) ᾿ Ὁ -» “- 

πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ 

: ἔρχεαι 
Ὁ αὑτοῦ, χαὶ ἀκολουθείτω μοι" χαὶ πάλιν " 

ε ,ὕ - ΄ , " ς , 
ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής " ἡγού-- 

Η Ν τὸ 
μεθα τὸ παράγγελμα ἐπὶ πλείονα διατείνειν, ὧν ἣ 
ἀλλοτρίωσις ἀναγχαία. Καὶ γὰρ τῷ διαδόλῳ πρὸ 

᾿ - - 

πάντων ἀποτασσόμεθα, καὶ τοῖς πάθεσι τῆς σαρχὸς, 

οἱ ἀπειπάμενοι τὰ χρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, καὶ συγ- 

γενείαις σωματικαῖς, χαὶ ἑταιρίαις ἀνθρώπων, χαὶ 

ἔθει βίου μαγχομένῳ πρὸς τὴν ἀχρίδ' ὃ εὔαγγε- ει βίου μαχομένῳ πρὸς τὴν ἀχρίδειαν τοῦ εὐαγγ' 
“1 “Ὁ , - Νὴ ὕ , 

λίου τῆς σωτηρίας. Καὶ, τὸ τούτων ἀναγχαιότερον, 

αὐτὸς ἑαυτῷ ἀποτάσσετα! ὃ ἀποδυσάμενος τὸν πα- 

λαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ ; τὸν φθει-- 
, } , - , τ ᾿' ἤ 3 ͵ Ὁ ρόμενον χατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης. ᾿Αποτάσ- 

σεται δὲ χαὶ πάσαις “ προσπαθείαις τοῦ χόσμου ; 

ἐμποδίζειν τῷ σχοπῷ τῆς εὐσεόείας δυναμέναις. 
᾿) “- ε ἱεγ - Ν᾽ 3 Τ᾽ “π᾿ “δι 
[Γονεῖς μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος τοὺς ἐν Χριστῷ [ησοῦ διὰ 

τοῦ εὐαγγελίδυ Ἰευν ἡσάντας αὐτὸν ἀληθινοὺς ἡγήσε- 

ται" ἀδελ φοὺς ὃ δ, τοὺς τὸ αὐτὸ Πνεῦμα τῆς υἷοθε- 

σἰας χαξώντα ς; χτήμασι δὲ πᾶσιν ὡς ἀλλοτρίοις, 
᾿ τῷ ν}7τνῃΣ' 

ὅπῈρ ἐστὶ, προσέξει. Ἑνὶ δὲ λόγῳ, ᾧ διὰ Χριστὸν ὅλος 
Ρῃ ἤν α 

ὃ χόσμος ἐσταύρωται, χαὶ αὐτὸς τῷ χόσμῳ, πῶς ἔτι 

ἃ δύγαται εἰναι μέτοχος τῶν μεριμνῶν τοῦ χόσμου; 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄκρον προά- 

ἴοντος τό τε μῖσος τῆς Ψυχῆς, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ἄρνη- 

σιν, δύ ὧν φησιν - Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὗ- 

τοῦ ᾿ καὶ τότε ἐπάγα γόντος, Καὶ ἀχολουθείτω μοι. 

Καὶ πάλιν: Εἴ τις ἔρχεται πρός με, χαὶ οὐ μισεῖ 

τὸν πατέρα αὑτοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖχα, 
᾽ὔ Ὶ Ν “Ν , Ν , Ν λὴ 

τέχνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς, χαὶ τὰς ἀδελφὰς, 

[-] 

ν ν 

χαὶι τὰ 

ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταί βου. εἰναι 

μαθητής. Ὥστε ἣ μὲν τελεία “ ἀποταγή ἐστιν ἐν τῷ 

τὸ ἀπροσπαθὲς χατορθῶσαι χαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ὧν. 

χαὶ τὸ ἀπόχριμα τοῦ θανάτου ἔχειν, ὥστε μὴ ἐφ᾽ 
« - ΄ τ Δ» τ ἔ τΞ -Ὁ- Ὑ 

ἑαυτῷ πεποιθέναι. Ἄρχεται δὲ ἀπὸ᾿ τῆς τῶν ἔξωθεν 
2. , τ , . Σ ᾿ 

849 ἀλλοτριώσεως, οἷον, χτημάτων, δόξης ματαίας, 

συνηθείας βίου, προσπαθείας τῶν ἀνῶφελ ὃν » καθὰ 

χαὶ οἱ ἅγιοι μαθηταὶ τοῦ Κυρίου ὑπέδειξαν ἡμῖν, 

Ἰάχωδος μὲν καὶ Ἰωάννης, καταλιπόντες τὸν πατέρα 
- ὦ ἘΦ - . 5.2. μή - Ν . 

αὐτῶν Ζεξεδαῖον, χαὶ αὐτὸ τὸ πλοῖον τὴν πᾶσαν 

ἀφορμὴν τοῦ βίου " Ματθαῖος δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
΄ 2Κ ΑΥ ᾿Ὶ Γὴ , “ο-Ὁ- ,ὔ 

τελωνίου ἐξαναστὰς, χαὶ ἀχολουθήσας τῷ Κυρίῳ, 

εἴ οβ5. εἶναι μέτοχος τῶν εἴσ., φεὲ Πεεὶ γμοίεεῖ, μὲ 

Ραγεἴοερο δἰέ ραν άζισο παι. Οὐάοχ ΟΟἹΡ. δύναται 

εἶνα! μέτοχος τῶν ! μεριμνῶν τοῦ χύσμου; οἵ 1ἴα, ἂἱ ΠῚ 

«π]ἀοπὶ νἸάθεαν, Ἱξεὶ Ῥγαβίαϊ. 

ἐΟοήοχ οβ5. ἀγάπη, με» δοία οἰιανίίας. 

Γ εοίογος ἄπο Πρεὶ οὐπὶ  οβ5. ἐκ τῆς ἔξωθεν. 

ἈΘΡΒΙΙ ρεῖπιις εἴ ΟΟ]Ρ. ἢ δόξης. 

Μοχ 



πΠΕσυ 

οὐ τὰ χέρδη μόνον τὰ ἐν τῷ τελωνίῳ καταλιπὼν, 

ἀλλὰ καὶ τῶν κινδύνων ὑπεριδὼν, οἱ ἐπακολουθεῖν 

ἤμελλον αὐτῷ τε χαὶ τοῖς οἰχείοις παρὰ τῆς ἐξου- 
, 5» » Ν ’ Ὁ , ,ὔ 

σίας 5 ἀτελεῖς τοὺς λόγους τοῦ τελωνίου χαταλιμπά- 
ἣν ΑΝ ΕΑ ΒΗΝ ; ἘΡΟΙΣΝ 

νοντι, Παύλῳ δὲ καὶ ὃ σύμπας χόσμος ἐσταύρωτο, 

χαὶ αὐτὸς τῷ χόσμῳ. Β 

Οὕτως ὃ σφόδρα τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀκολουθεῖν 

Χριστῷ κατεχόμενος, πρὸς οὐδὲν ἔτι τῆς ζωῆς ταύ- 

τῆς ἐπιστραφῆναι δύναται, οὐ πρὸς γονέων ἢ οἱ- 

κείων φίλτρον ; ὅταν ἐναντιούμενον ἦ τοῖς τοῦ Κυρίου 

προστάγμασι( τότε γὰρ χαιρὸν ἔχει καὶ τό: Εἴ τις 
ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὑτοῦ, 

καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὰ λοιπά)" οὐ πρὸς ἀνθρώπι- 

νον φόδον, ὥστε δι᾽ αὐτὸν ὑποσταλῆναί τι τῶν συμ- 

φερόντων, ὅπερ χατώρθωσαν οἱ ἅγιοι, εἰπόντες " 

Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις" οὐ πρὸς 

τὸν ἐπὶ τοῖς " καλοῖς παρὰ τῶν ἔξωθεν γέλωτα, ὥστε 

τῷ φαυλισμῷ αὐτῶν ἡττηθῆναι. Εἰ δέ τις βούλοιτο 

ἀκριδέστερον καὶ τρανότερον γνωρίσαι τὸν συνεζευ- 

Ὑμένον τόνον τῇ ἐπιθυμία τῶν ἀκολουθούντων τῷ 

Κυρίῳ, μνημονευσάτω τοῦ ἀποστόλου διηγουμένου 

τὰ χαθ᾽ ἑαυτὸν εἰς διδασχαλίαν ἡμετέραν, καὶ λέ- 

γοντος" Εἴ τις δοχεῖ) πεποιθέναι ἐν σαρχὶ, ἐγὼ 

μᾶλλον " περιτομὴ ὀχταήμερος, ἐκ γένους ᾿Ισραὴλ, 

φυλῆς Βενιαμὶν, “Εδραῖος ἐξ “Εόραίων, κατὰ νό- 

μον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλον διώχων τὴν ᾿ἔχχλη- 

σίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος 
ἄμεμπτος" ἢ ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι χέρδη, ταῦτα ἥγη- 

μαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ᾿Αλλὰ μὲν οὖν καὶ 
ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς 

γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, δι᾽ ὃν 

τὰ πάντα ἐζημιώθην, χαὶ ἡγοῦμαι σχύδαλα εἶναι, 
ἵνα Χριστὸν χερδήσω. Εἰ γὰρ ( ἵνα τι χαὶ εἴπω 

τολμηρὸν μὲν, ἀληθὲς δὲ), εἰ τοῖς ἐχθλητοτάτοις 

τοῦ σώματος, χαὶ ἀποπτύστοις, χαὶ ὧν μάλιστα 
πρὸς τὴν ἀλλοτρίωσιν ἐπειγόμεθα, τούτοις προσεί- 

χασεν αὐτὰ τὰ παρὰ Θεοῦ πρὸς χαιρὸν δεδομένα 

νομιχὰ προτερήματα, ὡς ἐμπόδια τῆς τοῦ Χριστοῦ 
γνώσεως, χαὶ τῆς ἐν αὐτῷ διχαιοσύνης, καὶ τῆς 

πρὸς θάνατον αὐτοῦ συμμορφώσεως, τί ἄν τις εἴποι 

περὶ τῶν “ ἀνθρώποις νενομισμένων ; Καὶ τί χρὴ 
λογισμοῖς ἡμετέροις καὶ τοῖς τῶν ἁγίων ὑποδείγμα- 
σι τὸν λόγον πιστοῦσθαι : ἐξὸν αὐτὰ παραθέσθα! 

τοῦ Κυρίου τὰ ῥήματα, χαὶ δι᾿ αὐτῶν τὴν ἔμφοδον Ε 

ψυχὴν δυσωπῆσαι, σαφῶς καὶ ἀναντιῤῥήτως δια- 

ἃ Τ᾿ ἴτοὸ Β4511. μουῖπᾶς αὰ Ῥαγὶς. ἐπὶ τοῖς κακοῖς, 

{πὸ π1}}}} Δ]Ἰοπῖτιβ απ ᾿πορίτι5, ἘΜ ΠΠ θη. οἱ (ο- 

οχ Νοϑβ5. οἱ (μη]νοῦ. οἵ ΔΠΠ| ἡτιο ΠΟΘΙ χαλοῖς, Βοπο. 

» Βα Ιοπος γοΐονος ἀλλά τινα, (ὐοχ (πιο ῦ, οἱ 

ΕὔΒΙ05 ἩΒΑΟΤΑΤΕ. δ 7 

ἴρδὸ (θ]οηΐο βυινθοχῖε, Πομἰπειμνά το βοαιιιῖιις 
651 Σ 41] ΠΟΠ [6] ΟΠΙΐ 50] τὶ Θη πη θη ἃ γ ΘΙ {1}, 

561 βϑυϊου!α δια μ ΟΠ ΘΠΙ511, “τι ἃ πηΔρδίγαιῖ-: 

[υ115. {π|η} 5100] {1 ΘΟΠΒΔ ΠΡ 6 Ϊ5. 5115 ἱπροη6- 

θηι, {ίιοι, νθουῖ ρα! τΑΠΟΠ65. ΓΟ 550: ἴπ-- 

[δοῖὰ5.. Ῥάθ]ο ἀθηϊηιιθ το ιι5. οἰἴαηι τθτι πα τι5. οὐτι- 

ΟΠ Χαις Θρα , οἱ ἴρ56 τππιηάο. 

. 816 4 γοπθιηθηίον" ΟΠ δίνην βθ αι (ἰο51-- 
ἄοναι, π.}}}, 4αοα ἃ Πὰπὸ νἱΐαιη αἰ{ἰποα!, οὐρα 

ἈΠΉΡ 15 ροίθδι, ΠῸΠ ἰρϑιηι ῬΑ ΠΤ} ἅτ: μ1Ὸ- 

Ῥ᾿ ΠΕ ΠΙΟ 1} ἉΠΊΟ ΠῚ, 51 ΠΟ πη εἰ θ᾽ ΘοΟρ 5 ἃν οι 

56 π᾿ (τἀπὸ ΘηΪπὶ ἸΘοῖιη οἰΐαηι παθοὲ {Ππ|η͵| : δὲ 

ψιιὶς τϑπῖΐ αὐ ηῖθ, εἴ πον οεἶϊέ μαίτοηι 5ιίηι οἱ 

τιαίγοπι, οἱ οοοῖθν) : ΠΟ Πα Πιι} {ΠΠΠἸΟΓΘῊΙ; 

ἴτὰ 1 {ΠΠ||8 σασιδα ἈΠ τα αὐ] τπππὶ δι] ρα Πάτα : 

«ρος Ρνϑοϑι θα Βάποι, αὶ ἀἸοοθαπι : Οὐδάϊτο 

Ορογίοι 1260 πιασὶς χιίάηι ἰιοηπεϊτι τις Σ πο Πι-- 

ΤΠ ΠῚ ΡΥ ΠΟΥ Υἴϑιιπὴ {πθ πὶ ΠΟ Οροιὰ 

ΘΟΠΟΙ ΓΑ ΙΠ , 510 τ Θουῖι σΟπίθιμ οοθας Οτοά 

51 4 ρα ψΟ] 1 ΘΟυιι ἢ} {π| ΤΟ Ϊ Πι1Π} 56 τη - 

{1,7 Ν1Π) ἃ. ΤΌ] τ’, ΟοὐμΠ} “651 16} 10. ΘΟΠ] ΠΟ 111} 7 

ΔΟΟΙΙ  τ|5. Δ0 ΕΠ] τ 41π|5. ΘΟ  ΠΟΒΘΘΓΘ.. ΤΠ ΠΟΥ 

ΔΡΟΒ[0]1, 4 δὰ «οοοπο5. πΠῸ5 Πανὶ τι: ἃ 56 
ΒΡΘοι θα ηΐ, ἃ0 ἀἸοῖς : δὲ φιιῖς υἱάοίμν οου ον 
ἐπι ΘΓ 6, Θ6Ὸ τπαϑὶβ : οἰγοιηνοίςιι5 οοἴανο εἶθ, δ: 

ΘΈΠ6Γ6 ον αοῖ, ἐδ ἰσῖθιι ὁπ) απιῖτι, Ποντίδιις ἐὰ 

Πεντιεὶς, δϑοιιάμιην ἰοσθην Ῥἠιανί δι :- δεσιπ- 

ιν ὡηιιιαἰϊοτιθηι Ρεγϑθημθης οοἰεδίαπι, 56- 

οἰγιάπεπι γιατ ἡ μκα ἵπι ἰ656 δ5ῖ, σοπνογδαίι 5 

δἴπι6 ΤΟρΓΟ]ιοπδίοπε : δθ σι πεϊιὶ ὀγάπὶ ἰμογὰ, 

μίδὸ αγϑιϊταίι5. δῖιπὶ ρῥτορίον (γί ϑίιεσι ἐἰοιγί- 

πιοπία. Το πιξαπιθηι δαὶ ϑίπο οτατῖα εἰθινίπιθη- 

{πὶ 6556 ῥγΟρίθι Θηιϊπθπίθηι δοϊθπίϊαμι 65, 

ΟἸρὶδιὶ 1)οπεῖτιι τιοδίγὶ Σ ΡΥΟΡΙΘΥ τθ 1 οτητῖα «ἰὁ- 

ἐγ πιθτείμτη, ἤεοὶ, οἱ αὐ ΓΟ δἰθγοοα 6556. κί 

ΟἸιγίσιιμι πον αοίαπι. Ἰδτοπὶμ (τι: ΠΟΠΠ1]1] ἃιι-- 

αἰδοῖοι, αἵ ν 6 Ρ6 ΤἈΠΊΘ ἢ. ΘΟ] ΠᾺΡ) 51 Δ ΡΟϑίο!ιι5 ᾿ρ5ἃ 
Ἰοσὶθ. ΡΥ ΝΠ] Θρῖα 4186. αὶ ΓΘ ριι5. ἐγα 1 ογαηΐ, 

ΘΟ ραν ΙΕ ΟἸΠῚ ΒΡῈ ΟΙ551Π}15 ΘΟ ΡΟ 5. 50. ΠΠθιι5, 

45 οἵ ἀΥΘΥΒΆΠ.11}7) Θὲ ἃ ΠΟ 5 Οἱ Π551Π16 ΤΌ ΠΊΟν- 

Πλ115, {πο ν] 4ο] σοὶ. οἰροσϑοηΐ ΟΡ σι] σορ πἰ Ἰοηΐ, 

ἴσιο αι ἴπ 'ρ50 651 5120, ΘΓ ΠΟΘ 186 δ Πρ 5115 

ΠΟΥ ΓΘ ἢ ΟΠ ΟΡ ΠΙΔΊΊΟΠΙ, {1 40]5 ΑἸ χοΡ (6 πὸ- 

ΠΝ παι ᾿Π5ΕΠπ|1153 ἘΠ α1 Ορτι5. 65. ΠΟϑίν 5 γα π0- 

Οἰπαιομ τ15 ΘΕ ΘᾺ ΠΟΙΓΟΥ ΠῚ ΘΧΘΗΊΡΠ15 ΘΟΠΙ ΠΑΡῸ 

ΒΟΥΠΊΟΠΘΠῚ ἢ ΟΠ ἰρ88 [ἰοῦ ἃ ουγο ΠΟ πὶ νοὺ- 

ΑἸ ἄπο ἀλλ᾽ ἅτινα, ϑ(αι1πὶ Τρ. Του ἶιι5. ἀλλὰ μιενοῦνγε 

χαϊ. Τρ ἄδπι {νὸ5 Νῖ55. τὰ πάντοι. ΜΝοχ Ἰἴϊοσ, θυ πητι5 χυ 

ρίου μου, 1)οπιϊπὶ ποῖ. 

ὁ Βορ. Ῥυΐπιιβ5 περι τῶν ἐν ἀνθρώποις, 

Δαρ.ιή.γ20. 

Αει. 5.50. 

Ρ)μρρ: 3. 
5559: 



488 τὸ 

Ῥαὰ., ᾿ἴβαιιθ εἰπιθπίθη] ἃ ΠΙΠῚ8 ΠῚ ΘΠ ΠΟΘΙ : 4]- 
Ῥιι5 ες ἀρϑυΐθ ἃς δυϊἀθηῖθι τϑϑίειν, Ὁ} ἀἸοὶς : 

ΒΑΒΙΠῚ ΘΈΒΑΠΕΕ 

ἀπὸ. τη.33. κῇρ ἜΥ6Ὸ ΟἹ τις θα: νονὶς, σιιὶ ποτὶ γοτιετιαΐ οπιτεῖ- 

διι5 σι ρμοξοϊάδὶ, πὸπ μοί δὲ Ἡιθιι5 6556 εἰϊδοῖ- 
Ἅπας: 19. ριεεῖιις. Τὰ 110} ρόϑὲ ΠΠπὰ, δὲ οἷς ρεγ εοίτις 6556, 

Ρυΐα5. ἀϊχοναῖ: Καάο, υοπάθ σι ἤαθος, οἱ ἀκα 

Ραιιρογίϑιιδ; τὰπηηιιθ Βα] α πὶ: : 7 ἐπὶ, βοή με 

ΘΑΡΡΑΌΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

΄ 2. - ᾿ Ἵ ΚΙ “ Ρ} 
μαρτυρομένου ἐν τῷ λέγειν" Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ 

ὑμῶν, ὃς οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσι ὃ τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρ- 
» ΄ ͵ ᾿ ΄ τ ον 

χουσιν, οὗ δύναταί μου εἶναι μαθητής - καὶ ἀλλα- 

χοῦ, μετὰ τὸ, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πρότερον 

εἰπόντος, Ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ 

δὸς πτωχοῖς " χαὶ τότε ἐπαγαγόντος τὸ, Δεῦρο, 

ἀχολούθει μοι. Καὶ ἣ παραδολὴ δὲ τοῦ ἐμπόρου 

το. Αἴχιθ θα μη πη ΓΟ ΤΟ Γ5. ΡγΆο]ὰ ἤπιος 5ρ6- δῷ παντὶ "σαφής ἐστι τῷ εὐγνώμονι πρὸς τοῦτο φέρου- 

Οἴδγο ον 15. ΦΘ110 ΓΟΓΙΠῚ ΘΠ] ΙΟΡῚ ν᾽ ἀθΒ τιν. 

ΔΙατι. 13. δἰ πιο δεῖ θηΐμη, ᾿πααῖ, τεσσιπηι σιδἰογιπι ἰιὸ- 
45. 46. πινιὶ ποροίϊαίοτὶ, ψιιαγοπίϊ ϑοπας πιαγϑαγίίας, 

ἱπινεπία απΐθηι τπια ρτοίϊοσα τπαγρατγίία, ανιϊὲ, εἰ 

νοπάϊαϊε οπιτΐα χι μαδιῖ, ἐς ἐπεὶ θάπι. ῬΊα-- 

ΠΕΙΠῚ δϑὲ ΘηΪπῚ ΥΘΡΠΠΙ ΘΙ θϑίθ Ρ6Ὶ ΓΘ ΪΟϑὰ πη 
ΤΠΔΥ ΑΓ ἃ π| Δ] ὈΓΑΤῚ : 4πο ἢ ΠῸ5. 556 1 ΠΟῸῚ 
Ῥόβ56 ἀθοϊαναπε Ποιηΐηὶ ψ θυ, Πἰδὶ Οπγηΐὰ 5 η}1] 

488 ΠΑΡΡΘπλι5, δὲ αἰ ν ὰ5, οἱ σ]ουῖα πη, δὲ σΘΠΙ5, 

οἱ δῖ φυϊὰ αἰ δϑὲ, οὐ 5. διπἴο ἀθϑ ἀθυοα τι 

ΡΙδυϊ αι. το πθδη ιν, ῬΓῸ 60 ΘΟΠραΓά πο. ἀ656- 
ΓΆΠΊ15. 

3. Ῥεϊπάθ ἔθυὶ Φπο 6. ΠῸΠ ΡΟ556 τι| γϑοῖθ 

ἀσάταν 4α0 4 οαρῖταν 5[π6 ΠΟ ϑῖ115, 5] ΤΠ Π5 1π γαγῖαϑ 
ον ὰ5. “Ἰπποία 511, ἰάθη. ΠΟΙ ΪΠτ5. [ΠΡ παν, 

ΔΙαιιμ. 8.. αὐτὴ αἰχὶῖ : Λίοηιο ρμοίοδὲ αἰϊπιοῦτι5 ἀοπιϊπὶς 567-- 
34 

Τνιάεπι. 

γίγο. ἘΠῚ γανϑιιβ : Δοσ ροϊοοιϊς ἴδε οογνῖστα οἷ 

τι απιτιογιθ. Οὐδ ΓΘ ΠῚ {ΠΟΘ ΔΙΓῈ15. ΟΘο 6515 ἃ πο- 
Ὀὶ5 δἰ σοπάτι5. θϑὲ 5011|55 Ὁ ἴῃ 60 ΘῸΡ Πα θα Πλιι5. 

διὰ. ν 21. θὲ ὀπῖπι, ᾿πι 1, 65ὲ μι ϑ αι Γι 5 ἔπει5, τὶ οἕ δον 
{παιην οτὶϊ. 8ὶ Ἰστταν ΠΟΡΙ5 0515 ΔΙ 1 Δ ΠῚ Ῥοββ65- 

ΒΟ ΠΘ ΠῚ ἰΘΥΓΘΠΔΠῚ Δ] Π{πᾶ5] 116. ΟΡ65. σΟΥΓΕΙΡ ΪΟΠὶ 

ὉΡΠοχὶὰβ βου  ΘΥ Π}115. ΠΘΟΘ556 δϑῖ, πιθηΐθ ἢϊα 

{{ᾶ8] ἴπ 4ιοά πηι σοπο ἀθίοβδα, ἀπὶπιαιη δά Ποῖ 

ΘΟΠ ΘΠ] ΑΓ Π 6 ΠῚ Πα ἃ πὴ ΟΡ ΠσΘΓΘ, ΠΘῸ ἅΠ]10 
ἈΠΙ ΔΠ] ΟΡ] 15. ΡΠ ΟΠ τὰ 1 π|5 ΒΟΠΟΙΙΠΊΠτι6 
ΠΟΡῚ5. ῬΡΟΠἸΒΒΟΥΙΙ ΠῚ θβϑι ἀθυ]ο σομΠον δυΐ : {τι 

ΔαΙΡΙβοὶ ΠΟΠ ῬΟΒΘΙΙΠΊΉΙ5.., ΠΙΒῚ ἀβϑι ἀτππιπὶ δ. ν ἢ 6- 

ΠΟΘ ἢ5. ἀθβι θυ τι η πὸ5 ἃ δὰ ροϊθηα ἱπηρε]]αῖ, 

5150] 016 Πα ππΠη 116 ΒΟΥ ΠῚ Οαιιδὰ Δ θΟ ΘΙ Ια ΠῚ 

τοάάαδι. δι ἰσίταν γθπιιμεδίϊο, τὰ Θχ ἀϊοιῖβ. οοπ-- 

4 Τάειη Μξ. τοῖς ἑαυτῷ. 

1 Ἑάιο Βα5}}, χα ἃς Ῥατὶβ. παντὶ σαφός. (οάεχ 

Οοναθοῖ. οὖ Πὶ ἴτὸ5 σαφής. ΠΡΊ 6π ἀπε ατε δ! ἴοπος 

εἴ ἄυο ΝΜἴ55. τῶν εὐγνωμόνων. Ἀδρ. Ῥτίπιιβ οἱ 55. οἱ 
ΟΟἹΡ. τῷ εὐγνώμονι. 

» Απιίᾳυὶ ἴγοβ ΠΡ τὶ τῆς ἐν οὐρανῷ βασιλείας. 

ἘΜ εὐ Μ55. πολλοῖς. Ἀερ. ΡὈυῖπλι5 
τῶν πολλοῖς, τεοῖτιι5. Οὐ εχ (0]}. ἄλλο τὸ πολλοῖς περι- 

ον. δαρῖηαε Οοάοχ Ν᾽ 55. οἱ (ο]Ρ. προΐεμέ- 

νοις. Αἴὰ Ομ Βεἤσιιι5, ὙἸ Δ γ] ἁπιοτο θ τ 6 σόσηο ος]ο- 

{γ65 τῶν τοῖς 

σπούδαστ 

ταιπὶ ὀχ πα ἀογ δο5, 481 ποτὶ ποτ π Δ ἢ ΟΠΊΠΙΡιι5, πδῸ 

Ῥαυρογίατουη ὀυ ἀπ σ Ὁ] ]οα πὶ ἈΠ Ρ] χαηίαν : 564 νἸΔοῖαν 

- Ε Ἐν, 
α ἐπαγγελίαις ἀχίνητον 

« , ΄΄ 5 - ν - , “-“"᾽ Ξ: 

σα. ὋὉμοία γάρ ἐστι᾿, φησὶν, ἣ βασιλεία τῶν οὖρα- 

γῶν ἀνθροπιν ἐμπόρῳ » ζητοῦντι χαλοὺς μαργαρί- 

τας ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον Ππ τλθιυς ἀπελθὼν 

ἐπιώχῆσε πάντα ὅσα εἶχε, χαὶ ἠγόρασεν αὐτόν. ἘΠΕ 

λον γὰρ, ὅτι ὃ πολύτιμος μαργαρίτης πρὸς τὴν 
ὁμοίωσιν "ἢ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας παρείληπται, 
Ἃ Νῃ - ΄ -»- ΄' , ΟΞ, 

ἣν ἀδύνατον ἣμῖν προσγενέσθαι ὃ τοῦ Κυρίου δεί- 

χνυσι λόγος, μὴ πάντα ὁμοῦ τὰ προσόντα ἡμῖν, 
- ΝΥ »ῃΣ Ἀ , Ἁ Ε δόντας 

χαὶ πλοῦτον, χαὶ δόξαν, χαὶ γένος, καὶ εἴ τι ἄλλο 
τὸ τόν ες τε ταν ι ΩΝ, 
τῶν πολλοῖς περισπουδάστων, πρὸς τὴν ἀνταλλα- 

γὴν αὐτῆς προεμένοις. 

Β Εἶτα μέντοι καὶ ἀδύνατον πρὸς διαφόρους φρον- 

. τίδας τοῦ νοῦ μεριζομένου κατορθοῦσθαι τὸ σπουδα- 

ζόμιενον ὃ Κύριος ἀπεφήνατο, εἰπών ᾿ Οὐδεὶς δύνα- 

ται δυσὶ χυρίοις δουλεύειν. Καὶ πάλιν, Οὐ δύνασθε 

Θεῷ δουλεύειν χαὶ ψαμωνᾶ. Ἵνα οὖν θησαυρὸν 

τὸν ἐπουράνιον ἡμῖν ἐχλεχτέον, ἵνα ἐν αὐτῷ ἔχωμεν 
τὴν χαρδίαν. “Ὅπου γὰρ, φησὶν, ἐστὶν ὃ θησαυρός 

σου, ἐχεῖ καὶ ἣ χαρδία σου ἔσται. ᾿Ἐὰν οὖν τι 

ἡ ὑπολειπώμεθα ἑαυτοῖς χτῆμα γήϊνον χαὶ περιου- 

σίαν τινὰ φθαρτὴν, ἐνταῦθα τοῦ νοῦ οἷον ἔν τινι 

βρδυρο χκατορυγέντος, ἀνάγχη τὴν ψυχὴν ἀθέατον 

εεἶναι Θεοῦ, καὶ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ἐπουρα- 

νίων καλῶν, καὶ τῶν ἀποχειμένων ἥμῖν ἀγαθῶν ἐν 

. ὧν τὴν χτῆσιν περιγίνεσθαι 

ἡμῖν ἀμήχανον, μὴ ἀπερισπάστου χαὶ σφοδροτέρου 
πόθου ἄγοντος ἡμᾶς πρὸς τὴν αὐτῶν αἴτησιν, χαὶ 

τὸν ἐπ᾿ αὐτοῖς πόνον ἐπιχουφίζοντος. Ἔστιν οὖν ἣ 

ἀποταγὴ . ὡς ὃ λόγος ὑπέδειξε 

συῶν τῆς ὑλικῆς ταύτης χαὶ προσχαίρου ζωῆς, 

» λύσις μὲν τῶν δε- 

ἰρϑ6 ᾿ν]ιι5. Ἰοοὶ βοπίθπεϊα πη ἀββθαιιαΐπ5 πῸπ {υῖϑϑο. 

ἾΝοΙ οπΐπὶ ΔΠΟΙΟΥ ἀΠΙγἜΓβΘ αἰΐ ΠΘΟΘ556 6588, τ ΟΥ̓ 68. 

4 βα]νὶ ε558 νοϊπηξ, Τοπιιητοπΐ ΟΠ] ΡΒ : 564 αἵἱξ 

ἀιυπιίακαῖ, δο5 4] 56 π|0} υἹτᾶπη πιο πᾶσ: 1 Οᾶ τ Ῥτοζεββὶ 

βαηΐ, οααπῖθις το πἰϊατο ἄθρογο, 51 βαϊαΐοπι βΐεγ- 

πᾶπὶ ΘΟηβο| γ πῇ. 

ἃ Ψοογος ἅτ ΠΡτὶ ὑπολιπώμεθα. ϑίατπι ἐιο Ν55. 

χτῆμα γήϊνον. 
ὁ Ττπι5 Βοκ. ἐπποπάδίις ἄθελχτον εἶναι θεοῦ, πεοε5- 

56 δεῖ απίπιαπι πες Πεὶ ἐδ οονΥῖς πιονε γί. ΑἸ χαδῃΐο 

Ῥοβὲ Βθρ. ῥυϊπηῖιδ χτῆσιν περιγενέσθαι. 

ΠῚ πκοσι σπρρῶνα, βιό τον δ. σι κα δι ΝΠ ΝΝΝΩ, μκ... 



ΒΕσυμπ Εὐδιῦϑ. ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 

ἐλευθερία δὲ τῶν ἀνθρωπίνων χαθηχόντων, ἐπιτη- 
δειοτέρους χατασχευάζουσα πρὸς τὸ ἀπάρξασθαι 
ΝΣ Η ᾿ ., Ὁ ἔἤνω -“ , , 

τῆς πρὸς Θεὸν δὸοῦ. “Γῆς τῶν πολυτιμήτων χτή- 

σεώς τε χαὶ χρήσεως ἀχώλυτος ἀφορμὴ; τῶν Ὑπὲρ 

Γρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολύν, Καὶ, συνελόντα 
εἰπεῖν, χαρδίας ἀνθρωπίνης πρὸς τὴν ἐν οὐρανῷ 

πολιτείαν μετάθεσις, ὥστε δύνασθαι λέγειν " Ἣ μῶν Ὁ 
Ν , τ 5 » « ’, ᾿ Ἀ γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. Καὶ, τὸ 

ΒΝ » “ κ ΄ τσ ᾿ 
μέγιστον, ἀρχὴ τῆς πρὸς Χριστὸν ὁμοιώσεως, 

ὃς δι ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὥν᾽ ἣν εἰ μὴ 

" χατορθώσαιμεν, ἀδύνατον ἡμᾶς τῆς χατὰ τὸ εὐαγ- 

γέλιον τοῦ Χριστοῦ πολιτείας ἐφάψασθαι. Πότε γὰρ 
ἢ καρδίας συντριμμὸς, ἢ ταπείνωσις φρονήματος, 

τ: : 
ἢ θυμοῦ, χαὶ λύπης, χαὶ φροντίδων, χαὶ, συνε- 

λόντα εἰπεῖν, τῶν ὀλεθρίων παθῶν τῆς ψυχῆς 
ἀπαλλαγὴ, ἐν πλούτῳ χαὶ μερίμναις βιωτιχαῖς, 

προσπαθείᾳ τε καὶ συνηθείᾳ τῶν ἄλλων χκατορθω- 
θῆναι ' δύναται; Ὅλως δὲ, ᾧ μηδὲ περὶ αὐτῶν τῶν 
ἀναγχαίων μεριμνᾶν συγχωρεῖται, οἷον τροφῆς, καὶ Ε 

ἐνδύματος, τούτῳ τίς ἐπιτρέπει λόγος, οἷον ἀχάν- 

θαις συνέχεσθαι πονηραῖς ταῖς μερίμναις τοῦ πλού- 

του, τῆς παρὰ τοῦ γεωργοῦ τῶν ψυχῶν ἣμῶν ἐγ- 

χαταδαλλομένης σπορᾶς τὴν χαρποφορίαν ἐμποδι- 

89 

αἰαῖ, ἀἰββοϊ α{10 β᾽ πλὰ] νἱ που] ΟΓιι ἢ] [ΘΥΤΘ 86. ἢπ1}119 
ἃ ΤΟΙ ΡΟΓΆΡΊ86 νἰἴ86, Εἴ Πα Δ ΠΟΥ ΠῚ ΟΥ̓ ΠΟΙΟΥΙ ΠῚ 

ΤΠ ον α το : 4 ΠῸ5. οἰ βοῖς πᾶ σῖβ Ἰάοπθοβ, 4] 
ἴιον δα Πριιηὶ ἀθάιιοθηβ. ἱποθρίθιηιξ. δὲ δὲ οο- 
ΘΆβ10 ἱπηρθ Ἰπηθηιΐ Ὄχρϑῦβ, πὰ ΟΡ πϑίι" Ρο05- 
56 5510 τι5115.{Π|6 ΓΘΓΊΙΠῚ ῬΓΘΕΟΒΑΡΊΙΠῚ ϑΌβ6Ι ἀμ Τα τι Ῥςαὶ. 8. 

εἰ ἰαρίάοπι ργοίϊοσιιπε τατεΐειιτα. Ἐπ, αι ἴῃ δα μηπηᾶ 11- 

ἀϊσδη), δϑὲ σου ἰ5 πυμηδηὶ ἃ ορ]6βίθ ΠῚ σοην ῦϑᾶ- 

ἰομ θη ἐΡΆ Π5] 4110, 516 τιῦ ἀ]ΟΘ ΡῈ ῬΟβϑι πηι5 : ΛΟ ΤΩ Ρμείρρ. 3. 

ὀπΐπι οοπινογϑαίϊο πὶ οὐοἰϊς 6εῖ. Ἐὺ, φιοά τηᾶχι- 320. 

ΠῚ δῖ, 5: ΠῊ τ ἀϊπῖ5. 6}115. 4ιαπη οατῃ ΟΠ ]ϑῖο 
Βα να ἀθθθιηι5, ΠῚ Π|ΠῈ Θϑὶ : 4] ῬΓΟΡΙΘυ ΠΟΒ 2. 6ον. 8. 
Θϑθητι5. [Ἀοίτ15 Θϑῖ, Ομ ΠῚ οϑϑοὶ ἄἶνθϑ : “ιιὰ πὶ Π]ϑὶ 9" 
ΡΥΪ5. σοπβθαιδηῖαν, νἱνθη αὶ ταιοπθπὶ ΟΠ 5 

ΘΥΔΠσοΙο Θοπβθηίαπθᾶπι δἰ ΓΠΠΡΟΓΘ. ΠΟ Ροϑϑὰ- 

Πλῖι5. Οὐαπάο δπῖπι τι ΘΟΥ 15. ΘΟΠΕΡ[Ο., δι 

πΘηἐ5. Πα Π}1Π1{85. ἃπ1 116, ΓΓΙΒΠ 1126. 50Π|᾿01{π41-- 

Πα, δὲ, Π6 Ἰοηϑιιπι [λοδη}., ΘΧῚ ΕἸ ΟΘΟΡ ΕΠ ΔΠΪΙΗΪ 

πηοίτιι μι ΠΠ θογα το ἴπ ἀἰν 115 Ππ] 5416 ν᾽ Γ88. σαν 5 
δἰ αἰϊαγιιπὴ ΓΘ πὶ αἰδοιιι αἴθ οοπϑιιθίι πὸ 

φομΙραγανὶ ροίοϑυβ {πὸ ψεῦθῸ, οἷ πΠ6 ἀβ ἱρϑβὶϑ 

4υϊάθιη ΓΘ ι15 ΠΘΟΘβϑα 15 50]ΠΠ1Ο]10. 6556 ᾿ἰσθὲ, νϑ- 
Ἰυὶ ντοῖα δὲ νϑϑίϊπι, ᾿χυο {118550. ΦΙΘΘ Π Δ ΓΆΙῸ 

ζούσαις ; τοῦ Ἐ Κυρίου ἡμῶν εἰπόντος" Οὗτοι δέ τοῖ ΡΥ πη ἴθ εχ, πὰς πη }15. αἰνΊ Πανιιη}. ΟΕ ΓΙ5. [ἈΠ ΠΙᾺ ΠῚ 

2 3 }} Ε] 7 ᾽ ΓΝ. , εἶσιν οἵ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρέντες, οἱ ὑπὸ μερι- 
μνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου συμπνίγον - 

ται, χαὶ οὐ τελεσφοροῦσιν, 

ΒΡ πῖ5 ἀθεϊπϑαίαν, {1185 Φαΐπ 7Δοῖιιπη 410 ΔΠΙμηλ- 
ΠῚ ΠΟΒΙΓΑΙΙΠῚ ἀρτΊοΟἾα 56 Πη6η ἴδγαί ἔνιοι πη, 

πηροάϊαηι ἢ ΠΟμΪπΠῸ ΠΟΒΙΓῸ (ἰοθηΐθ : Μ{ε ϑεσι γος. 8. τή. 

ει ἔπι ορὶπὶς βοπιϊπαίϊ ζιογιιτιῖ, φαΐ αὶ οτιΤὶς Εἴ 

εἰἰρτεἰϊς εἐ αοϊμρίαινιι5 οἱζ σε [οσατείιιν, οἴ πιο 

το [ογπί ἐγιοίτιπι. 

ἘΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Θ΄. 

μι Ἀ - -“ - 
Εἰ χρὴ τὸν συναπτόμενον τοῖς τῷ Κυρίῳ ἀναχει- 

μένοις προσαφιέναι ἀδιαφόρως τοῖς ἀγνώμοσι 

τῶν οἰχείων τὰ αὐτῷ διαφέροντα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχον - 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΙΧ. 

Ομ αα]υτρίξ ἰδ φτιὶ 1) οεῖτιο ΘΟΥ5ΘΟΓΩΤ 17), 
ἀονοίτιο [αοιεῖαἴ65 5ια5 οορπαίίς ἱπιργοῦῖς οἷ- 

γα «οἰ δοίπ σοΠΟΓ6Γ6 ὃ 

ΒΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

τ. ππι Πομηΐπιι5 ἀϊοαΐ : 7 ὁπαθ σι παῖδα, γα. το. 

οἱ ἀκα μαπμρογίϑιι., οἱ μαροθὶς {πόδαπσιπι ἐπι οΘ- 31. 

Β1ο: εἰ υϑπὶ, δϑήμογα πιὸ; οἵ ἰἴθγαμπι : πάϊς. 1.33. 

ἡμώ μοςοίοιϊς,, οἱ ἄἀαίε οἰθόπιουγπάπι ; γαϊο 

Ν δὸ τῶ ξ ᾿ "4 αἵ 3, ) - τα, χαὶ δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, 
χαὶ δεῦρο, ἀχολούθει μοι΄ χαὶ πάλιν: Πωλήσατε 

4᾽ ,΄ « - Ν , 2 ΄ ͵᾿ 

τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην " λογί- 

Γ γεΐογοβ ἅτπιο ΠΥΡῚ οἵιπὶ 55. χρυσίον. ἘΔ ΙΟπο5 

απίϊψας εἴ ἀπιι5 Μ5, χρυσόν. Ηαπ ἰοπρο Βερ. ρεῖ- 

τῆι τὴν ἐν οὐρανοῖς. 

ταπείνωσις. 

ἱ Ῥγὸ δύναται Ἰοσίταν ἴπ (ΟΡ. δυνήσεται. ϑδέαιπε 

Οὐάεχ Νοβ85. οἵ (01. μέριμνα, συγχωρεῖται. ΑἸΙ ἴτοβ 
Μ85. συγκεχώρηται. 

κ᾿ ψοίογοβ ἄπο ΠῚ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ. 

8. 1τὰ ἴῃ (Ο}Ρ. Ἰοσῖίαν, χαὶ τὸ μέγιστον καύχημα τῆς 

πρὺς θεὸν ὁμοιώσεως, ὅς. 

5 Οοάοχ (0}}». κατορθώσωμεν, Μοκ ἴἤοπὶ Ν5, ἡ χαὶ 



«]έγερι. ἢ8, 
10, 

αι}. 8. 
ἃ 5: 

Δίαιιλ, ὅς 

ήο. 

λἀθ0 Ἐ: 

δα π 4αΐ αι τι5ῃγ0 1 ΘΟΠ51110 ἐπιοῖιι5. ἃ 5115 εἴσοθ- 
ἀἴτ, ΟΡ65 5ι1ὰ8. ΠΟῚ Ορου ΓΘ ΡΘ ΠΟΡΊσοΡο., 5664 πα 

ΟΓΆΓΘ 5 πΠ ΟΠ ηἶα ἀσοιΓαῖθ ἀσοορία 74Πὶ ἔα ΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ 
ΤῬομλΠῸ ΘΟηβθογαῖα ΟἸΠῚ ΟἸΠΠΪ μ᾽ θίαϊθ ἀἸβρηβοῖ , 

τι ῬΘΥ 56 Ἰ Ρ511ΠῚ., 51 βοίθϑβί , ΘΙ 4116 Πσθὲ ρθι θχρθ- 
ΥἸΘΠ ΕΔ ΠῚ, ἃ: ΡΘ} ΔΠ105.5. 1 Πλ.] 10. ΟἸ1ΠῚ ΘΧΔΙΏΪΠΟ 
Ἁ6]θοιὶ δἰπε, φαΐαιιθ ἔλοιο ἐ6 56 ρουΐοι]ο,, οβίθη- 
ἀουῖπε 56. θὰ5. ΠΟ τον Ρυἀθπίθγιιθ ἀἰβρθηδαγα 
ῬΟβ556., ΘἸ1ΠῚ 5016 ἀδθοαΐ ᾿ρ585. ΠΟΙ 5'πὸ Ῥϑυῖοι]ο 

ἀπ ΡΡΟΡΙ ΠΩ 15 γΟΠ ΠαΪ, απ ἃ 4ιιον 5 οΌνῖο α15- Ὁ 
τ} 1. ἘτΘΠ ΠῚ 5ὶ 15. οἰ} 115. οἵιγὸρ τοῖα ΠΟ Ππὰ ο0η-- 

ΟΥΘάΠ ἃ ϑιιηΐ.,. ΘΕΆ ΤΗ51 560 06. ΠΙΠῚ] ΟΧ 115. “185. 18) 

Ῥανία [ἘΟΙῸ 5, ΓΑρΡΊΘΡΙΓ , 51 [ἈΠΊΘη {1185 ΔΟΙΕΪΡΙ 

Ῥοΐογαπὶ., ΠΕΡ] ΠΓἃ 518 ΠΟῸῚ ΘΟΙΠΠΡΑΡΑΡΙΓ, ἃ 

ΟΡΙΠΪΠ 6. ΠῸΠ ἈΡΒΟΙ ΠΕ ; 4 πούπδπηι ΠΠοἴτιπι σθη- 

566. (6] 6 Πη115. [ΘΓ τι} 10 115. αὶ τὸ. ΠΟΠΊΪΠῸ 
Ἴδληι ἀἸσαϊαβ σπᾶν ἃς ΠΟΡΤ]ΙσΘΠ θυ αἸσρθπβανηὶ 7 
ΝΟΠΠ6 ΠΟΟ]σ ΠΕ 11} Πλ1} 185 {ἘΠ ΠῚ }Ὶ διιπὲ ΟὈΠΟχὶϊ 9 
ΠῚ ΒοΡΙΡ τη δὲ: Π7αϊθάϊοιιι φιιὶςῃ μὶς Γαοὶς ορεγα 

])οπεϊμπὶ πιο ἰσεπίογ. 

“. Ὁρίαιιθ απέθιη. ποῖ. σαν τιη δῖ, 6, 

ἘΠΙ1Ὶ5 τηδπαα!] Ο θη ται οἵ ΠΟΠΊΪη6., ΔΙ ΓΘΡ απ (15- 

50] νΡῸ ν] ἀθαηλιν. ΝΘάΠ6. ΘηΪμ. ΡυσΠαΓΘ., δαὶ 
οααπι ἸηΪΖιι5. σοπ!οπάθυθ ΠΟΙ Ϊ5. ἀθοονιιπ [ὩΘῚϊ 
( ϑιψαι θη βουνιιπὶ ΠΟ Πλπὶ ΠΟῚ ΟΡΟΥΊΘΕ ΠΠΠἰ|ρὰ ΓΘ): 

864 ΖΕ] ἃ σαν ΠΑ] ΠΡ τι5. ῬΡΟρΡΙ Π {15 Ἰη] Ζυτι5 ἐγαοία-- 
. [5 651, ἀθθ θὲ Πιθι  Π͵556 ΠΟΙ] 5 411 αἷς : Λίεπιο 

ἐξὶ χιὶ τοἰϊιιογὶα ἀοπιιπι,, αἰ [Γαΐγες., αἰ 50-- 
ΤΌΓΘΣ., ἀμί ραΐγθηι 7) ατι πεαίγθπι., ατι πσόγόπι., 
απὶ ἰἰϑόγος., αἰιὶ ἀρ τὸς, ΠΟΠ 51 ΠῈ 0] 1 οἱ ἴθι, 5ϑὰ 
Ῥγορίοι" πιὸ οἱ θυαπροίϊεπι,, χιῖὶ ποιὰ αοοίρίαὶ 

σοτίϊος ἰατίππι ἵτὶ ἰθπι ΡΟ ἰθς.. οἱ ἦπ βιθοιιῖο 

φοττῸ οἱΐαπι («οἰοσπαπι. (θυῖθ φα θη ἢἶδοθ ἴπη-- 
ῬΓΟΒΙ5. ἀθοα γα ΟΡΟΥΊΘΕ,, ᾿Ρ505 580} ]ΠΘ ΟἹ] 506] 6 6 
ΟὈΒΕΡΙΠσὶ, ἰάψιιθ δχ ρυθθοθρίο ΤΟ] ηΐ., αι] αἷῃ : 
δὲ ρέοσσανονὶι ἔγαϊον ἔπι, υαάδ, δΟΥΤὶρ6 διιπὶ, 

οἴο. 5684 σιμὴ ᾿ρ515 Ρ᾽Ὸ {γ] τι ΠᾺ}} ΘΧ του ΠΟ ΠΠεῖσαγο 

γϑίδι Ρ᾽θίδεῖ5 56 ΡΠ], 5 ν Ρθὶ5 : Εὶ φιιὶ υἱεῖ 

ΤΊνΙΔς Αἀάοπᾶα.] 

4 Ἄδερ. γυγῖπιβ βασιλικῶν χρημάτων, γοαίαχεπι ρδοιι- 

πιϊαγιι. 

» Οοάοχ 55. οὐχ ἀπόλλυται, τιὰ]ο, Μοχ Βος. ρτὶ- 

᾿πτι5 τῶν ἤδη κατωνομασμιένων. 

5 ἘΜΙΕ διατιθέντας. ᾽ εἴογοβ φααΐαον ΠΡΥΪ διατεθέν.- 

τας. ΤρΙάοια οατεῖο Β4511. ρουῖπθ αὐ Ῥαγῖβ. πρὸς τὴν 

ἔχτισιν. Ἑσττο ἡ δα. οὐ αἴόγχιο Οομηθοῖ, εὲ Οοάοκ 

Δ οββ. οἵ Δ1ΠΠ| ἴτὸ5 πρὸς τὴν ἐχδίκησιν. 564 σιχὰ πϑαΐγα 

Ἰνατσιιπὶ νοοῖ πὴ τα ΐπ] ργοΡαγοαν, σοπ]δοίατα ἀποίαβ, 

ἈΠ σνόσιπὶ ἕαϊοαν., οἰποπάανι. [αι ῥτὸ ἐχδίχησιν 

οἀὐθηάτι οἰγαν! διοίκησιν, ὧλ δοπογπε εἰϊορεηδαίίο- 

ἢ6 : 4πὰ ἄς τὸ πάσα πη οὐ αι, Ηος ἴρδο ἴπ ἴθ 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ ΛἈΕΚΟΗΙΕΡ. 

τ ΡΕΝΟ ἘΠ Ξ 
ζομαι, ὅτι τὸν ἐξερχόμενον ἀπὸ τῶν ἰδίων, σκοπῷ 

᾿Ξ ΚΝ ᾿ “- πο πίον ν᾿ 

τοιούτῳ, οὐ χρὴ καταφρονητιχῶς περὶ τῶν διαφε- 
, “σῷ " Ε }} - ΄ 

ρόντων αὐτῷ διαχεῖσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι πάντα 
᾿Ὶ Ξ) , Ἅ φό “2 -Ὁ- ΄ Ψ ᾿Ὶ 

μετὰ ἀχριδείας λαύδόντα, ὡς τῷ Κυρίῳ λοιπὸν 
ἀφιερωμένα, 
ἃ δι ὁ ΞΕ ΈΝΥΝ ὡς χαὶ ἐμπείρως ἔχη, ἢ διὰ ὶ δι᾿ ἑαυτοῦ, ἐὰν δυνατῶς χαὶ ἐμπείρως ἔχη, ἢ διὰ 

; - 

"μετὰ πάσης εὐλαύείας οἰχονομεῖν, 

᾿ ῃ 
τῶν μετὰ δοχιμασίας πολλῆς ἐπιλεγέντων, χαὶ 

ΕΤΟΥΣ Ἐπγνς τ “ἢ : 
δεδωχότων τοῦ δύνασθαι πιστῶς χαὶ 

φρονίμως οἰκονομεῖν" εἰδότα, ὅτι οὐχ ἀχίνδυνόν 
͵ - 

ἐστιν οὔτε τὸ προσαφιέναι τοῖς οἰχείοις, οὔτε τὸ διὰ 

τοῦ τυχόντος οἰχονομῆσαι. Εἰ γὰρ ὃ φροντίδα βα- 
τὐῦν. ἃ ΞΕ, Ἅ 3 ᾿ κι μ᾿ Ἃ ἐπ ,ὔ 

σιλικῶν “χτημάτων ἐγχειρισθεὶς, χἂν μὴ νοσφί- 
Ἂς ΤΑ ΠΡ ΟΣ Ξ ἐστ κῃ 

σηται πολλάχις ἐχ τῶν ἑτοίμων, ἀμελεία δέ τινι 
ἘΑΡΟς Ξ 

χαταπροδῷ τὰ προσχτηθῆναι δυνάμενα, " οὐχ ἀπο- 
-« Σ Α ἣν ς-. 

λύεται τοῦ ἐγχλήματος ̓  τίνα χρὴ προσδοχᾶν ἐπὶ 
ἘΚΉΕΝ : ἔαρ τς στ ; 

τῶν ἤδη χατονομασθέντων τῷ Κυρίῳ τὴν χατάχρι- 

σιν ὑποστήσεσθαι, χαύνως χαὶ ἠμελημένως “ δια- 
΄, ᾿ ΤΟΣ Ε ε ΡΥ τ 

τεθέντας πρὸς τὴν διοίκησιν ; Οὐχ ὑποδίκους εἰναι 
Ὁ , -Ὁ “ ΄, , Ἀ 

τοῦ κρίματος τῶν ἀμελούντων ; χατὰ τὸ γεγραμ- 
- , “ “- } » Τ 

μένον - ᾿Επιχατάρατος πᾶς ὃ ποιῶν τὰ ἔργα Κυ- 

ρίου ἀμελῶς. 
ἘΚ ΓΣ, δᾺ λ ον δυῖ } »ουᾶάσε Πανταχοῦ δὲ φυλαχτέον ἡμῖν, μὴ, προφάσει 

- 3 ἫΞ ς:- 9 - ἘΞ λύ ᾿: Εν. 
μιᾶς ἐντολῆς, ἑτέραν φανῶμεν χαταλύοντες. Οὔτε 

Ξ ἢ Ξ 
γὰρ μάχεσθαι, οὔτε ἃ συνδιαπληχτίζεσθαι τοῖς 
- - ΑἾ " -} ᾿; ΝΞ ου 

ἀγνωμονοῦσιν εὐπρεπὲς ἥμῖν᾽ ἐπείπερ δοῦλον Κυ- 

ρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ τὸν ἀγνωμονούμενον 
τ - ᾽ 

παρὰ τῶν χατὰ σάρχα συγγενῶν μνημονεύειν χρὴ 
πος αρραν κυεδι Ρ' ἈΠΕ , ΕΠ: 

τοῦ Κυρίου εἰπόντος" ὅτι Οὐχ ἔστιν ὅστις ἀφῆχεν 
Ἂν ν μ ϑ ΕΥ ,ὔ 

οἰχίαν, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, ἢ πατέρα, ἢ μητέ- 
- κῚ ΄ “ἃ Ἀ - 

ρα, “ἢ γυναῖχα, ἢ τέχνα, ἢ ἀγροὺς, οὐχ ἁπλῶς, 
ἀπ ΞΘ πν τα ι τῷ Ὁ , Η - ᾿ 
ἀλλ᾽ “ἕνεχεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, ὃς οὗ μὴ 

λάθη ἑχατονταπλασίονα ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ, χαὶ ἐν 
- - -- ’ Α ; Ἵ ο 

τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. Τοῖς γε μὴν 
Ἢ "- , - 
ἀγνωμονοῦσι διαμαρτύρασθαι χρὴ τὴν τῆς ἵεροσυ- 
»“,7ὔ ε , }Ὶ Α 2 Α Ὡ ΄ ’, 3 

λίας ἁμαρτίαν, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου εἰ- 
- Σ 

πόντος" ᾿ὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον 
»υ Ἀ Ὁ Ἁ 

αὐτὸν, καὶ τὰ ἑξῆς. Διχάζεσθαι ' δὲ περὶ αὐτῶν ἐπὶ 

δικαστηρίων ἐξωτιχῶν ἀπηγόρευσεν ὃ τῆς θεοσεδείας 
-“ - - κ 

λόγος, δι᾿ ὧν φησί: Τῷ θέλοντί σε χριθῆναι, καὶ 

Οὐάᾶοχ 55. οἱ 4} Μ55. εἱ δά ὕἴδη. χαὶ οὐχ, ἀπὲ 
χαὶ οὐχί. δ οοι]α χαὶ ἴῃ εὐἀϊείοπε Ῥαγὶβ ἀθογαξ. 

ἃ (οάοχ οββ. οὔτε συνδιχάζεσθαι, ποπ πια]6. (ο- 

ἄοχ (9]». οὔτε συνδιατείνεσθαι. ϑεαϊπι ἄτιο Δῖ55. ἡμῖν" 

δοῦλον γάρ. 
ὁ ἴογοβ αἰ ψαοῖ ΠΡ ρσεῖον γο55. ἢ γυναῖχα, δο- 

οα]α ἢ ἴῃ δ 115 ἀεβι ογαθαΐαχ, 

ΓΠΙαα, δικάζεσθαι δὲ περὶ αὐτῶν εἴο., ἴϊᾳ Τιαππὸ 
τα! 41 νδξιια ᾿π ουΡ 5 : ΦΟ)γῸ εἶδ ἡιὶς σοϑιις δαρε- 

γὶγὶ ἀρχαὶ 7 ἴοες ἐαιγαγῖος, νείαὶ πος ἑάεπι Π)οπιεῖ- 

πιις : 564. αὶ πὰς ἰοσιπι ράυσ]ο αὐθμεῖας Ἰορονῖξ, 

[Ὰ 6116, ορίπον, [τ  Β᾽ταν ἀπ 16 15 Θπ “τιμὴ διιπὶ 655 ΠῸΠ 

ἦς χέρι, κε ἄς μουξοηΐβ. 

-,νυ 

-πῦνο 



ἈΕαυΠ Αι ΕΒ. ΤἈΛΔΟΤΑΤΕ. 

τ ᾿ ΞΡ ΣΕ ΧΩΣ 
τὸν χιτῶνά σου λαθεῖν, ἄφες αὐτῷ χαὶ τὸ ἱμάτιον 

καὶ, ὅτι Τολυᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν 
ἕτερον, χρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίχων, χαὶ οὐχὶ ἐπὶ 

ΠΥ ἜΤ Ὁ 5: , ἊΝ 69 , ἃ τῶν ἁγίων; Καὶ ἐπὶ τούτων δὲ εἰς χρίσιν ᾿ προσχα- 
΄ , ΄ ν Ὁ ΟΝ τω 

λεσώμεθα, πλείονα λόγον ἔχοντες τῆς τοῦ ἀδελφοῦ 

σωτηρίας, ἢ τῆς τῶν χρημάτων περιουσίας. Καὶ 
λ, ὃ Κύ ΚΞ ἜΝ Ἔ, , 2 , πον», τ γὰρ ὃ Κύριος εἰπών" Ἐάν σου ἀχούση;, ἐπήγαγεν 

᾿Εχέρδησας, οὐχὶ τὰ χρήματα, ἀλλὰ ᾿'Γὸν ἀδελφόν 

σου. Ἔστι δὲ ὅτε ὑπὲρ τοῦ τρανωθῆναι τὴν ἀλή- 
θειαν, αὐτοῦ πολλάχις ἥμᾶς " τοῦ τῆς ἀγνωμοσύνης 

χατάρχοντος εἷς χοινὴν δίαιταν προκαλουμένου, 

συγχαταδαίνομεν πρὸς τὸν ἔλεγχον, οὖκ αὐτοὶ χα- 
τάρξαντες, ἀλλὰ τοῖς προσχαλεσαμένοις ἀχολου-- 

θοῦντες, οὐχ ἴδιον πάθος ὀργῆς ἢ φιλονεικίας “ πλη- 

ροφοροῦντες, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν φανεροῦντες. 
[ - - - Οὕτω γὰρ χἀχεῖνον καὶ ἄκοντα τῶν καχῶν ἐξαιρή- Β 

σομεν, χαὶ αὐτοὶ τὰς ἐντολὰς “οὐ παρελευσόμεθα, 
«ες Θε Ὁ ὃ , οἱ ΓΛ Ξ νι ΓΒ λ ́ τ ὡς Θεοῦ διάχονο! ἄμαχοι χαὶ ἀφιλάργυροι, τῇ 
φανερώσει τῆς ἀληθείας εὐσταθῶς συνιστάμενοι, 

χαὶ οὐδαμοῦ τὸ δεδομένον μέτρον τῆς σπουδῆς 
ὑπερδαίνοντες. 

λ91 

ἐθοιιπν γιαϊοῖο οοτοπαθο., οἱ μηϊοατν ἐπιάπτ 

(οἰϊογ6., εἰϊτϊ{{6 εἰ εἰ μαζί. Ἐκ, “άεὶ αἰϊῃὶς 
φϑϑίγιιπι., ἰανθτις τιοσοίϊιπι αὐνογϑιι5 αἰ θτιιτη, 

ὅ52 ἡμαϊσαγὶ ἀρια ἱπιϊψιιος., οἰ ποθ ἀριι βατιοῖος ὃ 
᾿ 

ΠΙῸ5. ἀπίθηι ον πη. Π5. 1Π Πιι Ἰοῖτιη ὙΟΘΘΠΊΙΙΒ ν 
ΠΙᾺ ]ΟΓΘ Πα θ᾽ γἉΓΊΟΠ6 58 1015 [ΓΑ 15... Πα οο- 
Ρἰδ ἀϊντανιηι. ῬΟΙβ τι πὴ ΘΠ] πὶ ΠΟ ΠΔΪΠι5 ΑἸΧΤΙ : 
δὲ 6 ατιαϊογὶξ. συ] ηχὶς : διογαίτι5. 65, ΠῸΠ 

Ῥθοιπα5., 564 ἤγαΐνοπι {ἱπτιπι. Ἐδὶ τη θ πη. οαπῃ 

ΘΧΡΙαπαπα νου ἐδ 15 οατιϑᾶ 7 1050 1Π} 0185 Διιοίον 8 

ΠΟΒ5 ΠΟΙ ΓἈΤῸ ἃ σΟΠΊ ΠΝ Πα ΠῚ ΔΙ ΙΓ Ον πὶ {π|1- 
οἴπιηι ργονοοδηΐο, Δ Θχαμπιθη ἀθνθηϊηλιι5, ΠΘΩτιἃ- 
αιιδτη ᾿ρ51 ἃ ο 6551, 566] 605 41 ρυονοσανογαηΐ. 

ΒΘΠΌ ΠῚ, ΠΟ ΠΟΒΓ ΠῚ 1γ88. ἅτ ΘΟΠ ΘΠ ΓΟΠΙ5. ΠΊΟ - 

ἴπιπ π᾿ ἀρου τ ΡΟ Θ μἴ65, 564] νογιαἴοπ (6- 

Οἰαγαηΐθβ. 510. δηϊηὶ δὲ {ΠΠπ|πὶ ἃ ΠῚΔΠ15. ΧΙ Π] ΘΠ τι5 
6] ᾿πν πὶ, οἱ ᾿ρ5ὶ πιαπάδτα Π)6] ΠῸῊ γ]ΟΙ ΔΙ Πητι5. 

τἀ Ζιια τ 1) 6ὶ τη] ΠΕΣ .9. ΠΟ Ρ ΡΠ ΔΟ65., Π66 ἃνὰ- 

Αἱ 5 σοπϑίαη!θι νυ 411 ραςθ δοϊθ μ 185 155 Πἴ05 . 

Θὲ πιυβαιαπι. ΟΟΠΟΘβϑιιπὶ. 5011 πποάτιπι δχοο- 

ἀοπίθβ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ 1. 

᾿ 

Πότερον χρὴ πάντας τοὺς προσιόντας δέχεσθαι, ἢ 
, Α 5ὴην Α] Ν , Ἄ Ν τίνας; χαὶ εὐθὺς αὐτοὺς προσίεσθαι, ἢ μετὰ δο- 

χιμασίας ; καὶ ποίας ταύτης; 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἶη- 
σοῦ Χριστοῦ χηρύσσοντος, χαὶ λέγοντος" Δεῦτε 

πρός με, πάντες οἱ χοπιῶντες, χαὶ πεφορτισμένοι, 

χἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς οὖκ ἀκίνδυνον ἀπωθεῖσθαι 
ΑΥ - ᾽ὔ Ν9οΨ Ὁ τ. - 

τοὺς τῷ Κυρίῳ δι’ ἡμῶν προσιόντας, καὶ ὑπελθεῖν 

αὐτοῦ τὸν χρηστὸν ζυγὸν, καὶ τὸ τῶν ἐντολῶν φορ- 

τίον, τὸ πρὸς οὐρανὸν ἡμᾶς ἀναχουφίζον, βουλομέ- 
3 ΕΝ τ ἢ ν - δ νους. Οὐ μὴν οὐδὲ ἀνίπτοις ποσὶν ἐπιτρέπειν χρὴ 

τῆς σεμνότητος ἐπιθαίνειν τῶν διδαγμάτων" ἀλλ᾽ 

ἃ ΑΠῚ Μϑβ. προσχαλεσώμεθα, ΑΙ11 προσχαλεσόμεθα. 

ΑΠῚ προκαλεσόμεθα. Μοχ Ἀδρ. Ρυίπιιδ τῆς τῶν χτημιά- 

τῶν περιουσίας. ϑιαϊίπι ἄτιο ΝΜί55. οὐ τὰ χρήματα. 
Βορῖὶ ἄυο Μ93. ἡμᾶς τοῦ τῆς. ἘΠῚ ἡμᾶς τῆς. Μοχ 

Βες. Ῥυΐπητβ δὲ (0}}». εἰς κοινὴν διάσχεψιν, ἔχε οοτνεηναῖε- 
πηι σοποϊεἰον αἰϊοπεπι, να] Ῥοῖίτι5, αὐἰ σοπιειδ αἹ"- 

δέξνζιιε : 56 ποῖ ἀπο, υῖη Ῥυ όσοι α 5 βουὶ- 

Ῥέανα να] ραϊα ; Θοί το πη αῖβ, {πο(] νοιουιιτη {πουιπι- 

«ἴαπὰ ΠΡγόοσιι πὶ [οϑεπιοπιο σομ!τπιοίαν. ΠΡ’ ἄοη. (ο- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ Χ. 

Μιιπι οπτιθ5 πιιὶ αοοοάπιπι,, τϑοϊριοπαϊὶ οἶμαι, ὐοἱ 

φιιίΐπαπι : οἵ πέγιιπι σἰαίίηι οἰπὶ «αἀπιϊοπαϊ, 

ἀπὸ οτιην ργοὐ αἰΐοτιθ, δὲ οτιπι φιιαϊὶ ργοναἰΐοτιο. 

ΒΕΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ι. αὐτὰ Ῥοηΐσηι5. ΤΠ θιι5., Ἰάἀθημιιθ ΒΑ] γαῖ 
ποίου 916 5115 ΟΠ ϑέιϑ. ρυἴοθι, ἂο ἀἴοαῖ : 7.6- 
πο αὐ πιὸ, οπιτθς ἡτιὶ ἰαϑογαίί5., οἱ οποΡαιὶ 

ἐδιϊς., δἰ 6860 τεβοίαπι ὑο5 ; ῬϑυἸοι]οβιιμ οδὲ γὸ- 

ῬΘΙΙΟΓΘ θὺ5 4πὶ ποβίγα ορθῦὰ δοοθάπιπι δα Το] - 
ΠΙΙΠῚ 5 6] 5416. ἢ πσ 11 ΠῚ 50 ν 6.7). ἃ0. ὈΥΕΘΟΘΡ ΓΟ. 
ΟΠιι5., {πὸ (ἃ οδοπαπα ΔΕΓΟΠΠΠπγ1}" 7. 5.01.6 νο πα ηῖ. 

Νδο ἴπηθη. ΡΘΙ ΠΝ ΓΘ πάτιπὶ δδῖ 5. 1 ἅ|Ππ|5. 1ΠΠ0115 

ΡΟ Πιι5 ἃ ϑαποία ἀοοιπηοηία νοηϊαι,, 56 αι ηι- 

ἄοχ (01. προσχαλουμιένου. ΑἸΙφαδπῖο πέτα Βοος. Ρεὶ- 

πλιι5 ΘπηοπΤαΐιι5 προκαλεσαμιένοις. 

ὁ Βορ. Ρυΐππιβ οἱ 085. φιλονεικίας χινοῦντες. (οάοχ 

(οιαθοῦ, οἵ 4111 οὰπὶ 615 πληροφοροῦντες : {πο ποη 
ἱπορίο ἴζα [ογῖο υ ΡῈ] Ῥοϊου, πεοίμπι οοπίθηϊοπῖς 

ποι; αμίεπίε5. 

ἃ (οᾶοχ (Ο]Ρ. οὐ παρασαλευσόμιεθοι,, γ1ο)1 ἐν ) δΊΗιιΣ 

πιαπεαία. 

τ, ον. 6. 

Μαιιᾳ. τδ, 

τὰν 

αι}. χα. 
48. 



Ῥεαὶ. 6.9. 
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δἀπιοάϊιπι ΠΟμΪπ15. ποίου }651|5. ΟΠ ἰδίι5 δάο- 

Ἰοβοθπῖθπι 4| ἃ 56. Δοοοσβθια 46 6115 νἱτὰ ἃη- 

τϑδοῖα ρου οΟΠΙΔ [15 65 5. ΟΠ ΠῚ Ζ116 ΘᾺ} ΓΘΟΙΘ [1556 

5. ΒΑΒΙΠΗ ΟΕΒΑΒΙΕΞ ΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

[4 Ἄ “-Ὁ 

ὥσπερ ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν προσεὰ- 
; ες 

θόντα νεανίσχον ἐπηρώτησε περὶ τοῦ προτέρου βίου, 

χαὶ μαθὼν ὅτι χατώρθωται, τὸ πρὸς τὴν τελείωσιν 

δοίδμι. σΟΠΙροίϑϑθῖ 7. ῬΡοῖουθα. τ ΘΟΙΠραγαΡοι ἢ “ἐλλεῖπον ἔτι πληρῶσαι προσέταξε, χαὶ τότε ἐπέ- 

4004 δὰ ρου θοῦοπθηι ἀθογαξ » ΡΓΘΟΘρΙ  , οἐ τὰ πὸ 

οἱ 56 βθψιθπάϊ σορίαηι ἴδοι! : 11ἃ ΡγΟΐδοιο οἱ ἃ 

ποθ 5 ρυφοίθγτα δοοθάἀοηξίιπι νἶτα ὁδὲ θα ρθηάθῃ - 
ἀὰ, οἱ 115. 4αἱ χυϊά γθοῖθ 78 πὶ Θθββϑουηῖ, ἀθοιι- 
τπθπίᾳ ρου δοιίογα ἰγλ θη ὰ 5πῖ, {π| γθιῸ νοὶ] 
ΟΧ ρύᾶνα νἱτὰ σοπνθυ τη", γ 6] 6Χ 1π6 1} ητὶ 

δίαιται αὐ ρου θοΐαπ νἸΐδμ ἴῃ 1)6] ΘΟ Π ΠΟΠΘ 5118 π| 
ΓΡΑΠβθιηϊ. ΠῸ5. ῬΘΙΘΟΡΪΑΡΙ μὰν ο5[.,. ΠΙΠΪΓΕΙΠῚ 
Π]Π] 15. ῬΡΘΘ ΠΕ 51 πι πη ον θιι8.,. Πιιη} ᾿Π5 14 0} 1165.» 
παι] ἃ Τά Ἰοῖα [ορο πα ργΟηὶ. 

ἃ. ἘΠΙΠηνΘΡῸ 41| διιπὶ Πα] ϑιηοϊ, Ἰποοπϑίδη-- 
{ἰδ διιπΐ διιβρθοῖ!. ΗἸ ΠΘΙΙΡΘ » ΡΓωιουψυδιη το 

᾿ρ51 μῖ8}} ἀΠΠΠτατὶς οαρίαπε , Ρυθιογθὰ διπὶ Θαϊδηη 

τρεψεν ἀχολουθεῖν: οὕτω, δηλονότι, χαὶ ἡμᾶς 

προσήχει τὸν παρελθόντα βίον τῶν προσιόντων 

χαταμανθάνειν᾽" καὶ οἷς μὲν ἤδη τι προχατώρθωται, 

τὰ τελειότερα τῶν διδαγμάτων παραδιδόναι, τοὺς 

δὲ ἢ ἐχ βίου πονηροῦ 'μετατιθεμένους, ἢ ἐχ τῆς 

ἀδιαφορίας πρὸς τὸν ἀχριδῇ βίον τῆς θεογνωσίας 

δρμήσαντας ἀναχρίνειν χρὴ, ὁποῖοι τὸ ἦθός εἰσι" 

μὴ ἄστατοι,, χαὶ πρὸς τὰς χρίσεις εὐχίνητοι. 

συγ" ν “« , Ν "» , Ὑποπτον γὰρ τῶν τοιούτων τὸ εὐμετάθετον, οἷ, 
Ν Ἀ Ὶ « ᾿ ΓῚ τ 3... εἶ , 

πρὸς τὸ μηδὲν ἑαυτοὺς ὠφελῆσαι, ἔτι χαὶ ἑτέροις 
Ε ΄ , ᾿ ΓΣ ᾿ ΓΦ Ἁ 

αἴτιοι βλάῤδης γίνονται, ὀνείδη χαὶ ψεύδη,, χαὶ 

οοοἴουῖβ ἀθυυ πιο πὶ ἁιιοίουοϑ, 5ρᾶγϑῖ5 ἴΠ ΟΡιι5 πο- Εὶ βλασφημίας πονηρὰς τοῦ ἔργου ἡμῶν χατέχοντες. 

5[σι πὶ ΡΓΟΒΙ 5.» πη ΠΟΙ ἰ5ηιι6., δὲ ΙΔ Θ ΠΏ 115. 

Ομπὶ αὐιΐθιη οἵιγὰ ἀἴιι6 «ΠΠΠσοπτῖα π1Π}} πη οον- 

γαῖα", νἱποαΐαιιθ Ομ Πἰρθηα, ἀΠΙηλδ νἰτὰ 1) οὶ 

αἰπηο.,. ἰδ] πὸη δ11π| δ᾽αιη εἰθϑρονα πα! , 5664 

ε᾽ Ἐπεὶ δὲ πάντα ἐπιμελεία κατορθοῦται, καὶ φόόδος 

Θεοῦ παντοίων ἐλαττωμάτων ψυχῆς περιγίνεται, 
ΚΠ , ΕῚ , ΕΝ ΕἼ Α ΒΕ 3 δ οὐδὲ τούτων ἀπογνωστέον εὐθὺς, ἀλλὰ ἄγειν αὐτοὺς 

- εἶ 

εἰς τὰ προσήχοντα γυμνάσια δεῖ, χρόνῳ χαὶ ἐπιπό- 

ἀπιοθηαϊ δὰ Ἰἀοηθαβ ΘΧ ΘΙ ΟἸ ΓΔΠΟΙ 65... 516. αὖ [θη 35 νοις ἀγωνίσμασι πεῖραν τῆς χρίσεως αὐτῶν "λαμ- 

ῬΟΥῚ5 ΡΥΟσύθϑϑιι ἃ0 ἸΔΟΥ]Ο515. ΘΧΘΡΟΙ 5 ρου σα τ Δ δάνοντας, ὡς ἐάν τι βέδαιον παρ᾽ αὐτοῖς εὕρωμεν, 

(Ἀοϊοπ 65. Θουιπλ 86 ΓΘ 185 ἀϊ 116. ῬΙΌΡΟΒΙΙ,, 5ὶ 
πιο {νὴ ἀἰ Ια] ἴῃ ᾿ρ515. ᾿Πν Θ ΠΟ Πλ115... 1105 

τὰτο Δ Πλ ΕΓ ΠΊ115.  51Π| ΒΔ ΠῈ5.. ἄππὴ δάλιο Θχῖγα 

5 η1, (Ἰπη ἔτ Π115..,. Π6 ΘΧΡΟΥΙΠΙΘητ πὴ [ΔΓ] 115 

ἀἰογαι ἀἀπηπὶ ἰ αα] 4 δὲ Θχ τ. Αἴάιιο θαπιὶ θχ- 
ῬΙογαγ 6 ρου ῬΡΟτ αὶ δῖ, ΠΊΙΠῚ 1115 ῬΥῖτ5 Ρθο- 
Θατ15. ΤΠ ΡΠ] 1οἾτὰ5... Ρ]θοῖα πη νϑγθοιπάϊα ΡΓῸ- 
ἀν ὁσου! αι τπυΡ᾽ τὰ 1 Π 6 1, 56 16 ᾿Ρ056. δοσιιβοῖ, 
5 πη] 116 ΠΙΆ] ΟΥ ΠῚ 5.10} Ἐ1ΠῚ ΟΡΘΥῚΠ} 50 0105 ριον 

ΔΙΠοΙαι,, ΠΠΟΘ 6 ἃ 56. ΔΡ᾽θσθῖ., Ταχία. δῖιη 41] 

ΕΣ ὉΠ - ἣ, , ΓΜ ΝῚ Ἁ ΜῈ ΒΕ 

ἀκινδύνως αὐτοὺς προσίεσθαι" εἰ δὲ μὴ, ἔξω ὄντας, 
5 , ΒΚ, ον ᾿ - “ Ρ 
ἀποπέμπεσθαι" " ὥστε ἀζήμιον τὴν πεῖραν τῇ ἀδελ- 

ἢ Ἢ ᾿ 
φότητι γίνεσθαι. Δοχιμάζειν δὲ χρὴ χαὶ εἴ τις ἐν 
“- ,ὔ "ἢ - , 5Κ , 

ἁμαρτήμασι προληφθεὶς, ἐνεπαισχύντως ἐξαγορεύει 
Ε: , τς 

τὰ χρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, χαὶ χατήγορος ἑαυτοῦ 
τ ; 

γίνεται" ὁμοῦ τε “ καταισχύνων καὶ ἀποποιούμενος 
- - -- Ν' Ἀ; 

τοὺς τῶν πονηρῶν ἔργων ἑαυτοῦ συνεργοὺς, χατὰ 

τὸν εἰπόντα : Ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργα- 

ζόμενοι τὴν ἀνομίαν" χαὶ ἀσφάλειαν ἑαυτῷ εἰς τὸν 
τ ’ "» ͵7 

ἑξῆς βίον χτώμενος, πρὸς τὸ μηχέτι τοῖς ὁμοίοις 

αἰχιε: 1 βοοαϊια α πιθ., οἰτιπιὸς ἡ μὶ ΟροΓ αι ἔτιὶ- Β πάθεσι περιπεσεῖν. Κοινὸς δὲ ἐπὶ πάντων δοχιμα- 

φιίταιθπν.., πὰπη Θἴϊαην. Πα Π|ὰ 50. ἃ ροβίθγατη 

ὙΠ ΓΆΠῚ... αὐ ΠῸ ΔΠΊΒΗ 5 ἴπ 51 Π}}Π1ἃ Ψ Πα ἀΠ]Δ ταν. 
(ἰθίθυιι Π ΘΟΠῚ Π.11Π15. ΟἸ]Π56τ|6 ΡΠ ΌΡΑΠΑῚ πιοίτιβ 
ο5ὲ 7) ἘΠΓΓῚΠῚ 50 }Π10 6. οἰττα ρον θη ραγαῖα5 511 δά 

ΟΠΊΠΘ ΠῚ Πα} 1 6}. 7. 510 αὐ ἃΓῖ65. βιιβοῖρίας γ6] 

ε Τάοπι Μ5. ἐλλεῖπον ἐπιπληρῶσαι. 

Γ᾿ Βορ. Ρῥυΐμαιι εἰ  οβ5. εἴς (0]}». μετατιθεμιένους. 

ΑἸΗ ἄσο ΝΜ55. εὐ δά μεταθεμένους. Μὸχ Βερ. ρτῖ- 

χαιιβ βίον τῆς θεοσεθείας ὁρυ.., αεἰ νἴίαπε εἰϊνίια ριοιαιὶ 

Τιοοῖῖο Ἧς 1ἴα 

πα] το ροοῦ Οὐάοχ (010. τῷ μηδέν. ΠΡΙάοπι οἤοχ 

85. ἑαυτοῖς ὠφελῆσαι. 

6 (οάοχ ΟΟἹΡ. ἐπειδὴ δέ. Βιαιίηι οι Ν5. εἵ Βερ. 

Ῥυΐμηιιβ φόθος χυρίου, εὔιον" Π)ογεϊπῖ. 

ΜΠ οὲ ἄπο Μί85. λαμδάνοντας. (οάοχ ὟοΒ5. εἴ 

Ο9}}». λαμιθάνοντες. Νὰ ἴΐα χαυ]ῖο ἰηΐγα ΘΠ οἱ ἄϊιο 

ὁαοοίεπαο ἰάοπδαπε. ποῖ τηὰ]ὰ. 

σίας τρόπος, εἰ πρὸς πᾶσαν ταπεινοφροσύνην ἀνε- 

παισχύντως ἀδιάχεινται, ὡς χαὶ τὰς εὐτελεστάτας 

δέχεσθαι τέχνας, ἐὰν τὴν ἐχείνων ἐργασίαν χρήσι-- 

μον εἶναι ὃ λόγος ἐγχρίνη. Καὶ ἐπειδὰν διὰ πάσης 

ἐ ἐξετάσεως ἕχαστος παρὰ τῶν ἐπιστημόνως ἐρευνᾶν 

Μϑ5. περὶ αὐτοὺς εὕρωμεν. εξ. Ρυτίπιιδ εἰ γο55, παρ᾽ 

αὐτοῖς, τοοῖῖι5. Οοάεχ (]Ρ. παρ᾽ αὐτούς. 

νῈἘορ. ῥυΐπιιβ εἰ (01. ὥστε ἀζημίωτον. 

ς Βορ. ρυίπιιϑ ὁμοῦ τε χαὶ αἰσχύνων, Η πα Ἰοηρα ἔτεβ 

Μ9. 
ἃ Βορα, ρυΐπηιβ εὐ ο55. διάχειται, ΑἸΙΦαὰπίο Ροϑὲ 

ἄπο Μ585. ρεωτον Ν᾽ ο55. ἐργασίαν χρησίμην. 

ἔργων ἑαυτοῦ. ἘΔ δῦ ἀπιὶι8 Μ5, αὐτοῦ. 

ὁ Βθσ, ῥυΐπιιβ ἐξετάσεως ἐξετασθῇ παρά. Οοᾶεχ 

(1}. εὐ (15). ρυΐπηιβ ἐξετάσεως ἐτασθῆ. Βορῖῖ βεουπ- 

ἀ5 δὲ Του ϊτι5. οἱ (ΟἾ5]. ΑἸτοῦ Θ΄ 80 ΘΠ ποβ νθίθγοβ 

αἰ ἴῃ οοπίοχία, (Ομ θοἤβίιι5. ἀβδονθγαπίου ἴοι ῥτὸ 



ΒΕσυΠΑ ΕΥΒΙΌΒ. ὙΠΑΟΤΑΤΕ,. 

[ “- 

τὰ τοιαῦτα δυναμένων, ὥσπερ τι σκεῦος εὔχρηστον 

τῷ Δεσπότῃ, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἕτοιμον 
᾿] “ ἤι - » , ε 

ἀποδειχθῇ, συναριθμείσθω τοῖς ἀνατεθειχόσιν ἕαυ- 

τοὺς τῷ Κυρίῳ. Μάλιστα δὲ τῷ Γὰἀπό τινος περιφα- 
᾿, ͵ δι ΕΣ ἢ - ; Ἷ 

νεστέρου βίου πρὸς τὴν χαθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ ταπεινοφροσύνην ἐπειγομένῳ 

δρίζειν χρή τινα τῶν ἐπονειδίστων εἶναι δοχούντων 

παρὰ τοῖς ἔξωθεν, χαὶ ἐπιτηρεῖν εἰ μετὰ πάσης 

πληροφορίας ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον τῷ Θεῷ ἕαυ- 

τὸν παρίστησιν. 

4198 

ΥἸΠἸ55] ΠΊἃ 5.7 51 Πα ΓΙ ἢν ΟΡῚ5. ΠῚ 6 6556 ΓΔΠῸ ΘΟΙη- 
ΡΙΓΌΡΑΓΙΕ. Ῥοβίσιιδ δια 6 1 τΠ|1567π|5716 Πυδ5ῖ 
νὰβ ΄υοάάδπι ΠοιμἾπῸ σΟΠπιποάτιμ, οἵ δὲ απο06 - 

γἱβ ΒΟΠΙ1ΠῚ ΟΡΤΙ5. ΡΑΡ ΔΓ ΟΠΊΠΪ ἐδ ητα!οπο Δ6}}]-- 

δῖτα ἀθοϊαναῖιθ [πἸΘΥ] }0 115. {τι [Δ }1ὰ 5οῖ τ δου 
ΤᾺΡῚ ῬΟδϑιιηΐ, [τὰ «6 Πλλ1ηη ᾿ΠΙΘΙ 605 {{| 56 ῬΟΠΊΪΠΟ 

ἀδαϊσαγιπε, ἈΠΠΙΙΠΊΘΡΘ τα. ΜαχΙη6. δι 6 ΠῚ} Εἶν 

4 ἃ} ΠΠῸβ σίου φιιοάδηι ν᾽ ἕδρ σο ποιὸ Ἰαχία Ὁ ο- 

τλΪ ΠῚ ΠΟ5ΓῚ {651 ΟΠ 51] ΘΧΘΙΉΡ] τ ΠῚ δαὶ Πιι πΉ}}1{4-- 
ἴδῃ. [δϑιπαΐ., ΔΠΠ]πἃ {{π|ὲ0 ΡΓΟΡ Οϑα Δα πιο ΠῚ 
ἀΡιά ΟΧίθυ ποθ. 6556. ν᾽ ἀθαηῖι"., ΡΥ: βου θο πα 

δηΐ ς: ΟὈΒΘΥν ΠΕ ΠΠΠ 116... ΠῚῚΠῚ 5ϊπὸ {18 ἀπ 118-- 

τ΄0Π6 βδθί ρϑιιπὴ οθῖι Ορθγαρῖπι ρα ον 5. ΘΧ ΡΟΥΘ Τὴ 
θ6ο ὄοχμῖρθαδι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ [Α΄’. 

Περὶ δούλων. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅσοι δὲ ὑπὸ ζυγὸν ὄντες δοῦλοι ταῖς ἀδελφότησι 

προσφεύγουσι,, νουθετηθέντας αὐτοὺς, καὶ βελτιωθέν- 

τας ἀποπέμπεσθαι χρὴ τοῖς δεσπόταις, καθ᾽ ὁμοίωσιν Ὁ 

τοῦ μακαρίου Παύλου, ὃς τὸν ᾿Ονήσιμον γεννήσας 

διὰ τοῦ εὐαγγελίου, ὁ ἀνέπεμψε τῷ Φιλήμονι, τὸν 
κ᾿ ζ [τ ᾿ - Ὁ , ΕῚ 

μὲν πληροφορήσας, ὅτι ὃ ζυγὸς τῆς δουλείας εὐα- 

ρέστως τῷ Κυρίῳ κατορθούμενος βασιλείας οὐρανῶν 
ΕΣ Ἐ ΝῚ Ἢ ἢ » ; 

ἄξιον συνίστησι" τὸν δὲ παραχαλέσας, "οὐ μόνον 

ἀνεῖναι τὴν χατ᾽ αὐτοῦ ἀπειλὴν, μεμνημένον τοῦ 
τ - Σ 

ἀληθινοῦ Κυρίου εἰπόντος - ᾿Εὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώ - 

ποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὃ Πατὴρ 

ὑμῶν ὃ οὐράνιος τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ἀλλὰ χαὶ 

χρηστοτέραν ἔχειν πρὸς αὐτὸν τὴν διάθεσιν, τῷ 
΄ νυ ᾿ πὶ τὰ τ "ἢ. δ ΔῊΝ γράψαι - Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, 

ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης , οὐχέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν. Εἰ μέντοι χαχὺς 

ὃ δεσπότης τύχοι, παράνομά τινα ἐπιτάσσων, χαὶ τῆς τῦχοι; παρᾶνοι 
πρὸς παράδασιν ' ἐντολῆς τοῦ ἀληθινοῦ Δεσπότου 

τοῦ Κυρίου ὑμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ τὸν δοῦλον βιαζό-- 
μενος, ἀγωνίζεσθαι χρὴ, ὅπως μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

ἕχαστος Ἰερὶ οροτγίοεγε ἐξετασθῇ : 56 υἷι ἀοοίιβ πο νἱ- 
ἄείαν τοΐατη ρουϊοάτπι Ἰορῖβδο, Ετοτὶπὶ οἱ Ἰορίσβεϊ, ἔα- 

Οἷα απὶ πη νον 55οξ ρου] Πα} τ5 Πὰπιο 6556 Θομϑίτιι- 

οἴϊοποιῃ, καὶ ἐπειδὰν διὰ πάσης ἐξετάσεως ἕχαστος παρὰ 

τῶν ἐπιστημόνως ἐρευνᾷν τὰ τοιαῦται δυναμένων ἀποδει- 

χθῇ ὥσπερ τι, εἴς. 5:4 51 Ἰοραβ ἐξετασθῇ, Ἰοοὶ Πι]ι5 
αἶα θοπα σοπϑίσποιϊο ἤουὶ ροίεϑε. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. 

126 ξουνΐς. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

ῬΟΥΓΟ (στ ΠΊ {116 56 ΡΥ 7). 5110 1πισὸ ἀοίθημ, 
δα [γαΐγιι πὴ σΟην ΘΠ ἔμ σΟΠ σι ΠῈ., ἀπ] ΠΠῚ οἱ 
ΤΠ 6] ]ΟΓῈ5. οἰϊροι:., αὐ ἀοιηϊποβ. 5105 γΘη 6 Π4] 

5ΠπῈ: ἴῃ 4110 ᾿ς} Ππάτι5. οδὲ θθαῖι5. Ῥᾶι]τ5, “αΐ 
οὐππὶ σΘη τ 55θῖ Ὁ ἢ Θ5] ΠῚ ΠῚ} Ρ6. ΘΥΔΠΘΘΙΠΠ1Π1), ΘΙΙΠῚ 
ὯΔ ῬΠΙΠΘΠΙΟΠΘμα. ΓΘΙΠΪΒΙζ ,. 516. τ Δ] 161 4 6 πὶ 
ῬΘΙβιι βου 9, τ δ᾽ Β ΡΨ {15 Ππσ πὶ τη0640 Ὠο- 

ΠὴΪπῸ ΡΪασθητὶ ΡοΥ θυ γθία, ἀκ πιιπὴ Θαιπὶ ΓΌσΠῸ 
οφϊογι γοάάθγοι,, δἰ θυ πὶ νοῦῸ Θχπουία 5 δϑὶ 

ΠΟΠ ΠΪΠᾺ5 ΠΠΟῸ (1185. πιο ἱπίθηάθγαϊ,, θη) 

τογεΐ , ΠΠΘ ΠΟΙ ΨΘΡῚ ΠΟ ΠΉΠΙ, 4αὶ ΑἸΧΙΕ: δὲ αἰηιῖδ6- 

τὶς μοοοαία φοτγιεπι., εἰϊπείιοι δὲ Ῥαίετ' τυϑϑίθι" 

οὐὐἰοειὶς αἰοίϊεια τὐοείγα. 56 τἰὸ ΔΠΙΠ1Ὶ0 ἰδ 

Φο]αϊοῦΘ. εὐσα ᾿ρϑιιη ΔΙ ΠΟΘ ΠΣ.) 516. ΘΟ ΡΘΠΒ : 
ογοίίαη δγΐηι ἰά6ο εἰϊδοο55} αὐ ποτάπι, τ (οἰ εγ- 

γτίτν ἐἰπι τ οίρεγο : [απὶ τιοτὰ τιΐ σογντίπι,, θα 

ΡΓῸ 5θῦνο οἰιαγίδπίπετιπι {Γαΐτθπι. ὅθ ἰδ πηθη. 5ὶ 
ἀοπηηιι5 ἱΠΠΡΓΡΌΒΕΙ5. 511, 41] Δ]16π|ὰ ΘΟ Γὰ ᾿Θ 6 ΠῚ 
ῬΓΦΘΒΟΥ Πα ,. ὙἸΠΉ 116 5ΘῦνῸ ἱπίθγαι δ πηὰπάδία 

γΘΥῚ ΠΟΙῚ ΠΟΠΉΪΠΙ ΠΟΒΙΡῚ 9651 ΟΠ ΡΙ511 νἹοϊαπάα, 

ΓΆΒΘρ. Ρυΐμηες δὲ ο55. τὸν ἀπὸ.... ἐπειγόμενον. 

εΕ ὕπις Βερ. ἀπέπευψε. 

" Ἄορ, Ῥγπηῖβ οἵ ο55. μὴ μόνον, ΤὈΙΔοπὶ (οάοκ 

(Ο1}. ἀνιένα: τήν. ϑιίατίτη. νεΐονος ἄπο ΠΡΟΡῚ οἱ δαὶ 

τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ, ΑἸ ἴτε5 Μῖ55. τοῦ ἀληθινοῦ χυρίου, 

ῖ Ἄορ. Ῥυῖπιτβ οἵ (1}. ἐντολῆς θεοῦ τοῦ ἀληθινοῦ. 

ῬΠίϊενι, τὸς 
19, 

ἤαει]ι. 6. 
τά. 

Ῥμίϊεηι. δ. 
16. 



4ες.5.20. 

. ον. ἢ. 

Ἰδιὰ. ν.κι5. 

Διιο. τή 56. 

104 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΡΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΘΟΗΙΕΡ. 

ΟΡΘΥΔ ΠῚ ἀαγ6 ἀθθθηλιθ., αὐ Π6 ποπιθπ οὶ 9]α- 854 Θεοῦ βλασφημηθῇ "διὰ τὸν δοῦλον ἐχεῖνον " ποιή- 
ΒΡΓΠΘΠΊΘτα1 ΡΓΟΡίθυ ΒΡ ν ΠῚ {ΠΠπ|πὶ, 41] α ρ᾽α πὶ Α σαντά τι, ὃ μὴ ἀρέσχει Θεῷ. Κατορθοῦται δὲ ὃ 
Θδθυῖς ποη δοσθρίαμῃ Π6ο. ΑΔ] Θἴα}" ἁιι 6 ΠῈ 6}115- ἀγὼν, ἢ ἐν τῷ τὸν δοῦλον ἐχεῖνον χαταρτισθῆναι 
ΤΟ 4] 50]]Π]1οἰ το... ἃ ΟοἴιΠΔ 5ΘΡΨῈ5. 116 Ῥγθρα- πρὸς ὑπομονὴν τῶν ἐπιφερομένων αὐτῷ παθημά- 

γᾶΐαΡ δά δ ξοῦΓΠΠῚΠᾶ5 ΠΕΪΡιι5 ΔΙ ΠΟΙ ΘΠ τι5 θϑὲ ἴο- τῶν, ὑπὲρ τοῦ " πειθαργῆσαι Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀν- 
Ἰονᾶ πα 485, τι, «ιιΘπη Δ ΠΊΟ Ἢ τ1ΠῈ ΒΟΥ ρ μη) δδῖ, 60 θρώπῳ, χαθὼς γέγραπται, ἢ ἐν τῷ τοὺς ὑποδεξα- 
τη 5 ]5 αι πὶ ΠΟ ΠῚ ΟΠ ἴα, Δ: οαΠ] «αΐ 560- μένους ἀναδέξασθαι ὡς ἀρέσχει Θεῷ τοὺς ὑπὲρ 

ΠῚ ὕΘΟΘΡΟΙΘ 5) ΤΘῃΓΔΓΙΟΠ 65 1188. 510] ᾿ρϑῖτι5. οἂτι- αὐτοῦ ἐπαγομένους αὐτοῖς πειρασμούς. 
58 ᾿ΠΠ]ΠΘ ΗΓ, ῬΘΡΟΤπΙ 60 “πὶ 60 δοοορίιι5 
511 πη040, 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ 15΄. 

Ομοπιοίο γϑοίριογιϊ οἰ χιιὶ σοπτιεῖο Β “Ὅπως χρὴ τοὺς ἐν συζυγίᾳ προσδέχεσθαι. 

7μπρισιειτ'. 

ΒΈΞΡΟΝΘΒΙΟ, ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΑΙΖαΘ 1ἰ διΐαπη ἥιϊ, πηαιγ πο ηἶο σΟΠΪ] ποῖ, Καὶ τοὺς ἐν συζυγίᾳ δὲ γάμου τοιούτῳ βίῳ 
δὰ Πι] 5Π10 41 νἱτ85 σθπιι5 ἀοοράπιπξ, ἱπίουοραη- προσερχομένους ἀναχρίνεσθαι δεῖ, εἰ ἐχ “ συμφώνου 
αἱ διιπι 5 ἢ πλαῖιο σοπβθηβιι 1 οΠοίαπι οχ Αρο- τοῦτο ποιοῦσι χατὰ τὴν διαταγὴν τοῦ ἀποστόλου 

5011 ρυοορίο (Λίαπι, ἱπατ, σε σογροτὶς ροίο- (Τοῦ γὰρ ἰδίου σώματος, φησὶν, οὐχ ἐξουσιάζει)" 
δίαίθηι ποτὶ παν οι); ϑϊοχιιθ 4] δοοθάϊτ, οονὰπι καὶ οὕτως ἐπὶ πλειόνων μαρτύρων δέχεσθαι τὸν 
ΡῬΙανἸ]ιι5. ΓΘ] τι5. Γθο ρἰητι5 ὁδί. Νὰπι οροάϊοη- προσερχόμενον. Τῆς γὰρ πρὸς Θεὸν “ ὑπαχοῆς οὖ- 

τα Τ)60 ἀθ)ῖ τα ΠΪ}}} οδὲ ρυθ[οροπάϊπμ. Οὐοὰ οἱ δὲν προτιμότερον. Εἰ δὲ διαστασιάζοι τὸ ἕτερον 
ἀἰβϑθητῖαϊ ΑἸ [θὰ Ρὰ}5.» Γθριισηοίαιιθ,, 40 α πιΐπιι5 μέρος, χαὶ διαμάχοιτο, ἔλαττον φροντίζον τῆς 

50] τὰ 511, αοηιοο ρ]αοθαὶ Πθο., ἰπ πηοπίο πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, μνημονευέσθω ὃ ἀπό- 

γϑηϊαΐ ΑΡΟβίο]  , 4] ἀἴοῖε : 7πὶ ράοο ατΐοπι ὑθοα- στόλος λέγων" Ἔν δὲ εἰρήνη χέχληχεν ἡμᾶς ὃ 
υἱῖ τιο5 7)θιι5 ; αἴχαδ ἱπιρ!θαΐαν ρυφοθρίπηι ΠῸ- Θεός: καὶ πληρούσθω τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου 
ΤῊ]ηἱ 5) 4αἱ αἰχὶο: δὲ ψιῖς νοπὶξ αὐ πιὸ, οἱ ποθ εἰπόντος" Εἴ τις ἔρχεται πρός με, χαὶ οὐ μισεῖ τὸν 

οαἱϊὲ ρμαίγοπηι διιτιηι. δἰ τι αΊ ΓΘ Πι, Θὲ πσογθπι δὲ Πἰϊος πατέρα αὑτοῦ, χαὶ τὴν “ μητέρα, χαὶ τὴν γυναῖχα, 
εἴς, , ποῦ ροίοδί πιϑιις 6556 αἰϊδοίριεῖι. ΝΙΝ] καὶ τὰ τέκνα, χαὶ τὰ λοιπὰ, οὐ δύναταί μου εἶναι 

ΘΠ ΟΡΘ Ἰ θη 186 Π6ὸ 46} 1185 658 ἀπ θροπθπάιπι. μαθητής. Τῆς γὰρ πρὸς Θεὸν ὑπαχοῆς οὐδὲν προ- 
ΧΡ, 

(ὐθυιι ἢ) ΠῸ5. Οοαϑίθθ ν 85 ἈσΘΠ 85 ΘΟΠΒΙ]Π πὶ ΠῸη τιμότερον. ἫἩμεῖϊς δὲ ἔγνωμεν ἐν πολλοῖς πολλάχις 

[ 

ν 

ι ΤΆΤΟ [{ΠΠῚ ὙΘΙΘΙΠΘΠΓ ΠῚ ΡΓΘΟΙΙΠῚ., {ΠῚ Ἀ5ϑ ἀπ καὶ διὰ συντόνου προσευχῆς καὶ νηστείας ἀνενδότου 
76) 81} ΟΡῈ ἰπ πα} 15 ΡΥ θυ Ἁ] υ556 πονίηηι5, ΠῸ- τὸν σχοπὸν τῆς ἐν ἁγνεία ζωῆς περιγενόμενον, τοῦ 

ΠΪΠΟ 605 4υϊ ῥΓΟΥϑιι5 ΟΡΒΠ ΠΑ δγαπὶ,, ϑθρα Κυρίου τοὺς μέχρι παντὸς ἀπειθοῦντας χαὶ δι᾽ 
ΘΕ απ ΡΘΕ ΘΟΥΡΟΡΆΪΘ ΠῚ Ποοδϑϑιίαίθπι ἃ γϑοίι) Ἁἀνάγχης πολλάχις σωματιχἧῇς τῇ συγχαταθέσει 
7 ἀϊοῖτπη σοπΙ γα π τιτὴ ἱπαιιοθηῖο. τῆς ὀρθῆς χρίσεως δπάγοντος. 

ΚΎΥΙάς Αἀάεπάα. ] ς Ἄδερ. Ῥυΐπλιϑ οἱ 955. δὲ (01}. ἐχ συμφωνίας, 56 Πϑιι 

ἃ (ομηθοίβιιι5 μαῖα Ἰο5Ὶ μοῖϊπ ἄθθοτο ποιήσοντα, ποπ αἰββϑί 111. ΠΙἄοπι (οᾶεχ (Ο]Ρ. ποιῶσι. 

4πᾶπὶ ποιήσαντα : 5611 σοπ]οοἴασο Ἰρϑῖτβ πο ἔαγεπὶ ἃ Βορσ, Ῥυϊπιιβ πρὸς θεὸν ὑποταγῆς οὐδέν, Μοχ (ο- 

ἸΠρΡῚ ἀπιίϊψαϊ. Ποΐάοπι οάοχ 55. ἀρέσκῃ θεῷ. δια- ἄοχ ὅο5.. εἰ δὲ διστασιάζοι. Βορ. Ῥυίπηις διστάζοι. 
ἐπι ᾿άθι ΠΟΥ οἱ 11 ἄτι δοῦλον ἐχεῖγον καταρτισθῆ- ὁ Τὐπιυ5 Νί5. μητέρα αὐτοῦ. 

ναι. οχ ἐκεῖνον ἴπ ψυ]σαιὶς ἀδογαῖ, Γ Οὐᾶοχ ΟΟἹΡ. δι᾿ ἀνάγκην. ΒΑ5111ὰ5 ὉΠ] ΕἸ πλῖ5 βιιθ τὸς 
Ρ 519 Οοάοχ Δ ο85. οἵ ΠΠ| πὸ ραποὶ, ἘΔΙτΙοπο5 τὸ- βροπβιομῖς γοΓθὶς τα οποπὶ το τ, σὰν Ῥγμίβοσῖξ 

ἴοιο5 πειθαρχῆσθαι.... ἢ ἀνθρώποις. Νοχ Β6Ε. ῬΥΙΠ τ Ὑἶγο, πιοπιαβίογι τη ἱπσγοαϊ, ᾿πυτΐα τιχοῦθ, οἱ τῖσα 

εἴ Λ΄ ο55. τοὺς ὑποδεχομένους. ϑιθιης Οοάοχ γο55, αὐ σνειβα. Ναπι, ἰμ απ, πο Ταρο ὙἹ ἴπηῖτι5, Ρατέοπι 415- 

τοὺς πειρασμούς. ΒΘ ΠΓΠΘὨ ΤΟ ΠῚ, ΡΟΙ ῬΓΘΟΟ5 οἱ 76] πΐα αἀάαοίαιπ απ οπι 



ἈΒΟΌΜΈῈ ΕΒ. ΤΆΛΟΤΑΤΆΑ͂. 80] 

ΚΡΩΤΗΣΙΣ 1Γ΄. ΙἹΙΝΤΕΒΒΆΟΘΘΆΑΤΙΟ ΧΙΠΠΙ. 

-- Ξ ΞΞ : ἘΠ Θ᾽ ὙΉΜΕ τι. 
Ὅτι χρήσιμον τοῖς εἰσαγομένοις καὶ τὸ διὰ σιωπῆς Ὁ Οποΐ οἰΐαηι τες ὁδὶ πονἱεϊϊς οἰϊογιϊϊ Φαον- 

γυμνάσιον. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Αγαθὸν δὲ τοῖς εἰσαγομένοις καὶ τὸ διὰ σιωπῆς 

γυμνάσιον. Ὃ μοῦ τε γὰρ ἀπόδειξιν τῆς ἐγχρατείας 

ἱκανὴν παρέξονται, γλώσσης κρατοῦντες, καὶ ἐν 

ἡσυχίᾳ συντόνως χαὶ ἀμετεωρίστως μαθήσονται, 

παρὰ τῶν ἐπιστημόνως χεχρημένων τῷ λόγῳ, πῶς 

οἰζαϊϊο. 

ΒΈΒΡΟΝΞΒΙΟ. 

ΑἸΖῸΪ ΠΟΥ 15. π{1|15 οϑὲ δα α ΠῈΊ 5116 ΠῈ}} δχϑροῖ-- 
τατῖο. ἘΠ ΘΠ πὶ 51 ΠΠπστιαπι ομηθη ., 51π|π] δὲ ἀἄα- 
ΓΠῚῚ διιπὲ ΔΘ Π111} ΘΟΠΕΙ ΘΠ 8 ἉΡΘΤΙΠΊΘΠ {111} 5. οἱ 

π᾿ 51:16 Π|10 δι] Ο5]551Π|6. αἴθ αὐτο πί 55 πη6 41- 

506 ΠῈ ἃ} 115 41 50 ΘΠ ΟῚ 56 ΠΠΟΠΘ {{{π|Π ||}. 

δεῖ χαὶ ἐρωτᾶν, καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποχρίνεσθαι. Ε Δ η 10 δὲ ᾿ΠΙΟΡΓΟΡαΓΘ. δ πΠΙ οι 116 ΓΟΘΡΟΠθγῸ 
Ἔστι γὰρ χαὶ τόνος φωνῆς, χαὶ συμμετρία λόγου, 

χαὶ χαιροῦ ἐπιτηδειότης, χαὶ ῥημάτων ἰδιότης, 

οἰχεία καὶ διαφέρουσα τοῖς εὐσεῤέσιν, ἣν οὐχ οἷόν 

τε διδαχθῆναι, μὴ τὰ ἐχ τῆς συνηθείας ἀπομαθόν- 

τα᾽ τῆς σιωπῆς ὁμοῦ τε λήθην τῶν προτέρων διὰ 

τῆς ἀργίας ἐμποιούσης, καὶ σχολὴν πρὸς τὴν τῶν 

ἀγαθῶν μάθησιν παρεχομένης. “Ὥστε, ἐάν μή τις 
ἢ οἰκεία χρεία πρός τε τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἑαυτοῦ 

ορουνίθαΐ. Ἐδι θη πὴ ΘΕ νοοὶβ ΘΟ !ΘΏΠΟ , 6[ 56} Π|0- 
Πἰ5 πη πι5.., δὲ ΟρρΟΡ 1 Γἃ5 ΓΘ ΠΡΟΣ 5.5 δ νουθο- 
ΓᾺΠῚ ΡΓΟΡΓΙΘία5., {τι ΡΙ ΘΙ Ε]5. οα ΤΟΥ 115 ΡΙΌΡΡΙα 

511 δὲ ρθουν δ : Ππᾶτη ΟΡ] ΠῸΠ ροῖοϑὲ πὸ ἀἰδοαΐ 
4] οοπϑιιθία ποὸη “θα! ἀἸοθγῖτ. 5116 Π τ τιπὶ τι 6 ΠῚ 
51Π}1}} Θὲ ῬΥΪου πὶ. ΟΠ] νΟΠΘ πὴ Θχ ᾿ΠΙθ  Π]5510Π8 

Ῥανγῖε, δὲ οἵ 4 ἀϊδοοπα θοπὰ 5 ρ ΡΟ "αι. 

Οὐ ΠΟ ΓΘ ΠῚ, ΠΪδὶ ἅπῈ ρΘοι αν ἁἸχιιο πορο- 

ψυχῆς, χαὶ πρὸς τὴν ἀπαραίτητον τοῦ ἐν χερσὶν ὅδ5 {ἰππ|.. δὲ δ ἀπ᾿ Πης 51128 οι ΡΆ]η , δὲ δά ᾿πον 8 }1- 

ἔργου ἀνάγχην, ἢ ἐπερώτημά τι τοιοῦτον προσα- 

γόμενον κατεπείγη, ἐν σιωπῇ διάγειν, ἐχτὸς δη- 
ὌΝ , 

λονότι "ψαλμῳδίας. 

Ἰθ πὶ ΟΡΘΡῚ5 ΑἸ Του} πι5, {04 ᾿π ΠΙΔΠΙΡτι5 51{, ΠΘΟ65- 
51{4[6Π} ῬΘΡΠΠΘΠ5 5 ἅπι| ᾿Π5ΠΠ{π|ὰ Πυθοῖ. Δ] τὰ 

πγσϑαΐῖ,, ἴῃ 5116 πο ἀθρσοπάήιϊιηι 6ϑι., θχοορία νἱ46- 

Ἰϊσθὶ ῥϑαϊπηονιιμ τη] 0 Π6. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ [Δ΄. 

Περὶ τῶν ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ καθομολογησαμένων, 
εἶτα τὴν ὁμολογίαν ἀθετεῖν ἐπιχειρούντων. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Παραδεχθέντα μέντοι εἰς τὴν ἀδελφότητα τού- 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΙΝ. 

706 ἰὶς ψιιὶ ςοΐρσος [260 συονογιπί 5, οἱ ἐθιτιο 

ΡΓΟ 5ϑϊοτιθην διίαπι ἰγτὶ αι, ΓΟ Θ͵ 6 61 αγυτετ' 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΤΠΠ|4π|6 ΠΟΓΙΙΠῚ τΠΠι|5671||571|6., 411 ᾿πῖθι" ἔλα 65 

τῶν ἕχαστον, εἶτα τὴν ὁμολογίαν ἀθετήσαντα, Β ΔΑΠΙ55115. {6.1}, Ῥοβέθα ]τι6 ῬΡΟ[ὉΘ5] ΟΠ 6 ΠῚ 5118} 

οὕτω χρὴ δρᾶσθαι, ὡς εἰς Θεὸν ἐξαμαρτόντα, ἐφ᾽ 

οὗ καὶ εἰς ὃν τὴν ὁμολογίαν τῶν συνθηκῶν χατέθε- 
, ᾿ 7, 

το. ᾿Εὰν δὲ εἰς Θεόν τις, φησὶν, ἁμάρτη, χαὶ τίς 

ξαΐθ56 δα ἀϑβοπιϊοηττη. 56 51 ἃ] [ουὰ Ῥαγ5. Πιχη 8 

Θοπβοιβίβϑοῖ, ῬυΌΘΙ] ἀπθῖο ΒαΑΒΊ] 15. Ὑἱσιιπὶ ἁπιΐ, πηῖ- 

Ἰϊουθιι ἀμίδα ῬΓΟ  βϑίοπΘ Πα 6 ΠΟ Π5[ου]ο Οσ τ Ὶ ἄ6θοτα 

ἀἰϊχιϑθεί, 

85. Πδρ. ρυΐπιιβ οὐ (01. οἵ οβ8. παρέξονται, καὶ ἐν 

ἡσυχίᾳ συντόνω χαι ἀμετεωρίστῳ γλώσσης κρατοῦντες μια- 

γΟβοϊ ἀθυῖ!., ΡΟΥΙΠ 16 Ἀ5Ρ 101 ἀθθδῖ 5, τ 41 1ῃ Ῥριιπι 
ΡΘοσανουΕ , σΟΥἂ ΠῚ 410 οἱ ἴῃ 40 ΡδΟΙΟΥ 
ΠΟΙ ΘΠ πὴ ἀθροβιῖε. δὲ ϑ6ΓῸ 52 ᾿πα1:, ἐπὶ Ζ)θιιπι 

θήσονταί. 
ἃ Βὸρ ῥυίπιιβ εἴ (910 ψαλμῳδίας. παραδεχθέντα εἴο., 

δἴπο {110 {{{π|0 ἰπτουιηθἶο. Νοο ψαϊάς δαπιοάτιηι 
ἀυθῖῖο, φαῖπ ἴΐὰ ἸΘρὶ ργαβίεϊ : 4ποπαπι ἴάπηθη ἴηγο- 

πϊζατ' {{π{πῚπ|8 οὐ ἴῃ σα] σα 5 δὲ ἴῃ ἀη 1118 φαϊθιιδά ἃ ΠῚ 
ΤΠΡυῖβ.,. 111} πηι αν ῖπηιι, 

1. δες. 2. 
25- 



2 Ἵ]ι655. ἃ. 

ιή. 

ανο. τὸ. 
τή. 

ἃ, Τίπτο 3. 
ἫΝ 

Τρ]ιε5. 6. 

70.520. 195. 

λθ0 5. ΒΑΒΗ͂ῚΙ ΘΕΒΆΒΕΕ 

ιιῖς ρεοσοανετίί, οἱ ιιὶς ογανῖξ ργὸ 6ὸ" Οιὶ 

ΘηΪπὶ 56  ρϑιι ἀἰσαν Π6ο., δὲ ἀθιπάθ δά αἰϊπὰ 

Υἰτδθ 56 Πτι5 ἐγ Π511, [ΓἀσΕτπ5. Θδὲ 58 ΟΡ Θ 15.) ΟἿ 

160,56 5. ρ51π|5. Γπτ Γαου τ, ἀοπαν πη τι6 Π)60 οοη- 
ϑθογατα πη). ΒΓ] ον. Οὐ} 5. ο]} Θϑὲ ΠῸΠ 

ΔΉ} τπ|5. (Ὁγ 65. [Λα ΡῚ 1} ἀΡΟΙΪῚ.,. ΠΘ δ᾽ 'π ὈΓΟνῚ 

Πα 6πὶ ρα ηϑῖτ ἃ ροβοεηάπιπι ἰδοΐι πὶ ἃ 6666 - 
Γδηΐ, Ῥϑυβρίοιια. δῖ θη ἢ. ΑΡΟΒΙΟΙ γϑσι]α., πᾶ 

ΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

Ρ ἌΠΞΣ αν ..5 ὃ: Ὁ ἢ 2 θεὶ ὧν τα - 
προσεύξεται περὶ αὐτοῦ ; Ὁ γὰρ ἀναθεὶς ἑαυτὸν τῷ 

Θεῷ, εἶτα πρὸς ἄλλον βίον ἀποπηδήσας, ἱερόσυλος 
γέγονεν, αὐτὸς ἑαυτὸν διαχλέψας, χαὶ ἀφελόμενος 

-Ὡ - ὑ Ὁ ,ὔ 

τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνάθημα. Οἷς εὐλογόν ἐστι, μηχέτι 

θύραν τῶν ἀδελφῶν ἀνοίγεσθαι, μηδὲ εἰ χατὰ “Ψι- 
λή - Ὁ Ζ “' - ἡ ͵ Ὅ 
ἦν ποτε πάροδον σχέπης ἕνεχεν ἐπιδημήσειαν. 
" λ ὅν - 

γὰρ ἀποστολιχὸς χανὼν φανερὸς, κελεύων ἡμᾶς 

στέλλεσθαι ἀπὸ παντὸς ἀτάχτου, χαὶ μὴ συνανα- 

Τα] οπλι" 5 θἀτισθγθ ΠῸ5. ἃ ΟΠΙπὶ ἱπονἸηαΐο., ὃ μίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ. 

ΠΟΩτ16. ΘΟΠΠ]ΒΟΘΡῚ ΟἰμπΠὶ 1Π᾿ 0... αὐ σοπ[ιιπαιαν. 

ΙἹΙΝΤΕΒΒΟΘΟΑΤΙΟ ΧΥ. 

μα φίαϊο ρμοντη  ϑγιατεηι σἱζ τι 7260 ςεἶρ5ος υο-- 

φασί : {πα ἴίοηι (οἰαΐθ οἰταιτίαἰ5 ῥΓΟ[ο55ῖο 

ταΐα Πανοτα οἷὲ οἱ βγπια. 

ΒἈΕΘΒΡΟΝΘΙΟ. 

τ. (απ Ῥοιηΐπτι5 ἀἸοδι : δἰγεδέθ ριεοτος Ὁ θηῖγα 

αὐ πιὸ, εἴ Ἀροϑίο!εϑ θαπὶ ᾿διιά6ὲ., {αὶ Δ} ᾿πίδπ- 
τἰὰ ϑδοῦαθ. ἢ ΓΘ Ρὰ5. ἀἸ 101, ΓΠΓΘΈΒ]Π6. ΡΥθοΟΙρίαΐ 

1] γο5. θά ποαγὶ ἐπ ἀἸβοῖ θ᾽ πα οἵ οογγοριίοπο Πὸ- 
γπΪηὶ, ΟΠΊΠΘ. ἴδΠΊρι15.,. ΡΥ ΠΊ8θ. ΘΕᾺ ΠῚ ΦΟ 815.) ὄ 115 

411] δοσθάππε Θχορίθπ 15. Ἰἀοπθε πη 6556. οθπβ6- 
ΤΉ118.. 605 Ζυϊάθπι (πὶ ραγΘη]} 15. ΟΥ̓ΑῚ διιπῖ, 

ΠΟΘ ΓΆΡ ΙΘ ΘΡΟΠἴΘ ἈϑΘϑΠΊΘΠἴ65, { δα 00] Θχϑιη- 
Ῥ᾽υμ. ΟΥΡΠ ΠΟΥ τ ΡΑΓΘΠΓ65 δ οἰ αυητι" ; 605 ν6- 

1Ὸ 5 40] 51} βαγοΠΠΡῈ15 5ι1η1.. ἃ}0 ᾿ρ515 ἁδάπιοιοβ, 
ΘΟΥΆΠῚ Πλ1}15. [65 ΕΠ}0115. 5150] ΡΊ ΘΠ ἴ65..7 Π6. ΟΟοδβῖο- 
Ποῖ ἄδιητιβ νοΪ ΘΠ ΕἸ 115 ΟΟΟ ΘΙ ΟΠ ΘΠ, 56 ΘΟΓΙΙΠῚ 

{1 δάἀνουβιιηι. ΠῸ5. Ὀ] ΒΡ Π Θὰ πὴ) ἸΟ αι τι, Ο5 

οἰ Π6 ᾿π]πβίιην ΟΡ ϑιλααῖαν. ἘΧΟΙΡΙΘΠΙ Ἰαίταν 
51 Π0 δ Πιιπο πηοάτιπ., ΠΘΟ ᾿ρδὶ [ἀΠΠΘ ΠῚ. 5ΓἈ{1ΠῚ 1Π 

ρα ΓΙ ΘΟΡΡΟΥΘ πὲ ΔΠΠΕΠΊΘΡΆΠΑΙ βιηϊ, ἅτ γ6- 

ΘΟΠΒΘΠΑ],, Π6 5ὶ 111 ἃ {πὸ ρῃΌΡροϑβὶῖο ἃΡδυγαγθηΐ, 

ἸΡΘΟΥ ΠῚ ῬΡΌΟΡΓὰ ἴῃ Οἱ ν 26. ἸΠ5 ΕΠ απ ΠῈ γϑππ- 
“οροπίπν : 5641 Θποαπα] {Π| φαϊ θαι ϑδιπὶ ἴῃ ΟΠΠΠΪ 

» Βοα. ρυῖΐπιις εὔξεται, οχ ἔΖοπι Μϑ5. βίον ἀποδὺ;- 

μήσας. 

ς Ἑαλῖο Β4511. ὥς ἂς Ῥαγὶβ. χατὰ ψύχους ποτὲ 

πάροδον, ζεὶβ οὐδ ἱδηιροῦε ἀν" απϑοιιπίες, τλα]6. ἘΜ ΤΠ1Ὸ 

ψεη. χατὰ ψυχήν πότε πάροδον, ποῦ το] 15. Ὗ' εἴεγοβ 

4ιααΐαου ΠΠΡΡῚ οαπὶ Δ ο55. 1 ἴπ σοπίοχέιι, πϊδὶ φαοα 

νοὸχ ποτὲ ἴῃ ΔἸ αῖ]ι5 Νῖ55, ἀοοῖς. Μοχ Ἀδρ. ῥτίπιιβ 

χανὼν φανερῶς χελεύει, γεσεῖα ἀροϑδίοίϊοα πιαπὶδδίο 

δεῖ, παὰα πιὰ]ο. 

ἃ ἤδρ. Ῥυΐπνιβ ἑαυτοὺς τῷ χυρίῳ χαΐ. Μοχ Ἰάοπι δῖσ. 
βεθαίαν ποιεῖσθαι. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ 1Ε΄. 

ὔ , Α - 

᾿Απὸ ποίας ἡλικίας ἐπιτρέπειν χρὴ χαθομολογεῖν 

ξχυτοὺς τῷ Θεῷ, χαὶ τὴν τῆς παρθενίας διμολο- ξ τ ξῷ., Χ ἢν τῆς παρε ς ᾿ 

γίαν πότε βεβαίαν ἡγεῖσθαι. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ 

Τοῦ Κυρίου λέγοντος" Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχε- 
σθαι πρός με, χαὶ τοῦ ἀποστόλου ἐπαινοῦντος τὸν 

"}] “ΠΝ ἘΔ τ, - δὶ (σὲ Ἀ Ἃ Ἄ :-ὦ θ ΄ Ἁ 

ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα μεμαθηχότα, χαὶ 

πάλιν παραγγέλλοντος ἐχτρέφειν τὰ τέχνα ἐν παι- 
Ἂν 

δεία καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, πάντα χαιρὸν, χαὶ τὸν 
τ , Ἃ ΄ νΝ Στ “ 

τῆς πρώτης ἡλιχίας εὔθετον εἶναι πρὸς τὴν τῶν 

προσιόντων παραδοχὴν δοχιμάζομεν, τὰ μὲν ἔρημα 

γονέων ἀφ᾽ ἑαυτῶν προσλαμδανόμενοι, ὥστε γε- 
͵ πο γοες Ἔ Υ ΝΕ ας - ; 

νέσθαι χατὰ τὸν ζῆλον τοῦ Ἰὼ ὀρφανῶν πατέρας" 

τὰ δὲ ὑπὸ γονεῖς ὄντα, παρ᾽ αὐτῶν ἐχείνων προσ- 
ἢ 3 ΕΞ ͵ 

αγόμενα, ἐπὶ πολλῶν μαρτύρων δεχόμενοι, ὥστε 
μὴ δοῦναι ἀφορμὴν τοῖς θέλουσιν ἀφορμήν “ἀλλὰ 

πᾶν ἄδιχον στόμα τῶν λαλούντων χαθ᾽ ἡμῶν βλα-- 
, » ᾿ ἘΠΙῸΝ Δέ ἊΣ 0 ι "- ᾿ Η͂ 

σφημίαν ἐπισχεθῆναι. Δέχεσθαι μὲν οὖν χρὴ, χατὰ 
- δ 

τοῦτον τὸν λόγον, οὐ μὴν εὐθὺς αὐτὰ, χαὶ συναρι- 
εἶσθαι χαὶ συγχαταλέγεσθαι τῷ σώματι προσήχει 
- - ΓΙ ἢ πὰ δ ν 

τῶν ἀδελφῶν, ὥστε μὴ τὰ ἐκ τὴς ἀποτυχίας αὐὖ- 
-Ὁ- ΚῚ ὮΝ τῶν Ἂν , Ν ΕἸ Γ} , Χ -» ,͵ὔ 

τῶν ὀνείδη ἐπὶ τὸν βίον τὸν χατ᾽ εὐσέδειαν ἀναφέ- 
- ΚῚ Δ Ψ , α ᾿ΕΝ Ὁ “-Ὁ Ψ', 5 

ρεσθαι ἀλλ᾽ ἐχτρέφεσθαι μὲν αὐτὰ ἐν πάση εὖσε- 

ὁ Ἔερ. ῥυίπιυβ εἰ  οββ. οὲ (Ὁ]Ρ. ἀλλὰ πᾶσαν βλα- 
σφυμίον τῶν πονηρευομένων χαθ᾽ ἡμῶν ἐν τῷ μέρει τούτῳ 
περιχοπῆναι, δέχεσθαι, σε οπιπῖς πιαϊϊαπιογιιν ἰας ἵπε 

Ραγίε αὐνογδιπι πος οδιγδοίαοίϊο αἰ εν αίιμ". 

ΓΑπτζαὶ ἄπο ΠΡτὶ οὰπὶ ἡ ο55, προσήκει τῆς ἀδελ- 

φύτητος. Μοχ δἀϊεο ΒΆ51}, ρευῖπᾶθ ταξ Ῥατῖβ, τὸν βίον 
κατ᾽ εὖσ. ἙΘΠΙπο ἐπ. εἰ Μ55. πὴ ράἅποὶ τὸν βέον τὸν 

χατ᾽ εὖσ. ΠυΙάεπὶ Ἀδρ. Ῥυῖπιιβ ἀλλὰ τρέφεσθαι. ᾿ἰασσιις 
Ποὺ ἴρβδο ἴῃ ἴοθὸ νεΐονος πὸ ἰρτὶ ργαΐον Ὑ ο85. ἐν 

πάσῃ εὐσεθεία, ἐπ οπιιὶ ρίείαίο. ἘΔ εἰ Μ55. ποὺ- 

μῈ}}} ἐν πάσῃ ἀγάπη, ἐκ οπιπὶ εἰϊδειίοηε, 



ΒΕαῦμ κα ΕΒ ΤἈΛΟΤΑΤΕΈ. 

Θεία, ὡς χοινὰ τέχνα τῆς ἀδελφότητος, ἀφωρίσθαι 
δὲ χαὶ δ οἴχους καὶ δίαιταν τοῖς τε ἄρσεσι τῶν παί- 

δων, χαὶ ταῖς θηλείαις, ὡς μήτε παῤῥησίαν, μήτε 

θάρσος ἄμετρον πρὸς τοὺς πρεσδυτέρους αὐτοῖς 

ἐγγίνεσθαι, τῷ δὲ σπανίῳ τῆς συντυχίας, τὸ “πρὸς 

τοὺς προάγοντας αἰδέσιμον σώζεσθαι" μήτε ἐκ τῶν 

ἐπιτιμίων τῶν προσαγομένων τοῖς πελειοτέροις ἐν 

τοῖς παροράμασι τῶν χαθηχόντων, εἴποτε ἄρα 
μετεωρισθῆναι συμόαίη, εὐχέρειαν αὐτοῖς τῶν 

ἁμαρτημάτων, ἢ ἔπαρσιν πολλάκις κατὰ τὸ λελη- 

θὸς ἐντίχτεσθαι, ὅταν ἐν οἷς αὐτοὶ χατορθοῦσι, ποὶλ- 

λάχις τοὺς πρεσθυτέρους ἴδωσι διαπταίοντας. Δια- 

φέρει γὰρ οὐδὲν τοῦ νηπίου,χαθ᾽ ἡλιχίαν,δ ταῖς φρε- 

σὶ νηπιάζων. “Ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν, χαὶ τὰ αὐτὰ 

πάθη πολλάκις ἐν ἀμφοτέροις εὑρίσκεσθαι. Μήτε 

μὴν ἐν οἷς διὰ τὴν ἡλικίαν τὸ πρέπον τοῖς πρεσόυ- 

τέροις σώζεται, πρὸς ταῦτα τοὺς νέους διὰ τῆς 

συναναστροφῆς πρὸ καιροῦ προπε- 

τεύεσθαι. 

ἀπρεπῶς 

,΄ “ - - 
Ταύτης τε οὖν τῆς οἰχονομίας ἕνεκεν, καὶ τῆς 

λοιπῆς σεμνότητος, διωρίσθαι χρὴ τῶν παίδων καὶ 

τῶν τελειοτέρων τὴν οἴκησιν. Καὶ ἅμα οὐδὲ θόρυδον 
ἕξε: ὃ οἶκος τῶν ἀσχητῶν ἐν τῇ μελέτη τῶν διδα-- 

᾿ - Ὑμάτων " ἀναγκαίᾳ οὔσῃ τοῖς νέοις. ᾿Αλλὰ προσευ- 
ΑΥ ᾿ - 

χαὶ μὲν χοιναὶ χαὶ παισὶ χαὶ πρεσδυτέροις ἔστωσαν, 

αἱ χατὰ τὴν ἡμέραν διατετυπωμέναι. Τοῖς τε γὰρ 
ΗῈ -- ἘΞ Ξ 

παιδίοις ἐθισμὸς ἐχ τοῦ ζήλου τῶν τελειοτέρων 
ῖ Η 

πρὸς “χατάνυξιν, χαὶ τοῖς προάγουσιν οὐ μιχρὰ 
ἐν προσευχαῖς ἣ παρὰ νηπίων βοήθεια. Μελέται δὲ 
3. 7, ἃ. κ ἡ , “ ἘΣΑ͂Σ ΟΣ ἰδιάζουσαι, “χαὶ δίαιται χατά τε ὕπνον καὶ ἐγρή- 

ΐ ΕΞ γορσιν, χαὶ τροφῆς καιρὸν, χαὶ μέτρον καὶ ποιότη- 
, ,ὔ " ’,ὔ 31) ΄ μυ τα παιδίοις πρεπόντως ἀφωρίσθω. ᾿Επιτετάχθω δὲ 

- ΄ 

τοῖς τοιούτοις ὃ χαῦ ἡλικίαν προήχων, χαὶ τὴν 
, Ὁ ο᾽ 

ἐμπειρίαν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ὧν, καὶ μαρτυρίαν 
Γ͵ λ " Ὁ 

ἔχων ἐπὶ μαχροθυμίᾳ - ὥστε πατριχῇ μὲν εὐσπλαγ- 
, ᾿ δ τ; 

χνία,», λόγῳ δὲ ἐπιστημονιχῷ τὰ ἁμαρτήματα τῶν 
Σ ΞΞ 

νέων ἐπανορθοῦσθαι, “οἰχείας ἑχάστῳ πταίσματι 
ν τὰς θεραπείας προσάγοντα, ὥστε τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπι- 
, 3 ΕΣ -Ὡ» 

τίμησιν ἔχειν τοῦ ἁμαρτήματος, χαὶ γυμνάσιον 

Ἐ ἀπαθείας τῇ ψυχῇ γίνεσθαι. Οἷον, ὠργίσθη πρὸς 

τὸν ὁμήλικα ; Τοῦτον θεραπεῦσαι, καὶ ὑπηρετῆσαι 

8. Βοσ, Ῥυΐπηις οἵ (0]}. οἶχον χαὶ δίαιταν τοῖς παισὶν, 

ὥστεμνήτε. Οοάεχ ο58. οἴκους χαὶ δίαιταν τοῖς παισὶν, 

ὡς : «πο τ Ἰγονῖιβ, 11 ΤὈγΓασδα δὲ πο] ἰπ5 {ποιὸ 

6586 1 ]Ἰσα ταν. ΑΠΠ «αϊάατα. Νί55. οἵ δα αἱ ἴπ 

οοπίοχ[ία. 

ΔΈΘΙΙ πρὸς προάγοντας. Αἴ Μ55, ἔγε5 πρὸς τοὺς προά. 

»ΈΒΘρ. Ῥυΐπλι οἱ 055. ἀναγκαίας εὔσης. 

ς Ἄδρ. Ῥτίπηιβ ἐπ παῖις πρὸς κατάνοιξιν. Μοχ Οὐ- 

ἄοχ 85. οὐ μιχρόν. ϑιατιπι δα Ἴτ10 Β451], βοήθεια προσ- 
γίνεται, εἴ ἴξαὰ 4ιοάις Ἰορίταν ἴῃ οἀϊείοπο Ῥατγιβιοηϑὶ, 

ΤΟΝ. 11. 

800 

Α 

λ07 

Ρἰθίαϊθ., ταμη  τ1 ΘΟΠΊΠΏΠ65. ἔγαϊγιιπ ἰἰΠ6}]., 

ΡΓΘΟΙΘΡΘ 116 ῬΕΘΙΟΓΙΠΠῚ 7) 510} 6 ΠΊΔΓΟ5. 51Π|, 51ν6 
[ΘΠ] Π85., ΒΘ ρΡΑΡ ΑΙ ΟΡΟΡΘ᾽ δὲ ἀπο. οἱ αἰ ίδηι, 

αὖ Οὐσὰ 56 ΠΊΟ 65. ΠΘΊΙ6 ΠΟΘ ΠΕ ΠῚ Π]Δ]ΟΓΘΠῚ 5, ΠῸ- 

46 {ἀιιοῖα πη. ̓ πιπηοἰοαπὶ Ππαρϑαηξ., 564 οοη- 
ΘΡΈΒ5115. γαγ ἰαῖθ ογσα ΔΗΓ ΟΠ ΏΙΟΙ 65. ΓΘΥΘΙΘΠ ΓΔ 1 

βουνοηΐ, ΠΘήτι6 6χ ΡαἢΪ5 4188 ρου [ΘΟ οΥ θιι5. 
πο θοία οἴϊοῖα ᾿νυοσαπίιν ( 54 πὰπ 40. 605 ἃ" 
[5 αἰἰβοθϑβίβϑθ ΟΠ ρου), ρθοοα Πα] [ΔΟἸΠΠὰ5.. 

ἃ ΘΌΡΡ6. ΔΠΙΠῚΪ οἰ αίϊο ᾿δί ΘΠ ΟῚ δἷ5 1ΠΠΘΟΔ ΓΙ, 

ἄπιπι π᾿ 115. {1186 ᾿ρϑὶ γϑοῖθ ο"ΠῈ, ΘΟ ΡΟ ΠΙΙΠΠΘΙῸ 

ἈΠΕΦΌΪΟΓ 65 ἀ6]] πα πιθη 85 νἱάθηῖ. (τ ΘηΪπὴ ῥοῦ 
δι πιθηΐθ, ἃἷν 60 4{|ὶ δοαϊθ ριον δϑῖ 7, Π1Π1] α1- 

ἔθυε. Οὐμανθ Π1Π1] ΠΡ ΠῚ 51 ἴῃς ἘΠ ΒΠ6. ΘΔ θιὴ 
δ απ ὙἸΠ1ἃ 58 ΡΟ ΠΕ ΠΙΘΙῸ ΓΘΡΘΥΪ ἢ [πΓ. ΝΘΩ 16 γΘΓῸ 
ἴῃ 4πῖθτι5 ἈΠΕ ιν 65 ἀθοουι πὴ 56 ΠῚ Ὁ} 5118 Π} 
δοϊδίθιη , Θὰ Ππ|ΠΊΟΓῈ 5 δι16 [ΘΠ 115 δὲ μ᾿ γον ἀ46- 
ΘΟΓΕΠῚ [ΘΙΠΘΙ 6 ἀσαηῦ ΟἿ ἔθ 6 πίθη) οἴιπὶ 1ρ515 
ΘΟΠϑιΘ [1 Π6Π|. 

5. ΟἸΔΌΓΟΡΓΘΙ. σαπὶ Πτι]}115 ΘΟΟΠΟΠΊΪδ5., {ΠῚ 
ῬΘΙ Ζπι:6 Θἔΐα πη δον Πα ἀἸ5οΙ ρ!]Π8 ἃ6 58 ΠΟΙ Π]0- 

ΠΪδ5 σατιϑα αἰἸ5.1 Ποῖα ΠΔ 6558 Ορογίθί ΡΘΟΥΝ ΠῚ δὲ 

πᾶῖτι πη Δ] γι ΔἸ τα ΠΟ Π 6. ῬΥΘοΙ θυ 116.) ἀπ1ΠῈ 
ΠΘΟοϑϑανα 118 ΤΠ ν ΘΠ τι5. Θχθγοιίτο ἤδθὲ., ΠῸΠ 

ταν θα ὈΓ Γαι ΠΟ ΠΔΟΒ σι ἀΟηηῖι5. ΡΥΘΟΔΙΟΠ65 ἅτι- 

[ἘΠῚ {1185 Ρ6. ἀἴθπι ᾿Π5Ε1{π||256. σι ΠΕ, Θὲ. Ριιθυ 5. δὲ 

ΔΗ ΖαΪΟΥ Ρι15 51Π| ΘΟΠΊΠΠΙΠ65, ΝᾺΠῚ ΡῈΘΥΪ Τη8]0- 

ΓᾺΠῚ ΘΧΘΠΊΡ]Ο σΟΠΙρτΙ ΠῚ ΘΟΠΒΙΙΘΒΟΙΏ : ἈΠ ΓΙ ΖαΪΟ-- 
ΓῈ5 ΨΕΙῸ ἱπ ΡΥΘΟΔΕΟΠΊθιι5. ἃ Ριι6 15 μαι Ῥάνι 
Δα] ναπίμν, Οδίθγιτη {πο ἃ βοιηπιπη, δά νἱ- 
Θ1Πὰ5.,. δ ΓΘΠΊΡΙΙ5.. ΠΠ ΘΠ ΘΕ ΔΙΊ 116. Οἱ ΖΑ Πα θ τι 

Αἰϊτηθπτογιιη δἰ τ 6 8. ΘΟΠν ΘΙ πίοι Ριιθ 15 ἄθοον- 

παπίαν ΘΧΘΡΟΙ ΠΟ Π65 οἱ αἸοοῖϑο ρΘοι ἢ αγθ5. Ργθ- 

Ποίας ἀὐιΐοπι [Δ Π1Π]0115 4 υ]5ρ᾽ 41 δοῖα 8 ΡΥ Όν ΘΟ ον", 

δ ουΐβάιιθ Θχ ρουϊθπεϊα ᾿ΓΟΘΘΠΕΪΟΙ 7). 41] Θιϊλη 

Ἰϑμ τα τα τοϑυπποηϊαιη. Παρθαΐ τς ραΐθυπα ο]6- 
πηθητϊα ἃ6 ῬΘΥΪΓΟ 5ΘΡΠΠΟΠ6 ΘΟΟΥΡΙσαΓ ἡ ν πιιπ ρ60- 

οαἴα,, αἴ ρθου]δυῖα γΘπιθ ἴα 5 ΠσῚ}}15. (6110 115 
αἴεναι ; ϑίπιι!ιιθ. δὲ ΟΡ μΘπ αἴτι ΡΘΟΟΔΙΠΙΠῚ . 

δὲ δηϊηια δα Τρ ΟΡ Γαι πὴ (πιΘ πη ἃ πὶ ϑἰαίαμη 

δχοροθαίαν, ἘΧΘΠΊΡΙΙ σατιϑα,, ᾿Ρα 115 δὲ (ΒΡ τ 

ΠΙιὰ προσγίνεται πεάαδ ἰπ δἀϊίοπο επ., ποζας ἴῃ 

Οοαϊος ο55. ποις 1πὶ 1115 Φιαίπον ΜΝ55, Ἰπυθηῖαν, 

ἃ Βοσ, ρυίπιιβ χαὶ δίαιτα. Μοχ τπι8. Νί5. πρε- 

πόντως ἀφοριζέσθω. 

ὁ (οἄοχ δοββ. ἐπανορθοῦσθαι οἰχείως ἑχάστῳ πταί- 

σματι, ὥστε, Ὀτονίαβ 4αϊοτη, 86 βθῆϑιι πὸμ εἰ1551- 

ταῖ]1. Κορ. Ῥυίπαιβ ὀπλθη ἀδίιι ἐπάγοντα. 

ΓΒοσ. ρεΐπιιιβ οἵ οββ, εἴ (010. γυμνάσιον εὐπει- 

θείας, οὐεαίεπίϊα ἐαεγοϊίαίζίο. Ἑλιίοτιε5. νοΐογος. οἱ 

ΟομΡοῖ. οἵ Ἀςρ. [οτίλι5 ἀπειθείας. 



ἠὃ 

8110 σοι} ἢ Ἑπιμὶ ΡΙ σαΡΟ., Ἰρβίαιιθ Ρ᾽Ὸ [Δοῖπο- 
υἷ5 γαϊϊοπθ βαρ ρϑουνῖνθ σοσαίαν, Νάμη. Πα Π}Π 4115 

ἀϑϑιιθίιο ἰγαοιιπ Ἰὰπὴ ΔΠΙηΪ Πιια5ὶ ΘΧΒΟΙ ΠΗ ; 

οὐπα οοηῖνα 5] θην οἰ αιϊο θ]Θυ ΤΏ ιι6. ΠΟ) ἷ5 

ἰρᾶμη ἱΠσΟΠΟΡΟΓ. ΘῈ ΠΠΙ511 ΟἾ 5 Ρ᾽ΌΘΙΘΡ ΓΘ ΠΊΡ 15 7 ΔΙὰ- 

χίτπα ἀἰοὶ ραῦίο ἰογιπθε. ΤΟ ]66. ἃτιΐ ἰη ἀθοονο 
οἴδιιπι σΘρῖϑ56 ἀθρυθῃθηβιιβ δϑὶ ἢ [ρ56 γί θοι 5 
τΘΠΙΡΟΥ 6 ἃ Οἶθοὼ ΔΡασῖι5., αἴ1ο5. υἱΐθ δάθηΐοβ ἴπ- 

τποῦὶ σΟρατα" 5. αΐ Θὲ ΔΡΒΠΠΘηΠα. Ὀ]Θοία ἴα), οἱ 
Ποποϑίαϊθιῃ αϊδοαῖ. Ῥγοία! τ νου θα ΟἹ ΟΒΊΙΠ , 

ΘΟΠ ΕΠ] 6] απ ἴῃς ῬΙΟΧΊΠΊΠῚ.,. ΠΙΘΠδοίπ πὶ, 8}1- 
«4 ἁἰϊα 4 φαοά ἱπιονάἀϊοία πη. 511} ἘῚ νθπινῸ δὲ 
516 η110 οαϑεσθιαν. 

3. Αἴχίιο δεϊδπι {ΠΟΥ ἉΡΕΙΠῚ δι πιπ ΘΟν ΠῚ ἴ1π- 

δέτατο δοσομηηηοάαίιιΠ) 6556 Ορον θα, δὲ ψοοα]ι- 
15. 6 ϑουῖρεανα βαρ 115 ττὰ ΠΕι".,. ΘΓ 1515 ΠΑΡῸ Π- 

ταν Δ πα ἢ] τπππὶ [οἴονται η Πἰδιου δ. Ιοοο [αἰνα]ὰ-- 

Τἴιπ}., οἱ δάἀοοθαηΐαν ϑθη θη τὰ5. ΡΡΟν ΘΙ] ΟΥΙΠῚ ν 

δὲ πποιηουῖδθ ῬΡΘΟμλΪα οἰβάίθηι θ᾽ ΟΡΟΠ ΔΉ τι) [ἃ 1 
ῬΓῸ ποιηϊηῖθιι5 {πιὰ πὶ ῬΥῸ ὙΠ 115... τ Το πη 6 οἱ 
45] ΔηϊΠλιιπὶ ΤΟΙ ΧΑΠίΘ5... Π1}1ἃ οἴη τη] οϑιία., 

Μοάιι5 ρὰε- 
ΤΟ τΓιΙΠΊ Θγι- 

ἄϊοπάο - 

ταμπὰ, 

Πα] 4ιι6. Οἰοπβίοπθ., δά βοοριιη ΡΘΡΠ πσαηΐ, 
Ῥιωτογθα]ιιθ 4] 5ιπὶ 6] αβοϊςς γθοῖθ θά ποαιὶ, 

δἰτϑητοπθη ἈΠ Πιϊ [ἀο1] 6. ἀβϑθ ΘΠ ἴι1) 5. ἀ[ητι6 
πιδη115 ἈΡΟΡ ΓΑ ΟΠ 6 ΠῚ να γ 6 ἀϑϑιιθϑοθηΐ,, 5] ἃ τηὰ- 

σἰϑιν 5. ἀϑϑί ἀτιθ ἸΠΓΘΥΡΟΘ ΘΠ Τα)" 5. αι] 51 Ὁ ΘΟυ ΠῚ Δ ηΪ- 

Πλτ15., οἱ φυϊά Ἰη πιθηΐθ νθύβθηϊ. ϑτθηίηι 1} εἴ, 

αϊροῖθ βἰ μη ρ]οχ . ἤναι ]5. Πϑϑοὶὰ , δὲ δά πηοπάαὰ- 

οἴη ἱπορῖα, πα}}}0 ΠΟΡΌΙΟ ἀΠΙΠῚΪ ἀγοαπὰ ΡΡΟΩ ΙΕ : 

ΔΟΟΘΙ διΐαπι, {πο 411 ἴ8}15 Θϑῖ., πθ ρϑῦρϑίιιο 
ν ΘΕ 5 σουη πη [15 ̓ πη]ΟΥῚ ἀδρι πο πάαιαν, ἔτ- 

δῖθι δια. ΘΟ Ἰ ἈΠΟ Π65., αἴάιιο οἱ στ] Πτιτὴ 

ἀδάθειιβ γθυ θυ τι5., ΒΘ ΠΟ ΡΒ} ἀϑϑι τι ἃ} ἴπε- 

Ῥ 5 γθνοοθιῖ. 

Δ. Απίπηιιβ ἰσῖταν ἄτη δά ιιο ἴο1}6 σΟ ΠΟΥ Π]αΥὶ 
Ῥοίδϑέ, ἀπιηάιι8 [6 ΠῸῚ οϑὲ, ἃὸ Ἰηϑαι Π10}}15. 66 γ88, 

τοῦτ ΟὈ] αἰ ανα ΠῚ [Ὁ Π]ὰ58. Πα }}0 ΠΘΡΟΙΟ ἱπά 1}, 

αὐ οἴηπῖα θοπὰ 5[ατηι ἃ]0 ᾿ΠῚ 110 ΘΧΘΡΟ ΘΠ 15 δϑῦ : 
οὐ αὶ αὐ ιουῦὶς σατο, Πα 5 τι6 ἀἰβοθυ πο πα ἀο- 

ΟΟβϑουϊ, ἃ 7Δο1 15. ἸΏ1{10 Θ᾽ θη ἢ 15. δὲ ἃ {4115 

Ῥ δι εἶδ [Ὁ ΠῚ15 ΟἸ 5115. 1Π5 Ὁ ΓΔ}, Λα το π 6 ἰ4 απο 

ἈΠῸ δοὲ ϑυσσονθηΐθ, σοηβιιθίμἴπ 6 νειῸ [ΔΟ]Π]τὰ- 

Φυο τοπι- ἔργ Δ γϑοῖθ ἀσοηάιιηι ΡΟ θΘηθ. Τιης ἁπίθιη 
Ῥοτγο Ποτὶ 
ἄθνοαι νιν. Δ] 6 πα Θοὲ νἱγο ΙΓ 115 ῬΡΟ ΓΟ5510, ἰδ Π] 1181} 
Εἰπτιαιῖβ Ἐπ νὸς 4185 78πι ἤγπηὰ 511, δὲ αιιᾶρ ἃ} Ἰρϑονιπὴ 56 η! 6 ΠΠ1ὰ 

᾿ 
Ἐν 
εχτεμινει . Ε Τιορσίταγ ἴθ (Ο]}. 

δἀϊιομοβ εἰ ορ. βδουη 5 τῆς ἐπάρσεως πολλάχις 

ὀργὴν ΑἸῚ {τὸ5 Ν55. οὰπὶ Ν᾽ ο85. 

αὖ ἴα οοπίοχίι. {Π{π0 ἀυιΐοπι πλοῖο Ἰοραΐι", ποπ π11]- 

τὰπι ἰηΐογοϑι. Νὰπι ὁχ αἴνααο Ἰδοιίομθ εαθπὶ οἷαπο 
βοητθητα οἰ εἴτι. 

Μὸοχ δηιῖψια 

ἡμῖν τὴν ἐμποιούσης. 

5. ΒΑΒΙΕΙ! ΟἸΒΑΒΕ “ΣΙ 

ὅ07 

ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΑἈΠΕΙΠΕΡ, 

αὐτῷ κατὰ ἀγαλογίον, τοῦ τολμήματος ἀναγχασθή- 

Ὁ γὰρ πρὸς τὴν ταπείνωσιν ἐθισμὸς δοἷον 

ἐχτέμνει τῆς ψυχῆς τὸ θυμούμενον; τῆς ἐπάρσεως 

ὡς τὰ πολλὰ ἡμῖν τὴν ὀργὴν ἐμποιούσης. Ἥψατο 

βρωμάτων παρὰ καιρόν; ᾿[ἰπὶ πλεῖστον τῆς ἡμέρας 

ἀπόσιτος ἔστω. Ἀμέτρως ἢ ἀσχημόνως σιτούμενος 

χατεγνώσθη ; Κατὰ τὸν χαιρὸν τῆς τροφῆς εἰργόμε- 

νος τῶν σιτίων, δρᾶν τοὺς ἄλλους χατ᾽ ἐπιστήμην 

ἐσθίοντας ἀναγχαζέσθω, ὥστε χαὶ χολάζεσθαι τῇ 

ἀποχΐἣ, χαὶ διδάσχεσθαι τὴν σεμνότητα. Λόγον 

ἀφῆχεν ἀργὸν, ὕδριν εἰς τὸν πλησίον, ψεῦδος, ἀλ- 

λο τι τῶν ἀπηγορευμένων; Τῇ τε γαστρὶ χαὶ τῇ 

σιωπῇ σοφρονιζεσθῶς 

δὲ δὲ χαὶ τὴν τῶν γραμμάτων μελέτην οἰκείαν 

εἶναι τῷ σχοπῷ ὥστε χαὶ ὀνόμασιν αὐτοὺς τοῖς ἐκ 

τῶν "Γραφῶν χεχρῆσθαι, χαὶ ἀντὶ μύθων, τὰς τῶν 

παραδόξων ἔ ῥγὼν ἱστορίας αὐτοῖς διηγεῖσθαι, χαὶ 

γνώμαις παιδεύειν ταῖς ἐχ τῶν Παροιμιῶν, χαὶ 

ἄθλα μνήμης ὀνομάτων τε χαὶ πραγμάτων αὐτοῖς 

προτιθέναι, ὥστε μετὰ τερπνότητος χαὶ ἀνέσεως 

ἀλύπως αὐτοῖς χαὶ ἀπροσχόπως τὸν σχοπὸν δια- 

προσογὴ δὲ τῆς διανοίας, χαὶ ὃ νύεσθαι. Καὶ ἣ 

Ξ τοῦ μὴ μεπμρίεη ἐθισμὸς, εὐχόλως ἂν διὰ τῆς 

ὀρθῆς ἀγωγῆς τοῖς τοιούτοις ἐγγενσιτον εἰ παρὰ 

τῶν ἐπιστατούντων 

ἔχουσι τὴν διάνοιαν, χαὶ τί ατρεφουσιν ἐν τοῖς λο- 

συνεχῶς ἀναχρίνοιντο;, ποῦ 

γισμοῖς. Τὸ γὰρ ἁπλοῦν τῆς ἡλικίας χαὶ ἄδολον . 

χαὶ πρὸς τὸ ψεῦδος ἀνεπιτήδειον, ἐξαγορεύει μὲν 

εὐχόλως τὰ ἀπόῤῥητα τῆς ψυχῆς" ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ 

συνεχῶς ἐγκαταλαμθανεσθαι τοῖς ἀπηγορευμένοις : 

ὃ τοιοῦτος φεύγοι ἂν τὰς τῶν ἀτόπων ἐννοίας, χαὶ 

συνεχῶς ἑαυτὸν ἐχ τῶν ἀτόπων ἀναχαλέσεται, τὴν 

ἐχ τῶν ἐλέγχων αἰσχύνην φοδούμενος. 

Εὔπλαστον οὖν ἔτι οὖσαν καὶ ἁπαλὴν τὴν ψυχὴν, 

χαὶ ὡς χηρὸν εὔειχτον, ταῖς τῶν ἐπιδαλλομένων 

μορφαῖς ῥᾳδίως ἐχτυπουμένην, πρὸς πᾶσαν ἀγαθῶν 

ἄσχησιν εὐθὺς χαὶ ἐξ ἀρχῆς " ἐνάγεσθαι χρή" ὥστε 

τοῦ λόγου προσγενομένου, χαὶ τῆς διαχριτιχῆς ἕ ἕξεως 
προσελθούσης, δρόμον ὑπάρχειν ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς 
στοιχείων, καὶ τῶν παραδοθέντων τῆς εὐσεδείας 
τύπων, τοῦ μὲν λόγου τὸ χρήσιμον ὑπούάλλοντος, 

τοῦ δὲ ἔθους εὐμάρειαν πρὸς τὸ κατορθοῦν ἐμποι- 

οὔντος. Τότε καὶ τὴν ὁμολογίαν τῆς παρθενίας προσ- 
ΝΟ" ε ΚΝ ͵ὔ Δ ὉΥΕΕΑῚ , 2 , 

ίεσθαι δεῖ, ὡς ἤδη βεδαίαν, καὶ ἀπὸ γνώμης οἰχείας 

" (οὔεχ οβ5. τῶν πραγμάτων, σογταπρίο. 
ἃ Βορ. ῬΓΙπηὰ5 ἡ προσευχὴ δὲ τῆς, πιδεητὶς ρΡεςαῖϊο. 

παι Ἰοπβο ἴάθπι Ν5. ἐγγίνοιτο, ΑἸΔΟΥ ἐγηίγνοιτο. 

» Οϑάοχ (9]". ἀναγαγέσθαι, Μοχ Ἰάοιη Μ5, εὔδρο- 

τον ὑπάρχειν. 



ἈΕΘΙΙ.Ὲ ΕΥΒΙ5 ΤΆΛΔΟΤΑΤΕ. 

χαὶ χρίσεως γινομένην “ μετὰ τὴν τοῦ λόγου συμ- 
πλήρωσιν “ τεθ᾽ ὃν χαὶ τιμαὶ, καὶ τιμωρίαι τοῖς 

ἁμαρτάνουσιν, ἢ τοῖς κατορθοῦσι παρὰ τοῦ διχαίου 
- ὰ ᾿ - » 5 ἃ», Ὁ αὶ 

Χριτου Χατ. τὴν τῶν ἐργῶν αςζιαν “οἰόοονται. Μάρ- 

τυρᾶς δὲ τῆς γνώμης τοὺς προεστῶτας τῶν ἐχχλη- 

σιῶν παραλαμύανειν, ὥστε δι᾿ αὐτῶν χαὶ τὸν ἁγια- 

σμὸν τοῦ σώματος ὥσπερ τι ἀνάθημα τῷ Θεῷ “ χα- 

θιεροῦσθαι,, καὶ βεδαίωσιν εἶναι τοῦ γινομένου διὰ 
- Ἂ Ἄ 

τῆς μαρτυρίας. ᾿Επὶ στόματος γὰρ, φησὶ, δύο ἢ 
- , , «-» «Ὁ “ ν 

τριῶν μαρτύρων σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. Οὕτω γὰρ 
ι ἐν Ξ 

χαὶ ἣ σπουδὴ τῶν ἀδελφῶν τὸ ἀδλασφήμητον ἕξει, 

χαὶ τοῖς ἑαυτοὺς καθομολογησαμένοις Θεῷ, εἶτα 
3 " πὸ " “- τι ΑΙ, ᾿ ΕῚ ͵ ἀθετεῖν ἐπιχειροῦσιν, ἀφορμὴ πρὸς ἀναισχυντίαν 
ΕῚ «ς ἵν « ΝΟ ᾿ μ᾿ ὔ ΑῚ οὐχ ὑπολειφθήσεται. Ὃ δὲ μὴ καταδεχόμενος τὸν 

ἐν παρθενίᾳ βίον, ὡς οὐ δυνάμενος μεριμνᾶν τὰ τοῦ 
, -Ὁ- -ὉὋὉ Ὕ 

Κυρίου, ἐπὶ τῶν αὐτῶν μαρτύρων ἀπολυέσθω. Τόν 

γε μὴν "᾿χαθομολογησάμενον μετὰ πολλὴν ἀνάχρισιν 
ὶ ἜΩΕῚ ἌΣ ΩΝ , , . , 

καὶ ἐπίσχεψιν, ἣν ἐν πλείοσιν ἡμέραις ἐπιτρέπειν 
ὅτ οςς Ἢ πος , ν ταΣ 

αὐτῷ ποιεῖσθαι χαθ᾽ ἑαυτὸν προσήχει, ὡς μὴ δόξαι 
τι χαθ᾽ ὑπαρπαγὴν παρ᾽ ἡμῶν γίνεσθαι, οὕτως ἤδη 

παραδέχεσθαι δεῖ, χαὶ ἐνυρίθμιον ποιεῖσθαι τῇ ραδέχ: . χαὶ ἐνυρίθμιον ποιεῖσθαι τῇ 
Ἐς κα Ξ ΠΡ 

Β ἀδελφότητι, χαὶ οἴκου χαὶ διαίτης τῆς αὐτῆς τοῖς 

τελειοτέροις μεθέξοντα. Ὃ δὲ παρέλαθεν ἡμᾶς εἰ- 
πεῖν, οὐδὲ νῦν προσθεῖναι ἄχαιρον, ὅτι διὰ τό τινας 

τῶν τεχνῶν εὐθὺς ἐχ νηπίου ἐπιτηδεύεσθαι δεῖν, 
Υ̓ “- 

ἐπειδὰν ἤδη τινὲς τῶν παίδων ἐπιτηδείως ἔχοντες 

φανῶσι πρὸς τὴν μάθησιν, τὸ ὑὲν συνδιημερεύειν 
ΕΥ̓ - “- τὶ αὐτοὺς τοῖς διδασχάλοις τῆς τέχνης οὐχ ἀπαγορεύο- 

, ᾿ ΕῚ ͵ ᾿ ν γῇ 

μεν. Νύχτωρ δὲ ἀναγκαίως πρὸς τοὺς ὁμήλικας 

μεθιστῶμεν, μεθ᾽ ὧν χαὶ τῆς τροφῆς αὐτοῖς ἀναγ - 

χαῖον μεταλαμδάνειν. 

σ 

" 

Ε 
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80 ἡπάϊοῖο ργοἢ οἰδοαίιν ; ὰπὶ ρου[βοΐα δὲ ἈΡβο]ΐα 

ΓΔΙΟΠΘ : Ροϑί “04 ἐθπηρι5. δὲ Ῥγθπηϊα δὲ ρα Πδ5 
ῬΘοΟΔΠ ΕΠ ι5 απ  σθοῖθ (ἀοϊθπιῖθιι5 ἃ Θπ0 Πα 166 
ῬΙῸ ΟΡΘΡΕΠῚ ΠΠΘΡΙτΟ ἀθοθυ πη. Τοϑίθϑ ΓΘ 

Βυ]υ566. ΡΓΟΡΟΒΙ Δ ΠΡΟ Πα] ϑαπὶ Θοο  Θϑἰ Ἀγ ἢ 
Ρυω δου, τξ ᾿ρβουιμη Ορογὰ δὲ θοῦρον 5. βαποι-- 

πηο τᾷ γ 6 τ] τ65. ααεθάαμη σάτα Πθὸ ἀθαϊοθιιν, 

δὲ ἤγιηᾶ δὲ Πδθο δοῖίο μρ6ὺ ᾿θϑιηοπῖιπι. Λίαηι, λα. 8. 

Ἰπ4υ1}, γε ΟΥΘ «πιοτιατα αὶ {τίπιτι ἐδείϊιπι οἰαΡῖϊ τὸς 

οπατιθ Φδγ ὕπεισι. ὅ16 ΘΠΪπὴ οἱ [γί γιι πὶ ἀσΘΠαΪ ΓΔ[1Ὸ 
ΠΘΟ πᾶ] διι οί, δὲ οἰ5 41 56 ἴρ505 60 ἠδβροη- 

ἀοειιηΐ, ἂς ἀθίπάθ ρ ΓΟ Θϑϑ ΟΠ πὶ ἰγγ 8 ΠῈ [ἌΘΘΓΘ 

ΘΟΠΔΠα, ΠᾺΠ} ᾿πηρτ 6 Π|185 ΟσσΑ510 ΓΘ] τ 6 τι}. 
564. «αὶ ἴῃ υἱροιπίξαῖθ ν᾿ ΠῚ ἀσΘ ΓΘ ΠῸΠ ΨΠ] , 15» 
τα 18 Π| 41| ΓῸ5. Τ)ΟΙΪΠΙ ΟἸΓΆΓΘ. ΠῸῚ ψα]θδῖ, 
ΓΟΓᾺΠῚ 115616ΠῈ| ἔθϑΕ 115. ΕἸ πη! πιν. Οὐδ ίθυτι πὶ “πὶ 

ῬΓΟίδβϑιιβ [ΠΥ ροϑὲ πη] πὶ ᾿π σα ΠΟΠῈΠῚ ἃ6 

αἰ! ογ ]οπ θη}, {πᾶπὶ οἱ Ἰοογο ἄθθοὲ θυ να] πὰ 
ἴσον αἴθυια ΠῚ. Θ᾽ αν π 5ρᾶι0, Π6 414 ΡῈΡ γὰ- 
Ρίμπι ἃ ΠΟΡῚ5. {ἰθὺ} νἹάθαιιν, ᾿[ὰ ἀθηλι πὶ 5ι1501-- 

Ρίθπ 5. 651, δ ᾿πίοθν ἔα γο5. ΔΠΠΙΙΠΊΘΓΆΠΑΙΙΒ » 

δαπηάθηι ἀδἸ πο ῸΡ5 δὲ ἀοηηιι δὲ ἀϊεοίαπη ΠΑΡ τι-- 

ΓἾ5 ΟἸΙΠῚ ΠΊΔ]ΟΣΙθτι5. 564 απο ἀἴσοῈ ΠῸ5 ἔαρ, 
εἰ πο δήἠάθιθ πὸπ Δ05 Γ6 [που , πο5, σφυρὰ 

4] π5 48 πὶ ἀΡ ΕΠ 115 δία τ) ἃ ΡῈΘΙῸ ἀδηάᾶ Ορογὰ 
511, Ὁ] 18Π| ΡῈΘΡῚ ΑΙ141} 86] Θ88. ἀἸἰβοθη 5. νἱϑὶ 

{που ῖπε 6556 Ἰθοποὶ, πο πὶ ΡΡΟΠΙθ ιν 6, 4π0-- 
ΠῚ ΠῚ15. ΟἸΙΠῚ ΔΡΓ15 Π] Δ ΣΙ 51015 ἱπίθυ πὶ πα πϑᾶπε, 56 
ΠΟΟίιι 605 ΠΘΟΘΘϑΆΡΙΟ ἃ : ΠᾺ]65. δῖι05 {ΓΔ Π5- 

ΜᾺ] ΕΠ ΠΊ115, 41 τιϑοῖι πὴ ΕἸ] 11 πῈ δ ϊὰ πη οαρίαπί ΠΘο65- 
56 6ϑ1. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ 1-ς΄. 

Ἄν .,.δῈ - "»-Ὡ-΄᾽ ’ὔ' ΕἸ Ὃ- ““ Ε ΕἸ 

Εἰ ἀναγκαῖον τῷ μέλλοντι εὐσεδῶς ζῆν, τὸ ἐγχρα- 

τεύεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅτι μὲν ἀναγχαῖος ὃ τῆς ἐγχρατείας λόγος. δῇ- Ί γος. ὁ ΞΞ ἜΛΕΝ , τ 
λον - πρῶτον μὲν ἐχ τοῦ τὸν ἀπόστολον ἐν τοῖς 

ὁ Ἑάιῖο Β851}. αι ἂο Ραγίβ. χατὰ τὴν τοῦ λόγου. 

Ἑάδτῖο  εη, εἰ τὸ Ν95. μετὰ τήν, τεοῖο. διατί (0]Ρ. 

μεθ᾽ ὧν χαί. ΑἸ ἄπο Μ55. εἴ δά μεθ᾽ ὅν, ροδίψιιαπι 

ἐπιίσδα 65ὲ μγοεσοίο. 

ἃ Ψρἔογοβ ἄπο Πργὶ οαπὶ 55. ἀνταποδίδονται. 

6 (οάοχ (0]}. θεῷ ἀφιεροῦσθαι. 

ΓΈΔΙο Ῥαγὶβ, ραγῖξον ἂο Β4511, καθομολογησόμενον, 

ψιΐ μι ο εϑοίοποηι δοί ζαοίτγ δ, οὐϊὲβ αἰτίαις 56 τοις, 

208 ἹἽΝΤΕΒΒΟΘΟΑΤΙΟ ΧΥΙ. 

“π εἰ φιιὶ ρίε οἱνόγθ αἱ, τιδοθσϑαγία 5ἱξ 

ἐεπιρενατιίϊα. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

1. ΤΠ Ζπ6ὲ ΠΘΟΘββϑα Δ" 6556 ΘΠ ΡΟΓΆΠΕΪ8 ΘΧϑυ- 
ΟἸτ ΠΟ Π6ΠῚ : ΡΥΪ πη πὶ {461}, ΦαΟ Πα πη [6 Π)Ρ6-- 

Ἑάτῖο ἵεπ. εἰ οάεχ (οιηθεῦ, οὐπὶ α]115 {ΠῚ Ρι5 χαθο- 

μολογησάμενον. Μοχ Βερ;. Ρυΐπιιβ Εἰ  ο85. ἐπὶ πλείοσιν. 

Βυθῖπ 8. ἱπιργοβοὶ ΠΡγῚ ποιῆσαι, ΑἹ «μιαΐαον Μ85. 

ποιεῖσθαι. 

5 γείογοβ ἄτι ΠΡτὶ τῆς ἀδελφότητος. ΠΡΊἄομ εἄϊεῖο 

Β451}, ρουῖπάε εὐ Ρατῖβ. χαὶ οἴνου. ἙαΤο Ν ἐπ, εἰ Μ55. 
ποῃ Ῥϑιοὶ χαὶ οἴκου, 



Β 

Ἐε  ἘΡ ἘΣ τι ἠς 
χαρποῖς τοῦ Πνεύματος τὴν ἐγχράτειαν " ἀριθμῆσαι, 
“ 2} τὐ “- »" 

ἔπειτα δὲ ἐχ τοῦ, τὸ ἄμωμον τῆς διαχονίας χαὶ ἐκ 

Ἔν χό- 
ΗΝ Σ Ε 

ποις » ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι. 

, τ) - - τ 
ταύτης εἰπεῖν χατορθοῦσθαι, ἐν οἷς φησιν᾿ 

ο00 8. ΒΆΒΙΠῚ ὈΚΒΛΆΙΣ ΕΣ ΘΔΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

αἱ, 5.23. ΛΆΜ α ἃ] ΑΙΡΟΒίο]ο ἴμτθν ἔπιιοττι5 ΒΡῚ 5. γθοθ τς 
βοῖαν : ἀοῖπά νοῦ, Φποηΐαμη «11 ΠΟΒΕΡΙΙΠῚ Ὠ}]-- 
Πἰβίθυ πὰ δεϊαμη Ρ6ν ΠΠαπὶ ἱπου]!ραξιιιι [6], 1115 

3. 6». δ. γουθὴβ τθηβ : {πε ἰανογίδϑιις, ἐπ υἱδιϊιῖς, ἔπι 76} 1ι- 
5: ἘΕῊΝ τ 
“νὰ γεϊὶς, ἐπ σακίϊίαίο. Ἐπ᾿ ΔΠΡὶ : 1πὶ ἰαϑόγο οἱ γιπι- 

Ξ7: πιά, ὧν υἱαιϊιϊς δίδρ : ἐπὶ απ δὲ οἱ, ἐπὶ ἡ )τιὶὶς 

εσῶρο, Ἐὺ᾿ νανϑιιβ : Οπιπὶς ατίοην πὶ ἐπὶ ἀβοι6 

ἐοπίοπεῖϊι, αὖν οπιτιῖνιις 56 αὐ οιῖποῖ. ΝΌ]]α δαίθιη 

[Ὸ5. ἃ] ἴὰ [ἅΠΔ ΘΟΥΡῚΙ5. σαπιϊσαῖ (πὶ ΘΗ ΡΘΡ Πα, 

Ῥεδησον χα} {Ππ|| τι6 πὶ βουν τοι γοά σις. Ν πὶ. {ι- 
ἘΣ ΤΑ ΡΕΣ γομτα 5. ἴογνοῦ, δὲ ΠΡΙ ἀπ απν ὙΘΡΥἸ πΙΘ Πα ἀγιι 

νούϑας ΠΠ]οῖ- ΔἸ [ΠΟΙ] τὰ5 Τοι ρ πιὰ (τιαϑ] ἔρθη «οι ΘΟ} }1-- 
ἜΝ Ροῖι". Νοη ἐπῖπι ργοσιηξ δἐεἰτο ἀοἰϊοῖτ, Ἰυχτὰ 

ΤΟΣ Θα]οπιόποηι. Ἐσααϊὰ ἀαῖθπι σὰν ηθ ἴῃ ἄ6]10}15 ἀ6- 
ϑοηῖο, οἵ Πανθη 6 5656. Ζιοπονύβιιηι [ΘγθητΘ 
51πΠππ|5 ἢποὶ ροῖοϑιῦ ΟπαριΌρίθι ΑΡΟβίο αι ἀἸοὶῖ: 

Ποριναϑ. ΒΕ  σαγιῖς οιιγαπα τι ἐαοϊαιἰς αὐ σοποιιρικοεπίϊας. 
1. - Ὁ κοῖς, - 

τὶ ἀἰμι. 5. ᾿ἴθπι, Ομ ἐπ εἰοἰϊοὶῖς ες. οἰνοης πιοιΐμα δεῖ. 

0. Αἀ46 «ιοά Θχθιμθ πὶ 6] οἰ ανιιμὴ αι 15. αἶν 85 
[υι ]ναταιν, ΤΟ ΡΟ Πτϊδ πὰ ΠΟΪ}15 ΠΘΟΘ5ΒΑΡΙ ἃ ΠῚ 6556 
οβίθπαι, πὸ ἔουι 6 δια πλι5 (π|04] αἴνο5. δυνά ᾽ν, 

Πἰμηΐτιιπ : Ποοορίπιϊ ϑότα πα ἐπ υἱΐα {ια. 

“. Οὐαπι νϑιῸ τηθίπθπα ἸΠ ΘΠ ρου Δ Π ὰ 511, 
οὐιαι {Πα πὶ πα πιο ταν 

ζπς τθ. 955 

Μοιιοηᾶα 

δὲς ἰπτεπι- ρα ΑΙΡΟΒΓΟΪ 5. ἀσσυ, 
γόγαηϊια. , . . 5 ΦΑΓῚ 

ὡ, Τίοι. 5. ἰπῖον ἀθ δου οηΐβ ργορυϊθίαϊθθ, ἂς αἰχὶς : 7π πο- 

1. 2. νίβοὶπιὶς ἰόντι ἱπιδια τι ἱοπρονα ρμοτγϊοιιίοςα. 

Ετσιυὶ δπῖπι ἰιο ΠΥ τδ5 5ϑίρδος απὶατιῖος. Διο Θ]1-- 

Ῥθι5. πους σΘηθυ]ι15. γΘΟΘΠ51 15, 5Ὲ ΡΠ ΏΧΙΙ : 
Πὐϊώ. . 3. Ονϊηινϊπιαίογος, ἱπιϊοιι ρογατίος. Αἴχιο Ἐβαϊὶ δεϊατη 

πίθου πιϊα δθῖὶ Π]8]0 Τα ΧΊ Π]0. ἀσοιιβα 5 δϑῖ, 

ταπη τα πὴ 41ι} ῬΥΙΟν 5. ΟΡ 5. Ππινὰ ΡΙῸ τἀπὸ δ τ]ὸ 
3}. νϑπ ἴσθι. Ῥυδίθυθα ΡῸΡ ᾿ΠΙΘΙ ρΘΥἈΠΕΔΠῚ σορὶς 

Ἰιοιὴο ΠῸΠ ΟΡ ΘΙ ΡΟ 6. ΔῈ ΘΔ ΠΟΙΪ ΟΠΠΠ65. ἴθιη- 

Ρου μεθ Ἰαθ [πϑυὴῖ ϑρθοίαεῖ. ΤῸ ΡΟ 5 

ΟΠ] 5. 5 ΠΟΙΌΛΠΠ ἃ ὈΘατΟΥα ΠῚ Ὑἱϊὰ, Ἰρ 5] 54 116 

Τομἶμὶ ἵπ απ θ ὉΘ5 6 Π|5. ΘΧ ΘΙ απ ἃ πος 

1 ες. 

τος Γιατπὸ τοὶ ρμοῖοβι. Ἐογίαββο πὰ πια]6 ἰπίον- 

του εῖτι5. ἐναριθυῆσαι. οχ ἐγκράτεια, πρι] εἰς 

Ῥτοιαθίθαν, 

ΑΠΦααμῖο. ροβὶ Ἦρθβ. 

411 δὰπι πος Ἰοοὸ ῥτὸ οὐδὲ αδοιίπεπιία 

ΕΣ Ῥείπηις τὸ ἀμώμητον 

τῆς. 

» Τοΐαπι {Ππ4, ἐν λιμῷ χαὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλά- 

χις, αἀάιταπι οδὲ ὁχ (αοο  οβ5. οἱ ὁχ 1115. ἀπόθιις 

ΠΌΤΕ 
δοΡρονὶς αἰιοιακῖο. 

“ΑΒΕ Φαὶ ἄπο ΠἸνΕῚ οὰπὶ οβ5, χαλινῷ τινι ἄρχε 

Ησαυ Ἰοπβὸ οάοχ (0}}». χαὶ ὁ ὑποπίιεσμός, 

χαὶ πιέζειν τῇ ἐγκρατείᾳ προσῆκεν, ἐεπιροι απἴϊα δἰ 

ὕγεπο χιοάαπι δίρι ὶ ας ῬΓΕπεῖ ἀενει. 

ἃ Ἑαφιτομο5 νοΐογοβ χαὶ νεότητι. Αἱ ρος γε. εἴ 

(Ο]}. χαὶ νεότι "τος. 

5 Απεϊααὶ ἄπο ἈΠ τὶ πλούσιος" τὸ, ἀ 

Ἰοπβὸ Ἀὸρ. μυΐθιιις ΕΓ Ν οϑ5, οἵ ΠΕΣ 
αδες, Ηαυά 

ἀπόστολος ἐδίδα- 

- ε 3 , ν - 
Καὶ ἕτ “ρόδες Ἐν χόπῳ χαὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις 

πολλάχις " 

χις. Καὶ πάλιν: Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος, πάντα 

"ἐν λιμῷ χαὶ δίψει" ἐν νηστείαις πολλά- 

ἐγχρατεύεται. Καὶ ὃ ὑπωπιασμὸς δὲ τοῦ σώματος, 

καὶ ἣ δουλαγωγία,, ὅπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου τοσοῦτον, 
ε « Ἀ Ὁ “Ἅ , -- ὝΝ δ , 

ὡς ὑπὸ τῆς ἐγχρατείας κατορθοῦται. Τὸ γὰρ βρά- 

ζον τῆς νεότητος, χα 
᾿ νὰ ᾿, Ἂ λ Ν , ὶ πρὸς τὰς δρμὰς δυσχάθεχτον, 

οἷον "χαλινῷ τῖνι; τῇ ἐ τος τείᾳ χαθείργεται, Οὐ 

γὰρ συμφέρ 
Τί δὲ εὐπαῦ ἑ σαρχὸς εὐπαθούσης, καὶ 

᾿ Ξ ; , 
μένης ἀφρονέστερον : Διό φησιν ὃ ἀπόστολος - Καὶ 

ὰ τὸν Σολομῶντα. 

νεότητος περιφερο- 

ξι ἄφρονι τρυφὴ, χατ 

ἃ 

- Ἀ ᾽᾿ Ἁ - ἊΝ Ξὴ ᾿ 

τῆς σαρχὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἷς ἐπιθυμίας. 

Καὶ, Ἣ σπαταλῶσα, ζῶσ' 
ἐὰν τον ἥ ΣΕ ; ἣν 

δειγμα δὲ τῆς τοῦ πλουσίου τρυφῆς ἀναγκαίαν ἡμῖν 
: ᾿ ᾿ 

τὴν ἐγκράτειαν αβίσεΊσοα μήποτε ἀχούσωμεν ὃ 
ν 

ὅτι ᾿Απέλαδες τὰ ἀγαθά σου 

ῬΑ 

τέθνηχεν. Καὶ τὸ ὑπό- 

ἤχουσεν ὃ πλούσιος" “ὅ 

ἐν τῇ ζωΐ; σου. 

“Ὅπως δὲ φοδερὸν ἣ ἀχρασία, χαὶ ὁ ἀπόστολος 
πττνς 
ι ιἰξεν, ἐν τοῖς 

᾿ 
ο ιώμασι τῆς ἀποστασίας χαταριθ- 

Ἢ 
ς αὐτὴν, χαὶ εἰπών : Ἐν ἐσχάταις ἡμέραις 

νὴ Ψ“ 

ἐνστήσονται χαιροὶ χαλεποί. "ἔσονται γὰρ ἄνθρω- 
; ἃ 

ποι φίλαυτοι. Καὶ πλείονα ἀπαριθμηβάμενος τῆς 

χαχίας εἴδη, ἐπήγαγεν " Διάόολοι, ἀχρατεῖς: Καὶ 

ὃ Ἡσαῦ δὲ τὸ μέγιστον τῶν χαχῶν τὴν ἀχρασίαν 
» - " ᾿ 

χατηγορήθη, ὡς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀποδόμενος τὰ 
ΤᾺ ῃ 

πρωτοτόχια. Καὶ ἣ πρώτη παραχοὴ δι’ ἀχρασίας 
ΕΝ. ᾿ν “ 
ἐνέπεσε τῷ ἀνθρώπῳ. ᾿Εν ἐγκρατείᾳ δὲ οἱ ἅγιοι 

πᾶντες ἐμαρτυρήθησαν. Καὶ πᾶσα δὲ ἣ τῶν ἁγίων 

χαὶ μαχαρίων ζωὴ, χαὶ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 
5 ψ » ΕΠ , Ε - »2Ρικι μὰ ε ,Ν Ν 

ἐν τῇ ἐπιδημία δτὴ διὰ σαρχὸς ὑπόδειγμα πρὸς 
Ξ ἐπΡΑ τ πο δος ἢ ἘΩΣΞ 
Ὁ Μωυὺσῆς διὰ τῆς μαχρᾶς ἐν τοῦτο ἡμᾶς ὦφελε ει. 

ξεν. ϑαρὶπᾶο ἵγὸς Δῖςς. χαταριθμιήσας αὐτὴν, 

Γ  εῖονος ἄπο ΠΙΡγὶ τελευταῖον ἐπήγαγε. Νεο τὰ 

τα το Ῥοϑὶ δα οἵ 4πο Ν55. ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέ- 

δοτο τὰ πρωτοτόκια. Ἀδρ. Ῥυϊπιὰβ εἰ (0}}». 11ὰ, αἱ εαϊ- 

αἴπιῖιῖς. 

ἘΔ ἐπιδιεμία τῆς σαρχός. Ἀδρ. Ρυίπιις εἰ (0}}. 
Ῥυίπιιβ εἰς τοῦτο. Τρ ἐπὶ 

εἰπών. 

τῇ διὰ σαρκός. δίατιπι Βερ. 

. ἘΔ 1 ὠφέλησεν. Ἀπγϑὰβ. Ποὺ 

ν δ ΔΠΠ ἄπο τοῦτο μὲν Μωσέως 

ἀπαϊχαὶ ἄτι ΠΡγὶ ὧφ 

ἴρϑο ἴπὶ Ιοοο οάοχ ᾿ς 

διὰ τῆς παρατεταμένης ἐχείνης νηστείας προσεδρεύσαντος 

τῷ θεῷ χαὶ τυχόντος τῆς διακονίας. τοῦτο δὲ Ἠλία τότε τῆς 
ὀπτασίας τοῦ θεοῦ καταξιωθέντος, ὅτε χαὶ αὐτὸς τῷ ἴσῳ 

ετο. τοῦ Δανιὴλ δὴ ον. δξξρο τῆς ἀποχῆς τῶν βρωμάτων 

χαὶ ἡ τῶν τριῶν παίδων πρὸς θεὸν εὐαρέστησις χαὶ τὸ παν- 

τῶν χαταχρατῆσαι τῶν ἐχθρῶν δι᾿ ( ἐγκρατείας χατωρθώθη, 

χαὶ ἰωΐννου. Ἑαάοπι ἔεσο αἢ15. νους, ἈΟΘΙ βοσαπάιις 
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; ἘΞ ΠΣ: 
νηστεία χαὶ προσευχῇ προσεὸρίας τὸν νόμον ἔλαθε, 

ΝῚ “- τὰ 

χαὶ Θεοῦ λόγων ἤκουσεν, Ὥς ἂν εἴ τις "λαλήσαι, 
τ - “Ὁ ς "Ὁ 

φησὶ, τῷ ἑαυτοῦ φίλῳ. Ὃ ᾿Ἠλίας τότε τῆς ὀπτασίας 

τοῦ Θεοῦ κατηξιώθη, ὅτε χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ ἴσῳ μέ- 
-- , Ὑ - 

τρῳ τῆς ἐγκρατείας γέγονε. Ἧς δὲ ὃ Δανιήλ; Πῶς 
τὸ Ὁ ΣΆΡΕΣ ΕΑΝΓΟΣ 

ἐν τῇ ὀπτασία τῶν παραδόξων ἐγένετο; Οὐ μετὰ 
2 ΑΥ ᾿ ὔ ΄ -Ὁ δι ε “ 

τὴν εἰχοστὴν τὴν νηστείας ἡμέραν; Πῶς δὲ οἱ τρεῖς 
ΑΒ αν Ξ Ὡς 

παῖδες τὴν δύναμιν ἔσόεσαν τοῦ πυρός ; Οὐ διὰ τῆς 
τι ͵ ον , Φδ᾽ιι - τω , Υ 

ἐγκρατείας ; Καὶ Ἰωάννου δὲ ἢ πᾶσα τοῦ βίου ἔν- 

τασις ἀπὸ τῆς ἐγχρατείας ὥρμητο. ᾿Ἀπὸ ταύτης 
Ὶ , “ “-Ὡ 

καὶδ Κύριος τῆς φανερώσεως αὑτοῦ ἤρξατο. Ἐγχρά- 
δὲ ΄ - ΣῚ τς -- τειὰν δὲ λέγομεν οὐ πάντως τὴν " παντελῆ ἀποχὴν 

- ᾽» - ᾿ 

τῶν βρωμάτων (τοῦτο γὰρ βιαία τίς ἐστι διάλυσις 
“--- - Ὶ Α πὰ 
τῆς ζωῆς), ἀλλὰ τὴν ἐπὶ χαθαιρέσει τοῦ φρονήμα- 

- - " - 
τος τῆς σαρχὸς πρὸς τὸν τῆς εὐσεδείας σχοπὸν " ἐπι- 

τετηδευμένην ἀποχὴν τῶν ἡδέων. 

Κ ᾿ς » λῷ τ ΔΡΞ εν ϑ' " αἱ ἁπαξαπλῶς, ὧν αἱ ἀπολαύσεις ἐπιθυμηταὶ 

τοῖς χατὰ πάθος ζῶσι, τούτων “ ἡμῖν ἢ ἐγχράτεια 

ἀναγχαία τοῖς ῥυθμιζομένοις πρὸς τὴν εὐσέῤειαν. 

40) μὴν περὶ τὴν ἥδονὴν τῶν βρωμάτων μό- 
-- ᾽ὔ -Ὁ- 

γὴν ἢ τῆς ἐγκρατείας ἄσχησις κατορθοῦται, ἀλλὰ 

διατείνει χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τοῦ ἐμποδίζοντος ἀποχήν. 
σι ΄ - δῷ 5» Α - ᾿ Α δ ᾽ ἐ τῆς οὐ γαστρὸς μὲν χρατή- Ὥστε ὅ ἀχριδῶς ἐγκρατὴς οὗ γαστρὸς ᾿ ρατή 

, τ᾽ -} ΄ ΄ 

σει. δόξῃ δὲ ἀνθρωπίνῃ ἡττηθήσεται- οὐχ “ ἐπιθυ- 
Α - 

μίας μὲν αἰσχρᾶς περιγενήσετα!, πλούτου δὲ οὐχ- 

ἔτι, οὐδὲ ἄλλης τινὸς ἀγεννοῦς διαθέσεως, οἷον ὀρ- 
- μι λύ ΕΥ “- “ , 5» Ὁ. ! }] 

; Τ 2 ἧς; ἢ λύπης, ἢ τῶν, ὅσα τὰς ἀπαιδεύτους ψυχὰς 
“- ΡΟῚ -- 

χαταδουλοῦσθαι πέφυχε. Σχεδὸν γὰρ, ὃ ἐπὶ πασῶν 
- ἘΞ: 3 ίσως σ͵ 3 ΄ Υ̓͂ Ἁ 

θεωροῦμεν τῶν ἐντολῶν, ὅτι ἀλλήλων ἔχονται, χαὶ 
, Ξι 

ἀπεσχισμένως ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλην χατορθοῦσθα: ἀμή- 
χᾶνον, τοῦτο μάλιστα περὶ τὴν ἐγχράτειαν θεωρεῖ - 

οἵ τον ὁ Μωῦσῆς διὰ τῆς εἴς,, ἴΐα αὐ ἴπ σοπίοχίιι 

Ἰόσεγο οαΐψας Ἰσοῖ, 

μ ἘἙΔιίοπες νοΐεγεβ λαλήσει. Αἱ ἄπο ΝΜ55. Βερὶὶ 

λαλήσαι. ΤΟΙ οπε οἀτῖο Ραγῖς. ραγίτον ἂς ΒΆ51]. τῷ ἕαυ- 
τῷ φίλῳ. Ἑάτπο γεη. εἰ ἄπο 155. 

α ἘΜ τὴν εἰς τὸ παντελὲς ἀποχήν. Ἀδρ. Ρῥτίπιι5. οἱ 

55. οἱ (}}». 1ἴὰ ττἷὖὰ εἀταἴπηιι5. 

»Απεϊχαϊ γος ΠΡ τὶ ἐπιτυδ' 

πὶῖῖς εἰ οβ5. {ππῖτι5 τῶν ἡ 

ἑαυτοῦ. 

Ἷ υδμεγον. ΠΡΊ Δ 6π Βοσ. μυὶ- 

ἔων σκοπὸν δὲ ἔχουσαν τὴν 

τῆς χρείας ἐκπλιήρωσι», διαγει5 φορὲς δἱζ, τι πεςεδσοί! αι 

αι σα!ς. σα ἴρ5ο ἴπ ἴοθο Ἰοσίταν ἴῃ δ οβ5. χαὶ ἁπλῶς. 

Ἐπ (91. φαοζιας τδενῖιις ἡδέων ἢ χαὶ αὐτῶν πολλάκις 

τῶν ἀναγκαίων, ἰοχιίπειι" εἶς αὐοιἱπεπίία τέγιιπε γι 

διπεϊανεσ, απξ εἰίαπε εἶς δανππὶ αὐοιϊποπίῖα, ἡεεο 

δῶρα πεοοσδανγία: σιιπί. 

«όσοπι ἡμῖν εἴ ἐσ Οοάϊος Νοββ, αι τ ἴπιις, οἱ εχ 

ἈΠΠ5 ἀποθιι, 
ἃ (οὔοχ δοξ:. 

κατορθοῦσθαι.... βλάπτοντος ἀποχὴν.... ὁ ἀκριθής. Ἀερ. 

... τὴν ἄσχησιν 
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βιισσογοπάτιπι ΠΟ ἷ5 ργοάεϑὶ. Δυβο5 ρον ἰοπθα 

ἴῃ 76] απο εἰ ρυθοδοπθ ρουβθυθυαηἀῃλ ἰΘΘ 6} 
δοοορῖς, Ποία γϑῦρθα αὐάϊνις, Τατη μαι δὶ ἡιῖς, 

ἴπααΐε, ἰοφειενεἔιτ' οιιπὶ ατπῖθο στο. ἘΠ1ὰ5 Ποῖ υἱ- 
βίοπθ ἀἴσπιιβ ἴππὸ θϑὲ Πα πι5.. Οἴτῃ} ἴρ56. ΖΙΟατι6 
ΡαγῚ προ ἃ ΘΠ πο πεῖα τι5ι15 65... Οὐϊ ἀπιΐθπι [)ὰ- 

πἰ6 1} Οο ῥδοῖο φοπβροχὶξ παῖγαῦ ἂπ πὸπ Ροϑδὲ 

νἸσθϑι πα πὶ 76} ππ|1 ἀἴθπι "Ὁ Οτοιθοο γὙὉ6ΓῸ {85 
859 πα Σ᾽ Στ, Ξ γε Ξ 
ἊἋ Ρυδεὶ νηὶ 1515 ΘΧβεπχθυπηῖ " ΝΟΏΠΘ. ΡΘῚ ἀρ 5ι1- 
ποπῆδηι 9 Αο οἰϊαπι Τοαππὶα ἰοΐα νἰνοπαϊ γαῖῖο 

Δ ἈΡΞΕΪ πο πεϊα ϑυιπηϑῖῖ δα ουἴπαπ. ΑΡ πᾶσ ΟΠ  Πτ5 
“πο 56. ἴρ56 οβίθπάονο οαρὶτ. ὙΘπμ ΓΔ ἢ ΙΔΠῚ 

διιΐθμι ἀϊοῖ πλτ5 ΠΟ ΠΠΙ ΘΥΘΔ ΠῚ ῬΙΌΥ5115. ΟἸΠΟΓΙΙΠῚ 

ΔΕ ποπαπι (πος. δπῖπι υἱοϊοπία αυξοάαπι Υἱΐα 
ἀἰββο! το 651), Ξε δᾶπη, πᾶ ἃ ΓΟΡτι5 Τποιιπα!5 

ΔΡΞΠ ποίη, {π|28. δὰ ρδυΠπδοῖαπι ΘαΓΠΪ5. ἔγδη -- 
βοπάδμι εἴ δὰ δε πσθμάτιηι ρ᾽θίατ!5 5οοριιηὶ ᾿πϑ5ιῖ- 

τὰτ8 518. 
3. ἘλῚπ βιιπηπηα, 401} 0015 ΓΘ Ρτ5 ἔγι! ἀθϑι ἰογαῃ 

4] ΠΠΙἀἴ πόσα υἰντιηῖ, θάγιιπὶ ἃ 5] ΠΘΠ Πα ΠΟ 5 
«εἰ ἃ ρ᾽είαζθπν ἱπίον ΠΙΆ πηι", ΠΘΟθϑϑαυῖα 6ϑῖ. ΝῈ- 

{πὸ νϑῖοὸ ἴῃ 501. δβοάγιῃ γοἠπρίατθ πιοάθγαπαα 

ΘΧΘΡΟΘ αν ΤΠ ρΟΓΔΠ Πα, 56 5656 δ] ΟΠ] ΠΟΠῚ ΘΕΪ8 ἢ] 
Γοῖ οὐδ αἀνθγβάπῈ5. ρΥΪ γα ΠΟ ΠΘῚ. Θχίθ πα ε. 
Οὐατο 4αΐ ρογίδθοιθ ἐθπηρουἂπ5. οϑῖ, ΠῸΠ ἴΐὰ γθη- 
ἴτοπὶ ἀοιμαθιῖ, αὐ νἱποαῖιγ ἃ Βυμηᾶπα σ]ο- 

εἶα ; ποὸπ ἴΐα προ πὶ ΘΠ ρ ἀΠαΐθπι 5 ρΘυΆ ΙΓ, τ 

ΠΟῚ ἈΠΊΡΠΪτ5 Βα ρ γα αἰ ν 1185, ἀπ ΑἸΠαπ: ΠΙΙΘ ΠΩ 5 

Ἴ ῬΡογοβιιηὶ αἰ θοιτπι, ψ ΘΙ} 1γᾶπὶ, απ ΓΙ ΒΕΔ 1, 

δὺΐ το] αι να, ἤπι85. ἀπ πηὰ5. αἸ5οΙ ρΠΠΠ85. ἰμθχ- 
Ῥθυἕθ5 1π βθυν ἔπι 6 Π| γϑάϊσογα 5016 πηι. ΕῸΓῈ ΘΠ]. 

ἀπο ἴπ Ομ πῖθι15. Ρ ΏΘΟΘΡ 5. συ ΠΪπηῖ5, {|| Ἰπίοι. 

56 ΘΟΠΠΟχὰ 6556, πϑίιθ ἤοεὶ ΡΌ556, οἱ ΔΙ ΓΘΥΊΠΙ 

Ῥυΐπιιιβ οἱ (ΟΡ. ὥστε μὴ περὶ τὴν ἡδονὴν τῶν βρωμά- 

τῶν μόνην τὴν τῆς ἐγκρατείας ἄσκησιν χατορθοῦσθαι, ἀλλὰ 

ἐπὶ πᾶσαν τοῦ βλάπτοντος ἀποχὴν. ὥστε ὁ ἀχοι- διατείνειν 
Οἧς. Τλεῖπάε ἀπ Ἰεσαπίαν ἴῃ ΘΑ Π5, βουρίαᾳ Ζασίιο 

ἱπνθηϊαπίαν εἴ πὶ ΟΟΙΡεγῖπο. δῖ. ἀπίοπι δαὶ ρεῖ- 

Πλτι5 ῬΓΟΒΘΖ ΙΓ, ὥστε ὁ ἀκριθὴς ἐγκρατὴς οὐ δόξης ἀ:-- 

θρωπίνης, οὐχ ἐπιθυμίας, οὐ πλούτου, οὐχ ἄλλης τινὸς ἴ ᾽ ᾿ ᾽ 3 

ἀπρεποῦς ἡδονῆς, οὐκ ὀργῆς» οὐ λύπης, οὐδενὸς τῶν χατα- 

εἰωθότων ἀπαιδεύτου ψυχῆς ἡττιθήσεται. χαὶ σχε- 

δ ὃν ὁ, Πιαχτὸ χαὶ μεν ξεοίε ἐεπιρεγαπς ὁσῖ, ποθ ἐμπε- 

πιάπεδ σἰονία, ποπ εμρίϊαι, ποῖ αἰκειὶ σμὶρίαπε 

ἐπεϊεοονα υοϊμρίαιί, ποῖ ὧδ, ποὸπ ἐγ σε, πος αἵ- 

εἴο εἰ ψιιο ἀπίπεεπε εἰ σοῖρἑίπε ἐαρεγίεπε υΐπθο να 

Ξοἶεαί, σιεσιπιῦει. Ν  ο αἸτον ἰοσῖεξαν πα Οοάϊοο ὅος- 

511, εἰσὶ φιοα ρτὸ ἀπαιδεύτου παρεαὲ ἀποδέχτου : ἴπὶ αυῖ- 

Βὺι5 πη μῖθιις νἱδεπίαν ΠΡ γασὴϊ Ρ} 115 [πϑέο 5101 1π61}}- 

εἶσϑο, Β ΡΘῚ ρυΐπητιβ δὲ σεοιπαδιβ. α{1 ἴῃ γα] σαι. 

ὁ (ΟἹ. οὐδὲ ἐπιθυνίας. ΑΙΠιιαηῖο, γοϑὲ ἴἤοπι Μς, 

χαὶ σχεδὸν ὅ. 

θεπῖ. 9. 9. 

Εποά. 33. 
ει. 

θαπ.ιο. 3 

ἡ αε]ι.3.ἧςς 

Σπε- τι κῆ- 

ΜῈαπ).ἡ, ἃ. 

Ουϊς 5Ξἴιϊ 

Ρενἕεεϊς 

ἱετηρογαβ. 



τον, τϑ5. 

13. 

Ἐτιείδ. 3. 2. 

ἐῤίά. 7. 7. 

02 5. 

ΒΘραγατ πὶ ΔΡ ἈΙΓΟΙῸ ἱπιρἰοαταν, ἰἃ πηαχῖμη8 1Π 
τοπη ρου δη τα οθΡπἰ ταν. ἘΓΟΠΐπὶ δὲ Πα Π}}}15. οϑὲ Ζαΐ 

οἶγοα β]ουα μη. ἰδ ρογΓΔ Π5 δϑῖ, οἱ δυδηϑο! οᾶπη ἴη-- 

ΟΡ δ πιθηβι τὰ ΠῚ ΘΧ ΟΪοὲ 4πὶ ουρὰ αἸν 45 ἴθιηρε- 
ΤΆΠΙΘΙ Αἰ ΠΟἰ ταν, δὲ 1γ85 ΘΧΡΘΙ5 «πὶ ᾿Π αἰ Πα ΟΠ ΘΠῚ 
δὲ Ἰνδοιη απ σΟΠΕ πο 1π Οἰοῖο. [πιὸ διϊαιη ρ6ν- 

ἔδοια [θη ρουδητῖς Γαίϊο Πἰπρτιδθ ΡΥ ΠΙ ΓΘΡμη1- 
ΠΟ5, δἱ Θοα 15 ΠΠπλ1165,. δὲ δα 115 Δι ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΠῸΠ 

Οὐ] Οϑαπὶ : ἴπ {ΕΙ τι5. 51 4015. ΠΟῸῚ ΠΩ ΠΟΥ ἃ 11}, 

ἸΠ ΘΠ ΡΟ ΔΠη5. δϑὲ δὲ ργοίθυνιιβ. 1465. αιθιηδά- 
᾿ποάτιπι οἰγοιπὶ ποθ. ἀπιιπὶ Ὀ οΘρίιη, ΓΘΙ τὰ 

Ομ ηἶὰ ΤΠ τα} ἴπ ΘΠΟΥῸ ᾿Πῖ6ι 56 ΘΟη] ποῖα οο- 

πρθδηΐ 7 

ΒΑΒΙΠ ΟΕΘΑΒΕΚ, 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΟΑΤΙΟ ΧΥΙΙῚ. 

Ομοα ΟΡοΥ θέ οἰΐατη Υίδιιτν ΘΟ {16 γ8. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

τ. Αἰάιθ δια. ἀραὶ ἃ θ]ουῖβαιθ πορ  ριταν, 
14 Προ ητον ἃ οἰ δία 5 ϑιἸο515 σαν θη οί. 
Ναιη ᾿πιθημρ γα ηΠ ἂς ᾿πημ]οἴοο. τἰδιι ΘΠ ΠΟΥ], 

ἸπἸοῖο δϑὲ τ Ασϑα}] ἱπ ΘΠ ΡΟΓΔ ἢ Δ Π|, ΠΘῸ. θαυ 

πηοῖτι5, ΠΘῸ ἃ 5θυογὰ ΡΆΓΟΠΘ ΘΟΙΠ ΡΥ ΠῚ ἰα χ᾽ [ΓΘ ΠῚ 

ἀηΐπιϊ. Εἶδα φυϊάθιη. ἰθπὶ δὲ ἢ ]ανῚ οἰ βίη ΠῚ 
Δηϊηῖ ἀδίορϑυθ ᾿ΠἀΘοΟυ τ Π ΠΟΙ 65[, “τι8 {1 Π 501- 

Ἰίοοι πθοθϑϑρ [1 τις δ ηῖ πα ϊσοίιν αι α 5ουὶ- 

Ρΐἴμηι 6εβὲ, Οογαὶϊς ἰωιὶ [αοῖος ἤοτει : 56 σΔΟΒ  ΠΠ]5 

νΟΟΘη 50510}16 6, Θὲ ΘΟΥΡΟΡΘ Ργοοῖθν γο] τὰ 6 πὴ 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΓΡ, 

ἢ 
ται. Ταπεινόφρων ἴ τε γάρ ἐστιν ὅ περὶ δόξαν 

9 ὔ δι - 

ἐγκρατής" χαὶ τῆς ἀχτημοσύνης τὸ εὐαγγελιχὸν ἐκ- 
Ὥς Ἂ: 

πληροῖ μέτρον ὃ περὶ χρήματα ἐγχρατῶς διαχείμε- 

νος᾽ χαὶ ἀόργητος, ὃ θυμοῦ χαὶ ὀργῆς Ε ἐπικρατῶν. 
Κ ν ), , ὯᾺ 4 Ἁ ᾽ .“ « 

αἱ γλώσσῃ δὲ μέτρα, χαὶ ὀφθαλμοῖς ὅρους, 

χαὶ ὠσὶν ἀπερίεργον ἀχοὴν ὃ ἀχριδὴς τῆς ἐγχρα- 
, Ξ ; τ 

τείας ᾿ δρίζει λόγος" οἷς ὃ μὴ ἐμμένων, ἀκρατὴς 
ΔῊ 10} , « - - ν , 3 ᾿, 

χαὶ ἀχόλαστος. Ὃρᾶς πῶς περὶ μίαν ἐντολὴν ταύ- 

Ὁ τὴν αἱ πᾶσαι ὡς ἐν χορῷ ἀλλήλων ἔχονται ; 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ 

Ὅτι δεῖ καὶ γέλωτος ἐγχρατῶς ἔχειν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΠΣ ἐὰν ῪΣ ἐκὶ δ ς ; Ξ 
Καὶ τὸ παρὰ τοῖς πολλοῖς δὲ παρορώμενον, οὐ 

μετρίας φυλαχῇς τοῖς ἀσχουμένοις ἄξιον. ᾿'Γὸ γὰρ 
δι : β 

γέλωτι ἀχρατεῖ χαὶ ἀσχέτῳ κατέχεσθαι, ἀχρασίας 
- ν Ὁ Η 

σημεῖον, καὶ τοῦ μὴ χατεσταλμένα ἔχειν τὰ ᾿' χινή- 

μᾶτα, καὶ τοῦ μὴ ἀκριδεῖ λόγῳ τῆς ψυχῆς τὸ χαῦ- 
» ει Ἢ ᾿ ἰ δὰ ἢ 

Ε, νον χαταπιέζεσθαι. Ἄχρι μὲν γὰρ μειδιάματος 
ΟΞ οΣς ἣ ἘΣ ΞΞ 

φαιδροῦ τὴν διάχυσιν τῆς ψυχῆς ὑποφαίνειν οὐχ 
ἢ [} -. , ΄ 

ἀπρεπὲς, ὅσον δεῖξαι μόνον τὸ γεγραμμένον " Καρ- 
ΠΥ Σ : ᾿ 2 
δίας εὐφραινομένης, πρόσωπον θάλλει" ἐγκαγχάζειν 
ὙΩΣΣ ἐν : 5 

δὲ τῇ φωνῇ, χαὶ ἀναδράζεσθαι ἢ ἀπροαιρέτως τὸ 
δοποιεῖ, ΠΟῚ 6715 θϑῖ, 48] πηθηΐθ θα δ], ἔν σῶμα, οὐ τοῦ κατεσταλμένου τὴν Ψυχὴν, οὐδὲ τοῦ 

ῬΙΌΒτι5, ἃ 5 Π051115 σΟΠΡΟῸ5. ΗΟ γἴδιι5. ΘΘΠῚ5 
ἘοΙοϑίαϑίοϑ {πο τι6. ΡΘΡΙΌΡαΠ5, ἀπ τιὰπὶ αιος 

Δ Πῖμηΐ σοπϑίαητ πὶ πα χὶπηθ ἃ οἴδοιθι, αἷὰ : Πιίδμὶ 

αἰαὶ οἰποιιπιϊαιτοτιθηι. ἘΠ. δίομί υοα ορὶπαγιίηι 

Γ οοαΪα τε ἴθ ἀπιϊ 5. {ὐῖθιι5. ΠΠΙΡυὶς. ποὴ Ἰορίίαν. 

Μοχ Μϑ5. ἴγοβ πληροῖ μέτρον. 

5. Βεδβ. ρυῖπιας ὀργῆς κρατῶν. Τ᾿ άοτι δ οὲ ἄπο 
Μ95. γλώσσης δέ. Ἀδρ. τονγίλι5 γλώσσῃ, εἴ 1 φυσχις 

βϑοιπᾶα ταᾶπα ἰορῖταν ἴῃ ἤρα. Ρυΐμηο. 

" Ἄδρ. Ῥυίπιιιβ τῆς ἐγχρατείας κατορθοῖ λόγες, ποπ 

ἔϊα στθοῖο. Μὸχ ἄϊιο Μ55. ὁρᾷς ὅπως. Τιταϊι5, αὶ 51α- 

{πὶ βεαυῖταν, ποῖ Ἰοσ τσ ΠΟ ἴῃ ἤδρ. Ρυΐπηο, πὸ- 

4υς ἴῃ Οσάϊοο ΟΟἹΡενεῖπο. 

1 Βερ. ῥυίπιιβ τὰ χινήματα τῆς.... ἀλλ᾽ ἄχρι μὲν μει- 

διάματος. Οοάοχ (0]}. σημεῖον καὶ τοῦ μιὴ ἀχριύεῖ λόγῳ 

κατεσταλμένα ἔχειν τὰ κινήματα τῆς ψυχῆς ἄχρι, εἴς. 

πόσοι ἀπροαιρέτως ΔἸ ἀϊπηι5 ἐχ Νῆ55. τη] 5. 

ἃ Ῥοβι ΠΠ1π|4, ἔχοντος ἑαυτοῦ, 1ζὰ ἴῃ νῸ] ρα 115 Ἰορτίατ, 

βεθαιοῖ δὲ τὸν λύγον ὁ σοφώτατος Σολομῶν, φήσας" μωρὸς 

δοκίμου, οὐδὲ τοῦ περιχρατῶς 5 ἔχοντος ἑαυτοῦ. 

Τοῦτο εἶδος τοῦ γέλωτος χαὶ ὃ ̓ Εχχλησιαστὴς παραι- 
᾿ ἢ ἘΝ 3 ΜΝ 

τούμενος , ὡς περιτρέπον μάλιστα τὸ σταθερὸν τῆς 
ἐξ ΠΕ Ή ΣΕΥ ν τοὶ 

ψυχῆς, φησί: Τῷ γέλωτι εἶπα περιφοράν. "ἢ Καὶ, 

ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ τὴν φωνὴν αὑτοῦ, ἀνὴρ δὲ σοφὸς μόλις 

ἡσυχῇ μειδιάσει, σοη πεαὶ ἀπέθτε ἤλπισα ΣΟΥ ΠΙ ΟΠ τ 

ϑαριεπίϊοδίηιιις δ αἰοπιοη Πὶς υϑν δὶς: Βαΐιαις ἐπὶ ἴδε 

ἐχαίϊαι νόοςσοπὶ σιαάπι; οἷν ἀπίδπι δαρίοπς υἷα ἐαοῖία 

δεν ε νι : ἀυτο γουρὰ ἀοονίπηιβ, υἱνϊπδααθ (ὁ- 

ἄἴεῖς (ὐοἰϑ!Ἰπἴατὶ οἱ δα. Ῥσῖμῖ δὲ ΟΟ]Ρ. Πάει 5Ξ6- 

4απεῖ, Ἐπ᾿ γεγο υἹάθηταν ἀἀτα Ῥυϊπηιπη {πῖϑϑο ἴῃ 11- 

Βυὶ οὐὰ ἃ] ΔΙΊ το, 41 ππσποτο Ὑ6Π16 1 δὰ {πὸ ἃ Βαβὶ- 

11ὸ ἀἸοοθαπίαν., ὃχ Θα]οσηοπο ΘΟ ΓΠηαΥ] Ῥόββα : δαΐ 

Ροῖϊα5. ἐχ Ἐδοϊοβϊαβίϊοο 31, 38, 564. Ζι0 4 ποῖ ΓαϊῸ 

σομΕ σι, πο ΦΖυτ σοί] γοῦθα ροβίπηοάτιπι ἴῃ ἰρβιιπι 
δοπίοχίατη Πα χογο. 

» Ἐ41Ὲ οἵ πομπῺ}}} χαὶ παροιμιαστής" ὡς φωνή. Αἱ 

(151. ῥσίπιις χαὶ, ὡς φωνὴ, ΤΘοῖττς, ΝΟ Ομ πη {πὸ 

Ῥτοίουπ ιν νουα,, Ἰοσυπτιν ἴῃ ΡΤΟνοΒίοσγιιπὶ ΠΡ γὼ 



ΒΕΟΌΠΕ ΕΘΗ. ΤΆΛΔΟΤΑΤ 

Ὡς φωνὴ τῶν ἀκανθῶν ὑπὸ τὸν λέθητα, οὕτως ὃ 

γέλως τῶν ἀφρόνων. Καὶ ὃ Κύριος τὰ μὲν ἀναγκαῖα 
πάθη τῆς σαρχὸς ὑπομείνας φαίνεται, καὶ ὅσα ἄρε- 

τῆς μαρτυρίαν φέρει" οἷον χόπον, χαὶ τὸν ἐπὶ τοῖς 

θλιδομιένοις ἔλεον - γέλωτι δὲ μηδαμοῦ χρησάμενος, 

ὅσον ἐκ τῆς τῶν εὐαγγελίων ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ Β 564, φιιλητιη ὁχ Θνα Προ] νι Πἰϑδίουϊα οοπβίαϊ, 

ταλανίζων τοὺς χατεχομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ. Μὴ πα- Υἶδιι ΠΙΙΠΙ Δ ΠῚ τι8115 6ϑῖ, ᾿Π]0 ΨΟΙῸ 605 Ζυΐ υἶϑιι 

ρακρουέσθω δὲ ἡμᾶς ἣ ὁμωνυμία τοῦ γέλωτος. τἋΘΠΘΠΕΙ}", ΠλΪ5ΘΓῸ5 ΡΓΟΠιμαι. ΝΘ 6 νογὸ (ἈΠ1ὲ ἔμο, 6. 25. 
Σύνηθες γὰρ τῇ Τραφῇ πολλάχις τὴν χαρὰν τῆς Ππο5 ἈΠ Ι σ σπ} Υἶδιι5 ΠΟΠΊΘΠ. Εϑι Θηΐ πὴ ΘΟυ ρι"8 

ψυχῆς, καὶ τὴν φαιδρὰν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς διάθεσιν, [ΔΙ] Δ 1)6, ΘΟ ΡΘΠΙμΠΘΥῸ δηΐμηΐ σαι πη δὲ Η1]ὰ-- 

γέλωτα ὀνομάζειν, ὡς ἢ Σάῤῥα φησί: Γέλωτά μοι γι ἁἰδοίιι Οχ θΟΠἾ5. ΟΥΓαιΠ1, Αἰδιιπ ἀρρΘΙ]αγ6, 
ἐποίησεν ὃ Θεός. Καὶ τὸ, Μαχάριοι οἱ χλαίοντες ἀιοιηδάπιοάιιηι αἷΐ βαγα : Π διε τιϊ]εὶ βδοὶς ]1)ειι5. ὅόπ. αι. 6. 
νῦν, ὅτι “γελάσετε. Καὶ τὸ ἐν τῷ Ἰὼδ δὲ χείμενον" Εἰ ΠΠπὰ : Βεαιὶ φιιὶ πειπο Ποιὶδ, φιῖα τι ἀδυϊεὶς, μας. 6. 41. 
᾿Αληθινὸν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος. Γαῦτα γὰρ ΤΙίοπι ἢ] Το) ὶ : Ο5 ἀπίοπι ϑόγαχ ἱπιρίθνὶξ γίδες, γον. 8.51. 

πάντα ἀντὶ ἱλαρότητος ἐπὶ τῆς χατὰ ψυχὴν ἀγαλ- Νὰπι οπιπὶα Πώθο ΠΟμηἃ ΡΙῸ [Αγ] ταῖΘ 910 ἀπ πη] 

λιάσεως εἴληπται τὰ ὀνόματα. “Ὥστε ὃ παντὸς πά- σαι πιην ἀϑα γραῖα διιπε. Οδι Ο ΓΘ πὶ 4 αἰδοῖ 

θους ἀνώτερος, χαὶ μηδένα ἐξ ἡδονῆς “ ἐρεθισμὸν ΟἸΏΠΪ 51ΠρΘ ον" δϑῖ, Ζυΐαιιθ πα] Πα πὶ ρα ται" νο- 

πάσχων, ἢ χαὶ προϊέμενος, ἀλλ᾽ ἐγχρατῶς χαὶ α Ππ|ρίἀι15. ᾿πο τὰ ΠΙ ΘΠ 11Π}, ἃτι: ΘΘΡ 6 απ Πι]] 1 Ργο- 

ἀνενδότως πρὸς πᾶσαν ἀπόλαυσιν βλαδερὰν δια-ὀ ἀἶὲ, 564] σονὴς 56. οοπϑβίαπίθι" ἃς [ὉΠ 6 Δάν θυβιι5 
χείμενος, ὃ τέλειός ἐστιν ἐγχρατής" ὃ δὲ τοιοῦτος ΟΠΊΠΘΠῚ ΠΟΧίΔΙ «ἰ6] ΘΟ ἈΠ] ΟΠ 61, 15. ΠΘυ δοειι5. δὲ 

δηλονότι καὶ πάσης ἀπήλλοαχται ἁμαρτίας. Ἔστι δΟΠΙΪΠΟῊΒ : 4αΐ ἀπ θι 6 ιι5π}0 11 6515 απχιιθ ΠΟῪ 
δὲ ὅτε χαὶ αὐτῶν τῶν συγχεχωρημένων χαὶ ἀναγ- δ5ΐ 4 Οπηπὶ ρΡΘοοαῖο. [π|Ὸὸ γὙ6Ὸ Δ] Φ πὰ πο ἃ}} 

χαίων πρὸς τὸ ζῆν ἀφεχτέον, ὅταν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν Ἰρϑὶβ. δια πὶ γ 115, 4188. ΡΘΡΠΉ ΓαΠττΡ, 416 

ἀδελφῶν ἡμῶν ἣ ἀποχὴ “ οἰκονομῆται. Ὥς ὃ ἀπό- ΠΘΟΘββΑ 80 σιιηΐ δα ν᾽ ΓὯπ|, ἃ ΡΘΕ ΠπΘη ττὴ 651, Οἵμ 

στολος " [δἰ βρῶμα σχανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, 501Π166ὲ Ο ἔρδινιι πη ΠΟΒΙΡΟΥἸπὰς τι} 6} ΠΡ 511- 

φησὶν, οὐ μὴ φάγω χρέα εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἔλων πομπεῖα, ΠΕ τι". 516. ΑΡΟΒίοΙ 5. : δὲ δδθα γα, ον, 8. 

ἐξουσίαν ἐχ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν, οὐκ ἐχρήσατο τῇ ᾿πααῖς, σοαπάαἰϊταὶ ἤραίτθην πιδιίηι, ποτὶ Πιατι- 13, 

ἐξουσία, ἵνα μὴ ἐγχοπήν τινα δῷ τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ «ἰμιοαῦο δαγπθηι ἵν (δίθγηιπι. (τ Θυϊα πη. ΟἸμ ΠῚ Πίώ.9. 18. 
Χριστοῦ. Βα ΡΟΥΘὲ ροϊθϑίατο πὶ ὙΊν θη] Θχ ΘνΔηθ6}10, ΠΟ 

τι5115 Θδὲ πᾶς ροίοϑίαϊθ, πὸ αιιοὰ οἰ θη ἀϊοα! τὰ ἐἃ- 
ΤΟΙ ὀνδηρο!ο ΟΠ ΡΙ511, 

Ἔστιν οὖν ἡ ἐγκράτεια, ἁμαρτίας ἀναίρεσις, 2. Τοιρθιαπεῖα. σῖτα. [0111 ροοοαία, ταν] ὰ- 
παθῶν ἀπαλλοτρίωσις, σώματος νέχρωσις μέχρι ᾿' ἰΙδπο05 πηοίτι5 ἀπηα Πα δῖ, ΠΟ ΠΠΟα  ΘΟΡΡῚΙ5 δα ̓ ρ585 

3 - “- - 

χαὶ αὐτῶν τῶν φυσιχῶν παθημάτων τε χαὶ ἐπιθυ-- 

μιῶν, ζωῆς πνευματικῆς ἀρχὴ, τῶν αἰωνίων ἀγα-- 
Ξ; β' τς ΕΞ Σ: 

θῶν πρόξενος, ἐν ἑαυτῇ τὸ χέντρον τῆς ἡδονῆς ἀφα- 
," « Ν λ γὰ Ε ν , - -“Ρ»77 νίζουσα. Ἣ δονὴ γάρ ἐστι τὸ μέγα τοῦ χαχοῦ δέ- 

[»"»κ »"}) , ΠΌΑ, 55 , λεαρ, δι᾿ ἥν εὐέμπτωτοι μάλιστα πρὸς ἁμαρτίαν 

564 ἀριια Ἐσοϊοβίαβδίοη 1, 1. Νοο ἴΐα ταυτὸ ροβϑὶ ἈΘρ. 

Ῥτίπητια. οἱ (0}}». δὲ αἴοσας (οἷ5]. γέλωτι δὲ μηδαμοῦ 
χρησάμενος, ὅσον. ΑἸ1 ἄπο Μ85. οἵ δὶ γέλωτα δὲ 

μηδαμοῦ παραδεξάμενος, Ξοπιδιι ποῖ ἀἸ55ἴ}1}1. Θα ἰπ ἄς 

δἄτῖο 851]. βἴπηι εὐ Ῥανῖβ, παραχρουέσθω δὲ ὑμᾶς. 

Ἑδιῖο ἡ οη. εὐ ἴτο5 Ν55. ρυώτον Οομιθοῖ. ἡμᾶς. 

“ οάοχ οββ. οἱ (9]"». ὅτι γελάσονται, χιῖα γἱαε-- 

ται. Ἠαυα Ἰοπρο τπτι5 Μ95, καὶ ἐπὶ τῆς κατά, 

ἃ βοὸς, Ῥυϊπηι5 δὲ 55. οἵ (91}ν. εἴ (ὐοἱ5], ῬΥ πητι8 

ἐρεθισμὸν πάσχων ἢ καὶ προϊέμενος, “ιϊΐχιια πιιΐλιπε νο- 

ἑμριαιὶς ὑπτοϊἐαπιθγιίτισνι ρα)", απ σον 6 ψιιὶ πτιἐ[πιγνι 

»γοάϊι. ἘΔιιὶ δὲ ἴτὸ5 Μ95, καὶ μηδένα ἐξ ἡδονῆς ἐρε- 
θισμιὸν προσιέμενος, φιΐχιο πιΐϊαπι υοἰπρίαιίς ἱποῖία- 

πεθπίμπι αεἰπεϊτεϊ ; ἀια βου ρζαγα [α]5ὰ δῖ πλα} οἵ ππὰπ- 

00 

διε οἰϊα, ἰΐα τίδιις οἐπεονπίμι. Ἰὰξ Ἰλομηΐπιι5. ΘῸ5 

«αϊάδιη ἁἰδοιιιβ, {1 ΠΘοοϑϑαυῖο σΟΙ ῖ15. ΘΟμἰΓὰπ- 

ἔν, δὲ τ ΘΠ] τι05. 4|105. 41 νἹΡ τ 15. [ΟΘ ΕἸ ΠΟ τι} 
ῬΓδ 56 [ϑυππι, 6} {1 5514] πὴ Θὲ ΘΟ ΠἸΠ]56 α- 

ΤΠ ΟΠ ΘΙ οΡσα [ΠΟ ΙΟ5, 056 5150 6 ͵586 ρου Ί Ρ ταν : 

δεΐαηὰ πι5ά6 Πᾶν} 65 ἃ ΓΘ] ΟΠ 65. ἃς οὐ ρ] ἀΠ 165, 

ΤΠ Εἴτι 1} 65} 5011 1}15 ν 1[80, ΘΟ ΠΟΙ] ΑΓ δῖοι πα θΟΠὰ, 

5ΠΠ πη] τπὴ να ρα 115. 1Ππ 5οῖρθἃ Θχϑι σι, Υο- 
Ππ|ρτὰ5 Θηϊμὴ. πὰρ πα 11 6δὲ τηΔ]} ΠΠ|ΘΟΘ γα, ατιὰ 

πῸ5 πομιΐη658 ἃ ρϑοοαίαπη νὰ] 46 δἀπηοάαμπ μ]Ὸ- 

δὰ [δοῖέ, αὐ (οι εἴ 51ιι5. ἀποίοτοπι ϑἰοϊοδο οι] ιβάαγα 
ἀρδιῃΐα ᾿πηπηονῖίο ἀοουβανξ, ἘῈ αὶ πὰ ρῖθ. Βαᾶμ ορὶ- 
πόποι ΘομΠ τ πιαγοῖ, ἴῃ 5110 Νῖαζ. οι ἤθρ. Ῥυῖπιο 16- 

ΒόγῈ γο]α]ξ προσιέμενος, αὐἰπείίεϊε : ααο τῃ Οοαϊοο [ὰ-- 
πιοη Ἰορίξίιιν προϊέμενος, ργοαϊι, ἀδοίαναι. Μοχ Βερ. 

Ῥυΐπηιιβ οἱ οββ, οἱ ΟΟ]Ρ. διακείμενος, ὁ τέλειός ἐστιν 

ἐγκρατής. ἘΦ εἰ Ἀθρ. βθοιπ τι οὗτος ἂν ἡ ἐγχρατής. 

Ἄερ. τογίϊαβ οὗτος ἂν εἴη ἐγκρατής. 

ὁ (οὔοχ (0]}». οἰκονομεῖται. ΤΊ 6πὶ Ἰἄοπι ΠΟΥ οἵμπὶ 

Βερ. ῥγίπιο ὥς φήσιν ὁ ἀπόστολος" ἐὰν ὁ ἀδελφός μου 

σχανδοιλίζηται, οὖ. Ἡαπα Ἰοπρο Ἰορίταν ἴῃ (01}, καίπερ 

ἔχων ἐκ τοῦ. 

ΓΆΡ. Ῥυΐπηιι οἱ 7085, οἵ (01}, δέλεαρ, καὶ δι᾽ αὐὖ- 
τὴν εὐέμπτωτοι, 



Ἅ. (ον. 12. 
10, 

δ0: 

ΟΝ 65 ΘΕ 1115 : ἃ {π|π ΔΠΪηγα ΟΠ] Πἶ5 νο]αξ ἃ ΠΔΠ1Ὸ 
δα ᾿πτθυ απ ρου γα ἴταν, Οὐᾶγθ 41] ἃ ᾿ρ5ὰ ΠῸΠ 

οἰ οι παίτι".. ποθ ΠΡΠσΊΠαν,). ΡΟΣ ἰΘ Πρ ΚΠ ΓΔ] 

Ῥϑοοσαῖα ομπηΐα νἱται. Οὐιο 51 «δ ρδη1, ν τ ε}5 
ῬΙαΣΙΠ115,. ἃ ΠΠῸ 5ΠΡΟΡΑΓΡ, 15. ΘΟΠΠΠΘη5. ΠῸΠ 
δδὲ : ιοιηλ ποίη ποπ6. βᾶπιι5. ὁϑῖ, 4π| ᾿ΠῸ 
σΟΓΡΟΓΆΪ πον θὸ ΙΔ ογὰΓ ; ποάαθ {1Π|06Ρ, αὶ ἰτὰ- 

ῬΘΡΙΟ 5.0} 1Οἴ τιν τιπῖτι5, Ζυϊοπη 16. τἀ πάθπι 116 

5. ΒΛΡΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕΚΞ ΘΆΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΌΘΗΙΕΡ. 

᾿ Ἐ -ἢ 
ἐσμὲν οἱ ἄνθρωποι᾽ ὑφ᾽ ἧς πᾶσα ψυχὴ ὡς ὑπ᾽ ἀγκί- 
κῷ Ν ΩΝ , ξλ - ) [ δ ΞΕ 3 

στρου πρὸς τὸν θάνατον ἕλχεται. ὡς ὅγε μὴ ὅ ἐχ- 
,ὔ ᾿ « - 

θηλυνόμενος, μηδὲ χαταχαμπτόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς. 
᾿ - ͵ φ, διὰ τῆς ἐγχρατείας πᾶσαν φυγὴν ἁμαρτημάτων 

Γ π ἣ 5 
χατώρθωσεν. Εἰ δὲ τὰ μὲν πλεῖστα ἔφυγεν, ὃφ᾽ 

Ε ἑνὸς δὲ χρατεῖται, οὐχ ἐγκρατὴς ὃ τοιοῦτος " ὥσπερ 
" Ν Φ Σ Σ. Ν , Ὁ 2 , 
χαὶ ὁ υῷ ἔἕνος πάθους σωματιχου ἐνοχλούμιενος ᾽ 

οὐχ ὑγιής " καὶ ὃφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ τυχόντος χυριευό- 

511, ν Π5π6. οἱ θ᾽ ροῖπι5. Αο γ 485. Ἁα θη νἱν- 861 μενος, οὖχ ἐλεύθερος. Αἱ μὲν οὖν λοιπαὶ ἀρεταὶ ἐν 

τα 65. οἴιπι 1π ΟΟΟΙΠ 0 ΘΧΘΡΟ ΘΠ 1, ΓΑΥῸ νη ηΐ 

ἴῃ ΠΟΠΊΪΠτΙ ΠῚ ΘΟΠΒΡΘΟΙ ΠῚ : ΘΟΠΕΪΠΘΠΓἃ ὙΘΙῸ ΘΙΠΠῚ 

ἃ 4110 Ροβϑίθιαν, ν 6] ἴρ50. σοΠρ Θδ55ι Ποία 6- 

ἤοἶς, {71 δπὶπὶ Οοϑι 5. οἱ ΒΟπτ5. σΟ]ον. ΔΙ ἢ] 6 ἃ ΠῚ 

ποίαις : [[ὰ σου ΡΟΥ 5. ΠηΔ 0165 ΘΕ ῬΆ]Π]ον, 4] ὁχ οοπ- 

τηθητα διμοροῖς, ἱπάϊοῖο οϑὲ, ΟΠ Ἰβι]πτι πη. ΥΘΙῸ 

Δι ]θἴαηι 6558. ῬΡϑοθρίονιιηι ΟΠΡΙ511 : 481 ἸΏ] Π}}- 

ΟἿΙΠῚ 5111} ἴῃ ΘΟΥΡΟΥΪ5 ἱπἢνιη τα 6 γἱποαΐ, ν᾽ γΡ65- 

416 ϑ1185 1η Ῥ᾽ Ια 5. σου τ] 115 οδίθπάαΐ, Θ06 - 

γοπϊθηῖον γου] 5 1115: (τεηι ἐπι ΠΓπιοτ,, {πιπιο ροίεπς 
διίπι. Οτιαῃ 1 Π ΘΧ 60 ᾿ΟΥἹ δϑί, 51 50{π|Π| ΘΟ Γ- 

ΠΘηΙΘΠῚ ν᾽ ἀθαηλι15, Υἱχ Θὲ ῬᾶΡῸΘ ΓΟ 115 ΠΘΟΘΒΒΆ 115 
τϊθη ἴθ, δὲ ψϑἰα τὶ ΟΠΘΙΓΌΒΙΠ ΠΑ 1186 ΤΠ] ΠΙ5ΓΘΥ ΠῚ 

ῬΘΙΘΟΙ γί ἢ] 5, [ΘΠ Ρ Ι5Έ116. 4110 115. ἹΠΙΠΊΟΥ ΔΓΕ, 
ΦΘΓῸ ΔΠΪΠ10 ΓΟΥ ΘΠ ΘΏ1, δὲ οἷο ἃ ᾿ηθπϑὰ δὶ ορογὰ 

ῬογάσοηἋ ἃ βαρ θη! ἢ}. ΑὙ ΠΡΟ ΘΠ ΠῚ ΔὨΪΠῚ1ΠΠῚ 
6715. 4ϊ οἷν γοπΊλΘ πὰ ̓π ΘΠ ΡΟ ἊΠ5. δϑῖ, Πα}1Ὸ 

ΒΟΡΠΊΟΠΘ Φ116. Ὧ6 [ΘΠ ΟΡ ἈΠ Ϊ5. ΟΟΟΙΓβιι ν6] 5010 
σοΙη πον οὶ, πὶ ᾿πηπηίανὶ. Αἴσαθ πος δῖ, αἵ 

νι άθειν, δα Ποὶ β]ουίαην δάθγθ, δὲ ὈΊΡθγθ, τ ἴπ 

τηθηϑὰ δίϊατη ᾿ποθαπί θΟ πὰ Ποϑίἃ Ορογὰ, τ Ραίον 

ποϑίθυ" αὶ ἴτν ο60}15 θϑί, ϑ]ουα αἰΠοϊαταν. 

8. 51. (οάεχ 085. εἱ (011. εἰ Ἀδσ. ῥυΐσαιβ. ΑἸΠῚ 

ἄπο Μ55. οἵ δαϊιὶ ἐχθηλυνόμενος ὑπ᾽ αὐτῆς, Ῥγονῖιις 

«πᾶῖὴ ΡΣ γαῖ, 

᾿ Βορ. ῥυΐπιιβ οἱ δ οβ5. εἰ (]Ρ. ὁ τοιοῦτος" ὡς οὔτε 

ὑγιὴς ὁ ἑνὶ σωματιχῷ πάθει παρενοχλούμενος, οὔτε ἐλεύθε- 

ρὸς ὁ ὑφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ τυχόντος χυ ριευόμενος. 

«ἘΔ εἰ Μβ5. ποππι}}} ἐπανθοῦσα χροία, οοἴον-. 

τῷ χρυπτῷ κατορθούμεναι, ὀλιγάκις διαφαίνονται 
- - , ΝΛ 5 , ΕὙ5:.} ϑίΞισω φω 

τοῖς ἀνθρώποις " ἣ δὲ ἐγχράτεια ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς συν- 

τυχίας γνώριμον ποιεῖ τὸν ἔχοντα. Ὥς γὰρ τὸν 

ἀθλητὴν ἢ πολυσαρχία χαὶ ἣ εὔχροια χαραχτηρίζει, 
“ σ κι Φ Δον 

οὕτω τὸν Χριστιανὸν τὸ χατεσχληχὸς τοῦ σώματος; 
- -Ὁ ᾽ 

χαὶ ἡ ἐχ τῆς ἐγκρατείας ἐπανθοῦσα “ ὠχρία δείχνυ- 
ῳ͵ ΕῚ οἵ ΞᾺ ΕΥ̓ ᾿ .- 2. -Ὁ - 

σιν, ὅτι ἀθλητὴς ὄντως ἐστὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χρι- 

στοῦ - ἐν τῇ ἀσθενείχ τοῦ σώματος χαταπαλαίων 

ἑαυτοῦ τὸν ἐχθρὸν, καὶ τὸ δυνατὸν ἐν τοῖς τῆς εὖσε-- 
ν ε 

θείας ἄθλοις ἐπιδεικνύμενος. χατὰ τὸ εἰρημένον, 
Ὁ ,ὔ 5 σ͵ ᾿ 

δυνατός εἶμι. “Ὅσον τὸ Β ὅτι Ὅταν ἀσθενῶ, τότε 

χέρδος, ὀφθῆναι μόνον τὸν ἐγκρατῆ, μόλις χαὶ χατὰ 
μικρὸν τῶν ἀναγχαίων ἁπτόμενον, καὶ ὡς λειτουρ- 

γίαν ἐπαχθὴ ὑποτελοῦντα τῇ φύσει, καὶ δυσχεραί- 
ἜΣ γᾶς ἘΣ ἐν ἄταν Ἀ 

νοντα μὲν τῷ χαιρῷ τῆς περὶ ταῦτα διατριδῆς " 
Ν - - Ἀν “-Ὁ 

ταχὺ δὲ τῆς τραπέζης ἀποπηδῶντα πρὸς τὴν τῶν 
» Ν τ Η ΓᾺ ᾿ “5 , 
ἔργων σπουδήν. Οἶμαι γὰρ ἂν χαὶ τοῦ ἀχολάστου 

; ἄς τς ἕν 
περὶ γαστέρα μηδένα λόγον τοσοῦτον τῆς ψυχῆς 

044 ῃ ᾿ ΝΡ ἂν, “ΠΟ λ) 3 βεῦσαι γ 
χαθάψασθαι, καὶ πρὸς "ἢ μεταδολὴν ἐναγαγεῖν, ὅσον 

χαὶ μόνην τὴν συντυχίαν τοῦ ἐγχρατοῦς. Καὶ τοῦτό 
-} « Ν Ἂν ᾿ τοὶ ἐς -Ὁῳχκδ ͵ . , τ: 

ἐστιν, ὡς ἔοιχε, τὸ εἰς δόξαν Θεοῦ ἐσθίειν καὶ πίνειν 
“ Δ 9. Δ πο δ “ , Η . “- 
ὥστε καὶ ἐπὶ τῆς “ τραπέζης λάμπειν τὰ καλὰ ἡμῶν 
Ν ᾿ ΟΡ. -" Δ Π ἘΞ -Ὁ- δ » 

ἃ ἔργα πρὸς τὸ δοξασθῆναι τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. 

Ἀφ. Ῥυΐπιιβ εἴ 55. ὠχρία, ρμαϊίον, (ιο πιο] λαβ 7ὰ- 
ἀἸοανὶ οἱ σουῖμβ. 

»Ἔδρ. Ῥυῖππιβ μεταδολὴν ἀγαγεῖν. 
ὁ Ἰάεπι ΠΡΟῚ οαπὶ  οβ5. ἐπὶ τῆς τραπέζης. Ποοδὲ ἂν -- 

αἰσα]ις ἵπ στ] σαῖς, ΤΊΓα] 5. αι τηοχ 5 ]υϊτα, οπηῖβ- 

5115 δβῦ ἴῃ ΟΟ]Β. οἱ ἴῃ Ἀδξ. ῥὑυῖτπο. 
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0τι δεῖ πάντων τῶν παρατιθεμένων ἡμῖν ἀπογεύε- 

σθαι. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Αναγχαίως μέντοι χαχεῖνο προσδιωρίσθω, ὅτι 
πρὸς “τὸν ὑπωπιασμὸν τοῦ σώματος ἀπαραίτητον 
τοῖς τῆς εὐσεδείας ἀγωνισταῖς ἣ ἐγχράτεια - Πᾶς 

γὰρ ὃ ἀγωνιζόμενος, πάντα ἐγχρατεύεται. Πρὸς δὲ 
τὸ μὴ συνεμπίπτειν τοῖς ἐχθροῖς τοῦ Θεοῦ τοῖς χε- 

χαυτηριασμένοις τὴν ἰδίαν συνείδησιν, χαὶ διὰ τοῦτο 

ἀπεχομένοις βρωμάτων, ἃ ὃ Θεὸς ἔχτισεν εἰς κε- 

τάληψιν μετ᾽ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς, ἅπτεσθαι 

μὲν ἑκάστου χρὴ; χαιροῦ ποτε συνεμπεσόντος, ὅσον 

ἐνδείκνυσθαι τοῖς δρῶσιν, ὅτι πάντα χαθαρὰ τοῖς 

χαθαροῖς, καὶ ὅτι πᾶν χτίσαα Θεοῦ χαλὸν, χαὶ 

οὐδὲν ἀπόδλητον μετ᾽ εὐχαριστίας λαμανόμενον " 

Ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ, χαὶ ἐντεύξεως ᾿ 

φυλάσσειν δὲ καὶ οὕτω τὸν τῆς ἐγχρατείας σχοπόν ᾿" 

τοῖς μὲν εὐτελεστέροις χαὶ ἀναγχαίοις πρὸς τὸ ζῆν 

μέχρι τῆς χρείας προσδιατρίδοντα, χαὶ ἐν τούτοις 

τοῦ χόρου τὸ βλαδερὸν ἐχχλίνοντα, τῶν δὲ πρὸς 
ἡδονὴν χαθόλου ἀπεχόμενον. Οὕτω γὰρ χαὶ τῶν φι- 
ληδόνων τὸ πάθος ἐχχόψομεν, καὶ τοὺς χεχαυτη- 

ριασμένους τὴν ἰδίαν συνείδησιν, τό γε ἐφ᾽ ἡμῖν, 

θεραπεύσομεν, καὶ ἑαυτοὺς δὲ τῆς ἐν “ ἑκατέρα ὕπο- 
νοίας ἐλευθερώσομεν. Ἵνα τί γὰρ, φησὶν, ἣ ἐλευθε- 
ρία μου χρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως ; Ἐγκχρά- 

τεια δείκνυσι τὸν συναποθανόντα Χριστῷ, καὶ νε- 
χρώσαντα ἑαυτοῦ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. Ταύτην 805 ΓΆΡ ἰπγι5. ΖΓ φιιϊα ὀπῖπι,, ἰπαῖε, {ἰϑογίας παθα τ. Οον. το. 

᾿- μιαϊοαίιτ αὖ αἰίοπα οοπϑοϊθπίϊα ἢ Τοπιρονα μια ἢ ἮΝ , τ οἴδαμεν σωφροσύνης μητέρα, “ὑγείας πρόξενον, τῆς 
ς, Ὁ 3 ΄ω 9. -Ὁ - 

τῶν ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ χαρποφορίας ἱκανῶὴς ὅπεξ- 
ΑΕ , -- 

αίρουσαν τὰ ἐμπόδια εἴπερ, χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου 
« Ἷ - --- 

φωνὴν, αἵ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, χαὶ αἱ ἦδο- 
- , 

ναὶ τοῦ βίου, χαὶ αἵ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι συμ- 
δ πνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄχαρπος γίνεται. Ταύτην 
δ ὃ γ 32 ,ὔ ΕἸ -Ὁ Ὁ 7 ,ὔ 

χαὶ δαίμονες ἀποφεύγουσιν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου διδά- 

ξαντος ἡμᾶς, ὅτι Τοῦτο τὸ γένος "ἢ οὐχ ἐχπορεύεται, 
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ χαὶ νηστεία. 

ἃ Ψρίοτες ἄτιο ΠΠ 1 πρὸς μιὲν τόν. 

6 Ψρίεγεβ ἄτιο ΠΡεὶ τῆς ἐν ἑχατέρῳ, ποδηιεί 505 

τιν ἐπι α αὶ διιδρίοῖοπε ἐϊδεν αὐ ίηεις, μος. ο5ὲ, πϑῴιε 

δία, πέψια δυ ον Παπιοϊερογιι σιισρεοῖὶ ον ὶ- 

πεῖς. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΥΠΙ. 

Ομοά οπιπία ψ ποῦῖς ἀρροπιιπίιι, 5ιιπΐ 

ἀοσιίαπαα. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΕπτΠΠπ4 Φαοατι6. ΠΘΟΘϑϑΆτΙΟ βἰαϊιδιαν, ἴθ 06 - 

ΓαΠΙϊαπι 115. 4π| ρτῸ Ρἰθίαϊθ σουίαπι, ΡγΌϑι5 δά 
Ὁ ΟΟΡΡι5. ΠΙΔΟΘΡ Πα τ πὶ ΠΘΟΘΘΘΑΡΙΔ ΠῚ 6586 : Οπιπῖς 

δπῖπι φιιϊ ὑπ ἀροπα οοπίοπαϊί, αὖ οπιπῖνιι5. 56 τς σον. 9. 

αδοϊϊηεῖ. 56 ἃ ἴαπηθη, π6 πἀπὰ οἰιπ) οὶ πὶ Π}1015 25: 

σΟΡΡ Δ ΤΉτῖ5, {1 518 ΠῈ ᾿ΡΘΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ ΕΔ ΠῚ Πᾶ- 
Ῥϑηΐ οαπίουῖο ἱπιιδίαμη, 0}0 ἰά4π ἈΡϑιποπὲ ἃ 
εἰ 5, {πὸ5 Πθι5 ορθανῖτ, αὶ ἃ Πά 6] 10 ι15 Οἴτῃ αν 
Εασαιτα ΔοιοΠ6 ΘΠ] Δ ἢ 11, ΟΠ ΠΪὰ, 51 πᾶ π40 οο- 

οαϑῖο 56 ἀδάθυϊς, ἀδριβίαπα ΠΟ 5 διηξ, πὶ νῖ- 

ἀθπιθιιθ σον ρθυίαπι 511 δὲ θυ ρ]οναίαπι, οαποῖα Τί, 1. 

μι ηἷς. πιπ πὰ 6556. ΟΠ ΠΘΠΊ]1|6 Π6Ὶ ΟΥΘα ΓΔ ΠῚ 

Ε 6556 Βοπαᾶιῃ, πος Ζυϊἀιᾶπη {αοα οἵμπὶ ΘΓ ΓΙ ΔΥ ΠῚ 

ΔοΙΟΠ6. ἀβϑιπηαία", ΓΘ] οἰ ΘΠ πὶ 6558 : ϑατιοι  {1-- τ. Τίμι. ἡ. 
- . - 5 τἶν 

δαΐπμτ' Θηἷπι ΡῈΓ Ὑϑγϑιιτη 1) οὶ, δὲ ογαἰϊοτιθηι. 510 5" 

δαΐθμι βουναπα δϑὶ [ΘΠ ΡΥ ΠΕ τ 110, τ 8]}1- 

πιθηἐἷ5 νου ῖθιι5, οἵ δά υἱϊὰ πὴ ΠΘΟΘ558}115, 4υδπ- 

ἴππὰ ΠΘΟδβϑιΓα5. Ροβίθ]αϊ, τι Π}11}", ἴῃ οἰβ4π6 οὰ- 

Ρἰδπά15. βαιθιαεῖβ ἀλτηπαπι ὙἸΓΘΠ}115, οἱ 40 115 

4π|86 δὰ νο]ιρίαϊοπι ραγαΐα βιπηΐ, ΡΙΌΥΒΙΙΒ5 0 511- 

πϑαϊηιι5. Τὰ Θπὶπὶ οἵ γο]αρίανίογι πὶ ΠΡ] ΔἸ π θη 

δχοϊάθηνιβ, δὲ 605 “ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΠΒΟΙ θη τὰ σαι θυ 

ποίαϊα δϑὶ, οδβυθ ιδητιμ ἴπ ΠΟΡΪ5. δυϊτ, ον 1-- 

πηι, Θὲ ΠΟΒΠΊΘΙΡ505 ἃ ϑαϑρίοἴοπθ αἰ πη π6 11|06-- 

Ποπιΐποιη ἱπάϊοαϊ, {αὶ πᾶ οαπὶ ΟΠ ΓΙδίο ΠΙΟΓ 15 

οἷζ, ἃς Γι στα 518 ΤΠ ΠῚ γα τη ΡΠ ΠΟΥ . Ηὰπο 

ΠΟΥ Πητ15 ΠΠΔ ΓΘ 6556 σαϑΠ ΠΠΟΠΪ86, 58 ΠῚ 8 {15 00Π- 

ΕἰΠἸατυίσθιι, ἴθ ἱπηρ αἀϊπιθπίουτιπι 4. θιι5. 60- 

γιιπὶ {πὸ ἱπ ΟΠΒεῖϑίο. ϑιηξ Ορουιι ἔθου η 185 

9. 

τ5. 

ΡΓΘΡρθαΐταν", πιαχίπηθ ΧΡ ΠΕΡΙ 6 ΠῚ 6556 5 51 4146 Π|ν ΤΕ 

Τιχία ἸομΪ πὶ νΟΟΘΠῚ 9 ΟἸΓῸΘ 7115. 5861}, ψΟΪτι-- 5.2. 

Ῥίαϊοϑ νἱ τα, γ ΙΖ υ πη 116 ΤΘυιμπὴ ΟΠ ρ  ἀΠ τα 65 γθυ- 
γυιπὶ 5! οοαπὶ, αἴσιιθ αάθο ἱπίποιιοβιιπὶ γθ 4 1-- 
ταν. ΑΒ Πᾶς οδἰϊδηι δι σὶηῦ (5 ΠΠΊΟΠ65., ΟἿ 

Τοιηΐπαιβ ᾿ρ58. ΠῸ5 ἀθοιιθυῖξ, βΘΠιι5 1ΠΠπιἃ Πἰϑὶ ᾿ΓΘ- γρ. 17. 30. 

ΘΠ Ποπο οἵ 76] απῖο ποαιασιδπη Θχῖνθ. 

 ἵπυ Μβ5. ὑγείας πρόξενον, νηφαλαιότητος χαὶ τοῦ" 

ἀμετεωρίστως ἔχειν πρὸς θεὸν σύμμιαιχον, ἤαης πονίπειδ 

αὐἰιιεῖοεηι 8556 πε μαγαπάϊαπι δου ϊείαίοπε, εἰ αὐ 

Ῥογροιμαηε οἰπὶ [60 οοπ]ιιποίϊοπεπε σογναπείαπι. 

» Απιϊψυὶ ἄπο Πθεὶ τοῦτο ἐν οὐδενὶ ἐξέρχεται, 



Αεἰ. 2. 45. 

Ζμο. 6. 25. 

δ00 8: ΒΑΒΙΠΙΙ ΟἸἜΒΑΒΕΖΞ ΘΛΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΔΑΆΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΆΤΙΟ ΧΙΧ. 

Ομὶς οἷὲ οοπιϊποηῖϊ πιοάϊις. 

ΒΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. [ῃ δηΐϊπιὶ αυϊάθηι νἸΠΠ15. ὉΠῚ5. δϑὲ οοητ- 

ΠΟΠΓΙ: τη 115, ᾿πίδαγα 50] 106 8 ἃ γΘΡι5 ἃ ρογ- 
Ππἰοϊοϑαμὴ γΟ]υ ρ α θην [ΘΠ .Π]15. ]]ΘΠαῖῖο. Τῇ οἱ- 

5. ἀπιῖθ πὶ ιιθι ἀπηοάζιπι 4}11 4}115 51 η} προθϑϑα- 

ΥἾΪ, Βα πίαιι6. δὲ ΡΓῸ δοίαϊθ δὲ ῬΓῸ ν]ῖδ ᾿πϑὉπῖο, 
ΟΥ ΡγῸ σούρουῖβ Πα ΙΓ 1π6 σοην θη θην ἀἸβε]η- 

οἵ : τὰ Φιοατι {115 ἀΐθ πα πιο άτι5 δὲ σατο ἀϊνουϑα 
διηῖ. ΟὍτ0. ἢτ, τα γϑριι]α τΠὰ ΟΠ Π65. μ᾽ δία Ε15 Θχθυ- 

Οἰζατογ 5. σΟΠΙΡΓΘΠΘΠΙ ΠῸΠ Ροβϑιπῖ. 115. αἴθ ΠῚ 
4αὶ σο]ῖι5. Ἀπ] βιὰ πα 5 Γαδ πὶ ργθθοι, ρθυ- 

ΠΝ ΕΠ 115... αὐ Πα Ια γατοπΘ ΘΟΡ ἢ 1185. οὐἷ- 
416. ἀροϊάϊιη!., ΠΠΘΠΒΕΡΑΠῚ ῬΓῸ ἀβοθιϊθ 58 15. ἃ 

ΠΟΡΙ5 δα αι άπ ΡΥ ΘΠ δι" ἱπημλτ6 η Ὲ. ΝΘ 6 ΘΠΪΠῚ 

ὉΠΊΠΪὰ 515 114 11Π} ΟΥ̓ΑτΙΟ ΘΟΠΊΡΙΘΟΙ μοῖθβι : 566 δὰ 
5011}, 418 ἃ ΘΟΙΠΠΉΠΙΠῚ οἱ σΘΠΘΡᾺ] ἀοινῖπα ἦ6- 

Ροπάθηι. Ρυφ δου! δαϊην ἀπέ ὩσΡΟΠ5. Ρ6. εἶθ 5 
50], ἀπ} ᾿δ ν Δ Π ΘΠ ΤΠ 6115. 4 αὶ σεν οααΐη ἠ6- 

[ἈΠ σα ιι5. ΓΘ υῚ ΘΡΌΡΙΘυ ὈΡΘΟῚ) ἀΒ5 εἴ 6 πὶ, 
ἀπ} ΘΠ Δ ΠῈ ἰδναμθη. {ΠΠ|π|5. 4] ΘΧΘΗΊΡΙΠ σνδια δὰ 
Δι π6 5. ΔῈ ἀντι Οὐ] π|5ν}5. ΙΟῖτι5. τοὶ ἰὰ θΠΟ ΓΘ ηῚ 

ΔΟΟΙΠ ΘΙ, ΟΓῸ ΠΘΟΘΒ51 14 {15 ΓΆΤΟΠΘ 56ΠῈ ΡΟ μι δ6- 
ΒΟ ΘΠ , 56] ΠΘΠ ΠΡ 116. ΘΠ. {πὶ ἀἶχὶς, δ ίνίαο- 

δαί οἰ πϑιιὶϊς ῥγομ! ομΐψιι6 οριι5 ὁγαΐῖ. Νϑάπδ 

Ἰδίταν Ἰάθην βιιπιθ 1 ΟῚ ἐμὴ ριι5, ΠΘ 16 πΊ ά ι5, 
ΠΘΙτ6 πη ΠβιιΓὰ ΘΙ ΠΙ}115 ΒΆΠΟΙΡῚ ροίδϑι : 566 δἱζ 

15. ΒΟΌρτι5. ΘΟΠ 115, α{ ἢ 58 115 πΠϑοοϑϑί [ατ]. γ 6η- 

ΤΡΘ ΠῚ ΠΑΙΏΠ 16. 50 γα πη πη ἱπιρ]θτὶ, ἀἴζτθ οἰ 15 
ΟΠΘΡΑΡΙ, Γ65 δϑὲ πη] δά ϊοιο ἐσ πα, οὐτη ΠΟΙ Ϊ Πτ5 

ἀϊχονιε : 7 Ὁ υονὶς φιὶ φαἰμγαϊὶ δειϊς τευ; Ποο 

4Ἁαοααθ. δὲ ἰρϑύιι ΘΟΡΡι5. ἃ Ορνα ᾿πα 16, οἱ 

ῬιΟοΙν δ βοιμπιιηι, δὲ ἸποΟμλ Π] 15 πλᾶσὶθ Θχπ 

Ῥοβίτιπι γθ 411. ΝΘ νΘΡῸ Θϑιι5 ποι Ἰτὰ5 Ππὶσ 
Ἰοοο μια ])θηκὰ δϑὶ, 564 τιϑι15 44 νἹϊλ}} ΠΟ ΘβϑαΓΊτ5, 

ς Βορ. Ῥγίπηιβ οἱ γοβα, οἵ (0]}ν. ἡ παντελὴς ἀποχή, 

ἐπίεςγα αὐοιϊπεπίϊα. 

4 Ἀθρ. ρῥυϊπηιβ. περιλαμβάνεσθαι τοὺς ἐν τῇ ἀδελού- 
τῆτι ἀδύνατον, χ6ηὶ ποη Ροιεςί, μὲ ἔ αῖ"δ5 οοπιργε- 

πεπάαμαι" οπιπδα. Πιάοπι οάεχ ΚΑ οβ5. οἱ αἰ ἄπο 

᾿ἀφορίσαντας δέ. Ἠαυᾷ Ἰοηρσε Βδρ. Ῥυΐπηιβ χαὶ πρὸς τὰ 

ἑχάστῳ συνεμπίπτοντα. δυρίπο ᾿ἤθιι Ν5. οὐ γὰρ τὸ 

χαθέχαστον τῷ λόγῳ περιλαθεῖν δυνατὸν, ἀλλ᾽ ὅσα τῆς χοι- 

νῆς διδασκαλίας καθόλου ἤρτηται. 

ε Ἑμμποποβ νοΐογος παρασχευαζουμιένου ποὸς χάμιαιτον, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄. 

Τί τὸ μέτρον τῆς ἐγχρατείας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἐπὶ μὲν τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν ἕν μέτρον ἐγ- 
τ ψ Σ .}) ς .» ͵ - ν δ 

χρατείας, ἣ παντελὴς “ ἀπαλλοτρίωσις τῶν πρὸς τὴν 

ὀλεθρίαν ἡδονὴν φερόντων. ᾿Επὶ δὲ τῶν βρωμάτων, 

ὥσπερ αἵ χρείαι ἄλλαι ἄλλων εἰσὶ, χατά τε ἡλικίας 

χαὶ ἐπιτηδεύματα, καὶ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἕξιν 

οἰχείως διαιρούμεναι οὕτω δὴ χαὶ τὸ μέτρον τῆς 
΄ ς᾽)΄", Α , σ, Ἁ Α 

χρήσεως διάφορον, καὶ ὃ τρόπος. “Ὥστε ἑνὶ μὲν χα- 
--- , 

γόνι πάντας περιλαμόάνεσθαι τοὺς ἐν τῇ “ γυμνασίᾳ 
- ν ᾿ 9") 3 ΄ μι» Ν ὶ 

τῆς εὐσεδείας ἀδύνατον. ᾿Αφορίσαντες δὲ τὸ περὶ 
- , 

τοὺς ὑγιαίνοντας τῶν ἀσχουμένων μέτρον, ἀπὸ τού- 

του τὴν παραλλαγὴν πρὸς τὰ ἑχάστῳ συμπίπτοντα 
- , 

ἐστοχασμένως γίνεσθαι παρὰ τῶν ἐπιτεταγμένων 
᾿ ΕἾ , 4.2 ΕΝ , Ν , τὴν οἰχονομίαν ἀφίεμεν. Οὐδὲ γὰρ τὰ χαθέχαστον 

τῷ λόγῳ περιλαμόάνειν δυνατὸν, ἀλλ᾽ ὅσα τῆς χοι- 
-“΄ ι ΄' δ᾿ , ΕΣ σελ Ν, «ω. 

νῆς χαὶ καθόλου διδασχαλίας ἤρτηται. Ἡ τὴν γὰρ τῶν 

ἀῤῥώστων παραμυθίαν ἐκ τῶν βρωμάτων, ἢ τὴν τοῦ 
ν» , -ἼΞΩ ἢ , Γ Ἄ Α δ 
ἄλλως χεχμηχότος ἐπὶ συντόνοις ἔργοις, ἢ χαὶ τὴν 

τοῦ παρασχευαζομένου “πρὸς χάματον, οἷον ὅδοι- 

πορίας, ἤ τινος ἄλλου τῶν ἐπιπόνων, οἱ ἐφεστῶτες 
᾿ - -Ὁ , 

πρὸς λόγον ἀεὶ τῆς χρείας οἰκονομήσουσιν, ἑπόμε- 

νοι τῷ εἰπόντι, ὅτι Διεδίδοτο ἑκάστῳ καθότι ἄν τις 

χρείαν εἶχεν. Οὔτε οὖν καιρὸν τροφῆς τὸν αὐτὸν 

πᾶσι νομοθετῆσαι δυνατὸν, οὔτε τὸν τρόπον, οὔτε 
ν , " ΕΣ ἢ δ ξ ἈΝ » -» 

τὸ μέτρον ἀλλὰ σκοπὸς μὲν χοινὸς ἔστω ἣ τῆς 

χρείας ἐχπλήρωσις. Τὸ γὰρ ὑπερεμπίπλασθαι τὴν 

γαστέρα, χαὶ χκαταδαρύνεσθαι ταῖς τροφαῖς, χατά-- 

ρας ἄξιον, τοῦ Κυρίου εἰπόντος - ἐ Οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμ- 

πεπλησμένοι νῦν " χαὶ αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα δύσχρηστον 
πρὸς τὰς ἐνεργείας παρασχευάζει, καὶ πρὸς ὕπνους 
εὐχατάφορον, καὶ ἑτοιμότερον πρὸς τὰς βλάδας. 

Οὐ μὴν οὐδὲ τὸ ἡδὺ τέλος ποιεῖσθαι τῆς βρώσεως 

χρὴ, ἀλλὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν χρείαν, παραιτουμένους 
τῆς ἡδονῆς τὸ ἀκόλαστον. Τὸ γὰρ δουλεύειν ταῖς ἥδο- 

εἷον ἐδοιπορίαν, ἢ τι ἄλλο, ἈδΡῚ ἄπο Μ55. παρασχευα-- 
ζομένου πρὸς ὁδοιπορίαν, ἢ τι ἄλλο. ΑἸ Ἀερ. εἰ Ὑο85. 
οἵ ΟἹ. τι ἴῃ σοπίοχία, Μοχ ᾿ϊάθπν 41} {πὸ5 πιὸχ 

αἰχὶ Πρυὶ ἀεὶ τῆς χρήσεως, ποὸπ ἰΐα τοοῖο, ΝΟ ἴΐὰ τπῈ]- 

ἴο Ροβὲ (οάοχ (0]}. διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ χαθ᾽ ὃν ἄν. 

ΓΆΘΕ. ρυΐπιιβ εἴ  οβ5. ἔστω τὸ μὴ ἀναμένειν τὸν χύ' 

ρύν, 5 5εοριι δἱζ, τιὸ ποτὶ Θαϑρεοίθίι" δαϊϊοίας. 

 ἘΔΠῚ οὐαὶ οἱ. Αι Μ55. ἄπο οὐαὶ ὑμῖν οἷ. ΑἸΙφααπίο 

Ῥοβὲ (9]Ρ. οὐ μὴν δὲ οὐδέ, 



ΒΕΟΟΠῈ Εὔδιῦ5 ΤὙΠΑΟΤΑΤΕ. 

“- ᾿ Ὁ 

ναῖς οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ Θεὸν " ἑαυτοῦ τὴν κοιλίαν 
ποιεῖν. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ σῶμα ἡμῶν, ἀεὶ χενούμενον 

. ᾿ -» 2 ’΄ “ λ. Ἶ ς ἘΞ ,- ΩΣ ΓΞ κ ᾿ 

καὶ ἀποῤῥέον, τῆς πληρώσεως ἐπιξεῖται, διὸ χαὶ 

φυσιχαί εἰσιν αἵ τῆς τροφῆς ὀρέξεις, ὁ ὀρθὸς λόγος 

τῆς τῶν βρωμάτων χρήσεως τὴν πλήρωσιν τοῦ χε- 
’ "-Ὁ- ’ , 

νωθέντος πρὸς τὴν τοῦ ζώου σύστασιν ὑπαγορεύει:, 
ν - Ὄ το ,κὦ ΕΣ ΣΝ ΔΑ " 

εἰτε ξηρᾶς γξιτε ὑγρᾶς τροφῆς Ἢ ἐνόεια γξνοιτο. 

δ“Ὅπερ ἂν οὖν μέλλῃ ἀπεριεργότερον ἡμᾶς ἀπαλ- 
λάσσειν τῆς χρείας, τοῦτο προσενεχτέον. Δηλοῖ δὲ 

- ΓΕ ΄ 5, πὸ Ῥ ἴσα ΄ 
τοῦτο αὐτὸς ὃ Κύριος ἐν οἷς ἐδεξιοῦτο τὰ χεχμηχότα 

΄ τ ΝΕ δὰ κ' Ὁ “Φ Ὁ ᾿»ΝἭὩ ΄ 

πλήθη πρὸς τὸ μὴ ἐχλυθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς γέγρα- 

πται. Δυνάμενος γὰρ ἐπιτεῖναι τὸ " θαυμάσιον ἐν τῇ 
ἐρήμῳ τῇ ἐπινοία τῆς πολυτελείας, οὕτω λιτὴν χαὶ 

ἀπέριττον τὴν τροφὴν αὐτοῖς παρεσχεύασεν, ὥστε 
εἴ " ΄ (τ “8᾽ ὁ δ Ρ. ΄ “τ 
ἄρτους ὑὲν χριθίνους εἰναι, καὶ ἰχθύος δὲ μέρος ἐπὶ 

τῷ ἄρτῳ. Περὶ δὲ ποτοῦ οὐδὲ ἐμνημόνευσεν, ὡς 

αὐτοφυοῦς πᾶσι καὶ ἀρχοῦντος ταῖς χρείαις τοῦ ὕδα- 
, ΕῚ ᾿ » , ἜΚΡΥ τ5 , τος προχειμένου " “ πλὴν εἰ μή τινι δι᾿ ἀῤῥωστίαν 

βλαδερὸν εἴη τὸ τοιοῦτον ποτὸν, ὡς παραιτητέον 

χατὰ τὴν συμθουλὴν Παύλου τὴν πρὸς Τιμόθεον. 

Καὶ πάντα δὲ ὅ' φανῇ τὴν βλάφην ἔγχει, παραι- ἄντα δὲ ὅσα προφανῇ τὴν βλάδην ἔχει, παρα: 
΄ 3 } ιν κ᾿ ᾿ , 

τητέα. ᾿Αναχόλουθον γὰρ διὰ μὲν τὴν σύστασιν 

τοῦ σώματος τὰς τροφὰς αἱρεῖσθαι, δι᾽ αὐτῶν δὲ 

πάλιν τῶν τροφῶν προσπολεμεῖν τῷ σώματι, χαὶ 
ἐμποδίζειν αὐτῷ πρὸς τὴν τῆς ἐντολῆς ὑπηρεσίαν. 

Τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ὑπόδειγμα ἣμῖν ἐστι τοῦ τὴν 

ψυχὴν ἡμῶν ἐθίζειν φεύγειν τὰ βλαύερὰ, χἂν “ ϑο- 

νὴν ἔχη. Χρὴ μέντοι ἐκ παντὸς τρόπου τὸ εὐπορι- 

στότερον προτιμᾶν, ὥστε μὴ προφάσει ἐγχρατείας αὶ 

περιεργάζεσθαι ἡμᾶς τὰ τιμιώτερα, καὶ πολυδάπανα 
παραρτύοντας διὰ τῶν πολυτιμήτων ἡδυσμάτων τὰ 
βρώματα " ἀλλὰ τὸ ἐν ἑκάστη χώρα εὔληπτον χαὶ 

- ι --- Κ᾽ πτν  Ε, τ «“ - εὐτελὲς καὶ τοῖς ' πολλοῖς εἰς χρῆσιν ἕτοιμον, τοῦτο 
αἱρεῖσθαι, τῶν ἐπεισάχτων μόνοις τοῖς ἀναγχαιοτά- 

᾿ , ΄ εξ, "Ἐν 2 , ᾿ 
τοις πρὸς τὴν ζωὴν χεχρημένους" οἷον ἐλαίῳ, χαὶ 

Ξ ι τξ 
τοῖς τοιούτοις, χαὶ εἴ τι πρὸς τὴν ἀναγκαίαν τῶν 
ἀσθενούντων παραμυθίαν ἐπιτήδειον, χαὶ τοῦτο ἐὰν 

ὑπάρχῃ ἄνευ πολυπραγμοσύνης χαὶ θορύδων χαὶ 
περισπασμῶν ἕ περιγενέσθαι. 

Ὁ Βὶς νοΐογεβ φυδίπον ΠΠρτὶ. ἘΔῚΕῚ αὐτοῦ. Μοχ Οο- 

εχ Υοδββ. χινούμενον καὶ ἀποῤῥέον ἀεί εἰσιν αἱ τῆς τρο 

φῆς ἐπιθυμίαι, Ἀος. Ῥαΐπειιβ ἀποῤῥέον ἀεὶ τῆς... τροφῆς 

ἐπιθυμίαι. 

κ Ἄεξ.. ῥυίπιι ὥστε ὅπερ ἂν γένοιτο εὐχολώτερον ἡμᾶς 

ἀπαλλάσσειν. (οάεχ (01. ὥστε ὅπερ ἂν μέλλοι ἀπεριερ- 

Ὑύτερον. ΓΑΡεγ οβ85. ὅτε γένοιτο εὐχολώτερον. Ῥᾶι]ο 

Ῥοβὲ ες. Ῥυίπιιϑβ δυλοῖ δὲ χαὶ ὁ χύριος ἐν οἷς. 

ΒΤΩ (0]Ρ. ῥτο θαυμάσιον Ἰερίταν θαῦμα. 
“ Ἀπεααΐ ἄπο ΠΠΡτὶ οἵιπὶ ἡ οϑ5, ὥστε ἄρτους χατὰ μὲν 
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υἱταΐα νο]ρίδτ5. ᾿πιθιργαιῖα,, αἴ χιιθ ργοίογυϊ- 

ἴαῖθ. ΕτθΠΙπι 5 γυῖγα γοἱ Πρ δ εθτι5. ΠῚ 81] αἰ πιὰ εϑὲ 
δ πη γα πίγο πὶ ΠῚ ΠῚ 51π|π| οἰἤοογθ. ΟἸΟ Πα ΠῚ 

ΘΠΪΠῚ ΘΟΡΡΙΙ5 ΠΟΒΕΓΙΙΠ), προΐῖθ πο ΞΘΠΠρΕν δχὶ- 
Πδηϊδπ ἃ0 αἰ ἢπιαϊ, Ἔχ ρ θοπα ἱπάϊσοθε ( {τι85 
ΘΕᾺ ΠῚ οατιϑὰ δϑὲ ΘΓ ΟἿ] ρΡρΘΙ ΠΟ πος παίμγαϊθϑ 
51π1}, τϑοῖα οἰ θὶ5. πξθηϊ γαῖο γθρ]ονὶ δὰ ΔηΪΠη8}15 

ΘΟΠΒΘΡΥΔΠΟΠΘΠῚ [6 ὲ ποά δυδουιδίιπι εϑὲ, βῖνθ 
βῖοςο, 5ῖνθ Πιιπη] 40 Ορὰ5 ἔμπθυὶξ αἸπηθπῖο. 

5. Οὐοά ᾿βξιιῦ. ΠΟῸ5 5 Πρ] ]οἴογα ἀρ ρᾶγδιι ἃ Π6- 5ἰπιρῖος οἷς 
οεβϑιξαίθ Πθογαϊασιιη) δϑῖ, τὰ δϑὲ δ μι θεπάμμη. Ξξασοι 
Ηοο διίθεη ἐθοίαγανιε ΤΠ ΟΠηΐ Πιι5 ἴρ56, οὐπὶ [αεῖ- ἘΠ ήρεος 

Θδταπη ΠῚ ΕΠ ΕΓ ἀΠΠΘΠῚ , Π6 'π νὰ ἠδῆσεγθξ, θρι]ο δαί. τ, 

ΘΧοθρὶξ, ἈΠ βουρίμα) εϑὲ. ἘΤῸΠΙ ΠῚ οἴπὶ Θχοορῖ- τ΄ 

ἴδπάο ἀρράᾶγαῖα δἰ πιο βαπηξοβσο ροϑϑοὶ ἴπ ἐ6- 
56ΓῸ ΤΙ ΓΔΟΌΪΙΠ ΔΉΘΘΓΘ, Δά60 ἰθΠῈ 16 ΠῚ 86 51Π}- 
Ῥ᾿σθπι οἰθιιπὶ εἰ ραγανξ, τξ δὲ ρᾶποβ Βογάθδςει 7σαπ. 6.9. 
εβϑεηΐ, δὲ Ρᾶγϑ5 ΡΊβοῖβ δ πΙ μογθίμν δὰ ράποηι. Π6 
Ροίιι δπΐθιη Π6. ΠΙΘΠΕΠΟΠΘΠ “ι6πὶ ἔδοιε, ηιοά 
ἃ 7π|ᾶ 418 ΒΡΟΠΙΘ Παῖμγο ϑοαία ΓΙ, ΠΘΟΘϑϑι [τ 16 
5 {Πο1Ὸ4 1π ΡγΟπηρία 518 Ομ] ι15; Πἰ5] ἔα πηθ ῃ 6] 5- 
ΠΑ Ὶ ροῖτ5 σα! ρίαπι πορογθὲ Ο ἱπβ πη ταΐθη), 5ἷς 
τ οχ Ρ}}} δὰ ΤΙ πιο ἤθιιπὴ σΟη 5110 γ 6] 16] ἀθθογεῖ. 
Τπ]Ὸ γΘΙῸ οἰπηπῖα {π|25 πηαπιίεϑίο ποσοπῖ, το] ῖ- 
οἰδπάα 5ιπε. ΝΘ Ζτι6 ΘΠ ΠῚ ΡΔΓ δϑὲ δϑοὰβ σΟΓρΟΥῖ5 

ΘΟΠΒΟΓΥΔΠαῚ σδιιϑα Ἀ5ΒΕΠΊΘΓΘ, ἃ ΓΊΓΒΙΙ5 ΡΘΓ ᾿ρ585 
δϑοδϑ ᾿πίδθγγο 6] ] πὶ σογροσῖ, εἴθ δά πηὰπδίπιπι 
οοπἢοϊοπάιπιπι ᾿πη ρΘαἸπηθπῖο 6556. Αἴχιθ πος ἰάθμι 
ΠΟΡῚ5 ΘΧΘπΊρῖο ἐϑῖ, αὐ δά δὰ τις ποσεπὲ ἔυρίθη- 

ἀκα, Ἰΐσθε σγαΐα 5'πί δὲ ᾿ποι πα, ΔΙ πηι πὴ ΠΟΘ στ ΠῚ 

ϑϑιιθίδοϊ πηιι5. Ουοα ᾿ρσῖ τιν ἴδ οΙ 15 ραγαῖαν, ργου- 
5115 6ϑὲ ἀπίθροπεπάιιπη, τιῖ π6 σΟΠΕΪ ΘΗ Π26 ρΓε-- 

ἴοχ τι ΟΔΓΙΟΓᾺ ἃ6 501 ποϑίογα ΔΠΧῖΘ ἰΠ ΠΠ]ΓΆΠΉΙΙ5, 
ΘΕ ΠΊΔΘΠΟ ΡΑΓΕ5 ΘΟ Πα ΠΠ ΘΠ 5 δ ]1ἃ ἈΡρΑ ΘΙ : 
564. φιοά ἴπ τππααυδηπθ τϑσῖοπθ πα}]0 ποσοῖο 
ΠΑΒΕΡῚ ρμοΐεϑέ, δὲ ψἱ]θ εϑῖ, δὲ 4πῸὸ ψυθστιβ ἔα] 6 
πεῖν, ἀ 6] σα πηι5, 1 τι Οχ 1551 15. ΔΙ ΠῚΘΠΕ5, 
τι ΠῚ 1 115 5015 4185 δὰ ν]ΐαπη διιπὲ πη Χ ΠῚ6 π6- 
ΟΕΘΘΔΓΊΆ 5 ἘΠῚ οἶθο, δὲ 4115 δ] υβπηοάϊ,, εἰ 5ἱ φυτά 

δ πΘοδββαγ πὶ ΘσΤΟ Δ ΠΕ ΠΏ ̓ ΘΥΆΤΏΘΠ ἸΦΟΠΘΙΙΠῚ 
511, 1416 51 οἰ γα 50}}1οἹ τὰ ἀἸ πο πὶ ἐπ Πη ἔπη 486 δὲ 
ΠΟΒΟΤ τ ΘΟΠΊρΡΑΓΑΤῸ ᾿ἰσθδξ. 

ἘΞ Τ σε, ἢ, 

τὸν ἰωάννην χριθίνους. ϑέατπι Οοάεχ (0]Ρ. ἐ 

ἃ ἘΠῚ πλὴν μή τοι ΑἙῈΜϑ85. ἔγεϑβ ρτείεσ (οπ)εῖ. 

τ ἴπ οοπίεχίιι. Μοχ Δἴ55. ποππα}}} ὃ παραιτητέον. 

4 ἙδΠῖο Β451]. ραγίτον ἂς Ῥαγῖς. ἡδονὴν ἔχει Ἐδτῖο 

γεπ. εἰ ἴξ5. ρ]εσίψιιθ οτηπες ἔχῃ. Βαγις δα! οπος 

Β5}.. εἰ Ραγῖβ. περιεργάζεσθαι ὑμᾶς. ἙΜΙΠο Υ εη. εἰ 

Μϑ5. ποῖ ρϑιοῖ ἡμᾶς. 

ΓΒ σα. Ρτίπηιϑ εἰ 55. εἴ (1. εὐτελὲς χαὶ πᾶσιν εἰς 

χρῆσιν προχείμενον, φορεῖ οπιπέθιις αἴ τέδίεπι ρΥΟΡΟΤαζι)", 

Ε Βερ. Ῥυῖπηιβ εἴ  ἴο55, περιγίνεσθαι, 

πο τὰ 
τῶν ἄρτων. 



Λ]Ιαί]ι. 5. 

ὯΞ 

“πος. 6.6, 

ϑ 5. ΒΑΘ ΟΕΒΛΆΕ αι ΟΑΡΡΑΏΟΕ. ἈΒΟΠΊΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧ. 

θεώ ταϊῖο ἱοποπάα οἱὲ ἱπὶ οἰ ὶς, οτιπὶ θα οὶ ρίππίμ 

Ποϑερίίες. 

ΒἈΈΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

1. απ β]ογῖα, διά πὶ μ]σθπαἰϊ που] πἰθιι5, 

δὲ 4 οι γὸ5 ἃ οβιθηταιὶοποπι σϑδία, ὈΓΟΥΘΙ5 
π᾿ Ομπὶ ποσοῦ (ΠνἸβιϊα Π15. ἹπιθΡἸοῖα. διῃῖ : 
“ασπάοφυϊάθηι 4α] δὲ ἰρϑιιπμ. πιαπααιαιπι ἰά6Ὸ 
ΡοΥ οἷς, τι βρθοΐθειν ἃν ΠΟμηΙ π θιι5, δὲ σ]ουία αἱ-- 

{οίαταν, πηϑυοθάθπι ΟΡ ἰρϑιιηὶ ΒΡ ΡΠ ἰἃ πὴ ἁτη 1. 

Τιδί 16 115 41] ΟΠΊΠΘ ΠῚ Πα} }}1{α 15 ΒΡ ΘΟ θη] ΓΟ ίον 

ΤΟ πὶ ΡΥ ΘΟΘΡΙ ΠῚ ΔΠΊΡΙΘΧῚ 5ιπ|. Πιριθη 5 δὐ- 
Ἰοτιηὶ δϑὲ ΟΠ] 5 γα Π8θ 5]Ο 165 ΠΟ π|5. ΟἸΟΠ Δ ΠῚ 
δι η] ν᾽ ἀΘηλ115. ΠΠΠ Π ἀλλ ΠῸ5. ΠΟΠΪΠ65..,. 41] ΟΠ 
Ῥυάοῦθ [ουαπὶ Ραμ) ΟΡ α{15. παι} ΠΤ πὶ... οἱ αἰθὶ 

ΔΙΊ 5. ΠΡ515 5 ΒΟ ΡΙ ΘΠ 15 Θϑῖ ΠΌ5ρ 65, ΟἸΏΠΘΠῚ οἷ- 

ΒΟΥ) ΟΡ α ΠῚ ἃ0 ΠΡ ΠΙ ΠΟΘ ΠΕ Δ πὶ 5[Ἰοβῖτι5. ἃρ- 
Ῥαγοηΐ, {Ππ60 Π6 ΠῸ5. ΖιΟΖι6 οἰαποαιπι Θ᾽ 6 πὶ 
ν ΠΟ Πα πλτ5 ΟΡ ΠΟΧΙΪ, αἴθ 6 μαι ρονγίαιθ ἥτι85 ἃ 
ΟἸἴβίο θοαῖα ρα ϊσαΐα οϑῖ, θυ οβοθῦο ἄθργο- 
ποπάδπμν, Οὐδ πηοάτιηι ᾿σῖταν ναϑα ἀγσθηΐθα, 
ἀπ ψ6]α ῬαΡριυμ δα, 11} 5ΓΓ ΑΓ ΠῚ Π10}]6, 811} ν ϑϑεὶς 
τηθηῖα ΡΠ ΠΟΙ 4ἃ ΘΧ ΤΡ Πβθοῖ5. ΘΟΠΊρΑΓΔΓΘ. ΠΟΡΪ5 
ΠῸΠ ΘΟηνΘΗΪ : 516 ΠπϑΡῚ  ἸΠἀθοουιπ ΘΧΟΟΡΊ [Ὁ 
ΘΡυΪ]ὰ5 ἃ ποβίνα Ὑἱνθ Πα] γαΠ ΟΠ πηι] τ ΡΠον- 
γϑηΐθϑ, ΝᾺηΙ ΟἸΓΟΙ ΠΟΙ ΘΓ. ΠΟ5, ἃ ᾿Πγ ΘΒ σα ΓΟ 
δὰ 4188 ΠΟῚ δ ΠΘΟΘΒΒΑΥἽΠΠῚ Π511Π1 ΓΘΟ ΕΪΧΈ ΠΕ, 
56 αι δὰ τηἸβθυαμη γο]ρτατοι οἱ ἀκ ᾿πὰ ΠΟΘ ΠῚ 
ΘΧἸΠΙΟϑα 16. σ]Ου απ Δαἀϊπνοπία [ἀδυιπτ, ΠΟῚ 
τὰ 06 "040, οἵ ἃ 5000 ΠΟΙΪ5 ΡγΟρΟβίίο ἈΠ] ΠῚ1Π}ν 

56 ἀδιυ θη τι δἰ ϊδ πὴ Δ[Θυα πο ἰθν δ, οἰτη 50]- 

Ἰῖοθὲ αὶ ἰπὶ ἀ6]10 115 νἱνιιπί, οἵ υ θη 5 νο] ρταιῖ- 
Ἰυη15 τη ΘΕ Πα Πίπν ΘΑ. Π 6 Π}, ΠῸ5. ΠΟ ητι6 οἰβάθιη 

ΘΕΡῚ5 ἉᾺΠΠῖι5 ᾿ρ5ὶ σα πὶ ἀπ] Ρ το πο οἱ ἔθ ρον 1η- 
οὐ θιιηι, ἀἰϑιθπῖος ν᾿ ἀθπῖ. ἘΠ ΘΠ 51 ππαϊο δ ηΐ 

ἀο]Τοῖδθ, δὲ Γπριθηκίδθ, ΠΕΠΙ τὰ Π] Θὰ5. ἈΠΊρ] θοαὶ 
ἀο)ρθιητι5. ΝΊΠΙΙ ΘΠἾ ΠῚ ΘΟΥ ΠῚ “τι ΓΘΡΙΌΡαα βιιηῖ, 
Ῥοῖθϑι ἈΠῸ [ΘΠ ροῦΘ ΟΡΡΟΥ Πιιπὶ 6556. Οἱ απο 

οἱ ἀοιϊοαῖο νἴντιπι, ργοβι ΠΕ ἰβϑι πιΐϑιιθ {ΠῚ Ππιπτιιν 
ἘΠΟΈΘΠΙΪ5, δ Ὑ]Πα1ΠῚ μΘΡΟΟ] αἴ πὶ Ὀ᾽ τιπ , 605 1π- 

ἢ Τὰ Οοαϊος ἴοββ. Ῥγὸ φευχτέος Ἰοσῖτυν φευχταῖος. 

Μὸχ ΒΡ. ῥυῖππιι τοὺς ἔξω. Ν'οο 1ζὰ πηυ]ῖο μροβὶ (οἶος 
(0}}ν. πενίας ἐ τσχυνουνένους. 

1 1 αιι5 Νῖ5. μὴ χαὶ ὑμῶν. 

« (οᾶοχ (ο}}. οὔτε δὲ βρώματα. 

ἙΕ λὴ 

ὅπη 

Δ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄. 

Τίς ὃ τρόπος τῆς ἐν βρώμασι δεξιώσεως:. 

ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ρι- 
ἯἩ κενοδοξία, καὶ ἣ ἀνθρωπαρέσχεια, χαὶ τὸ 
Ἂν 5 ΩΣ », ἐτα ὅλ “Δ πε ἘΡᾺ ς πὸ , α- 

πρὸς ἐπίδειξίν τι ποιεῖν, ὅλως ἐπὶ παντὸς πραγμ' 
"τ - ΄ ΝΥ 3 Α 

τος Χριστιανοῖς ἀπηγόρευται᾽" ὅπου γε χαὶ αὐτὴν 

τὴν 
᾿ 

χαι 

τὶ ἐπ Ν 
ἐντολὴν ὃ πρὸς τὸ θεαθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
Ξ τὰ - ΒΡῈν ψαδεις 
δοξασθῆναι ποιῶν, τὸν ἐπ᾽ αὐτῇ μισθὸν ἀπόλ- 

΄ ᾿» 
ἰιου χαταῦ 

- ΟΞ , ΓΜ Ν᾿, οὐ ν 
λυσι. Τοῖς δὲ πᾶν εἶδος ταπεινώσεως διὰ τὴν ἐντο- 

τοῦ Κυρ 
’ -“- φευχτέος πᾶς χενο 

Ξ ἘΞ 
λὴν εξαμένοις μεθ᾽ ὑπερδολῆς 

“σ; , ᾿  ἐτὶ ᾿. 
δοξίας τρόπος. ᾿Επεὶ δὲ τοὺς 

Ῥ ,“ἢ - Ν . ων ΓᾺ τς “» 

ἔξωθεν δρῶμεν τὸ ταπεινὸν τῆς πένίας αἰσχυνομέ-- 
: Ἄ ᾿ : 

νους, χαὶ ἐπιτηδεύοντας πᾶσαν ἀφθονίαν βρωμάτων 
Η τσ πος ἊΣ 

χαὶ πολυτέλειαν, ὅταν τινὰ τῶν ξένων δέχωνται, 
ἌΘΗΗΣ ἡ τ νον τοατα {τς ΤΣ ΜΕ ΕΡΗ 

φοδοῦμαι ' μὴ καὶ ἡμῶν χατὰ τὸ λανθάνον τὸ αὐτὸ 
, εἰ “ - , ᾿ 

πάθος ἅψηται, χαὶ ἐλεγχθῶμεν ἐπαισχυνόμενοι τὴν 
Το τς - Υ " ᾿τροα Ὥ ἜΣ 
ὑπὸ Χριστοῦ μαχαριζομένην πτωχείαν. Ὥσπερ οὖν 

: Ἷ ἥ Ἔ 
σχεύη ἀργυρᾶ, ἢ καταπετάσματα περιπόρφυρα, ἢ 

. ᾿ Ἃ»ν» 6λή ἀντ εῖν τοι τ στρω μνὴν μαλαχὴν, ἢ ἐπιόλήματα διαφανῆ συμπο- 
ἊΣ ΤΣ ἔὰ ε 5 ΤΌΜΟΝ τς 

ρίζεσθαι ἔξωθεν οὐχ εὐπρεπὲς ἥμῖν οὕτως οὐδε 

ὃ βρώματα περινοεῖν παρὰ πολὺ τῆς ἡμετέρα ρώματα περινοεῖν παρὰ π τῆς ἥμετέ 
ξ 

περιτρέχειν 

ἀναγχαῖον Ὁ 
ΐ 

τῆς 

τῆς ἐξηλλαγμένα. Τὸ γὰρ 
χρείας 

τὴν ἀθλίαν ἡδονὴν χαὶ 
ρευνωμένους τὰ μὴ πρὸς τὸ 

ἐπιζητούμενα, ἀλλὰ πρὸς 
; , ΓΤ , » , » 
ὀλεθρίαν χενοδοξίαν περινενοημένα, οὐ μόνον αἷ- 

Ἢ ἐξ ᾿ Ξ Ξ 
σχρὸν χαὶ ἀσύμφωνον τῷ προχειμένῳ ἥμῖν σχοπῷ» 

ν᾿ ᾿τλ ἴ ῃ ; ͵ ; ῃ 

35 ᾿ - “ ἀλλὰ χαὶ βλάδην ἔχον οὐ τὴν τυχοῦσαν, ὅταν οἱ 
ἐς “ τ ΥΕΣΣ Ν 

τρυφῶντες, χαὶ ταῖς ἡδοναῖς τῆς γαστρὸς τὴν μα-. 
ἢ ἥ Ν 

χαριότητα δριζόμενοι, περὶ τὰς αὐτὰς φροντίδας 
ὡςς .- ΑἿ ΓῚ - 

δρῶσι χαὶ ἡμᾶς στρεφομένους, περὶ ἃς ἐχεῖνοι 
τ ᾿ ι 

ἐπτόηνται. Εἰ γὰρ πονηρὸν ἣ τρυφὴ καὶ “ φευχτὸν, 

οὐδέποτε ἡμῖν αἵρετή. Οὐδὲν γὰρ τῶν χατεγνωσμέ- ὑδέποτε ἡμῖν αἱρετή. Οὐδὲν γὰρ τ' τεγνωσμέ 
νων δύναται εἶναι πρὸς χαιρὸν ἐπιτήδειον. Οἱ σπα- 

- - , Ἂ Ν 

ταλῶντες, χαὶ τὰ πρῶτα μύρα χριόμενοι, χαὶ τὸν 
Ν ὡτὰ - δ “ 
διυλισμένον οἶνον πίνοντες, χατηγοροῦνται ὑπὸ τῆς 

πὰ οΡῆν ῥ μ᾿ 
Γραφῆς. Καὶ διὰ τὴν σπατάλην ἣ χήρα, ζῶσα, τε- 

Α Ξ 5 ; "ὦ 
θνηχέναι λέγεται. Ὃ πλούσιος ἀπεστερήθη τοῦ πα- 

- αν - ᾿ 
ραδείσου διὰ τὴν ἐνταῦθα τρυφήν. Τί οὐν ἣμῖν χαὶ 

“« , ΕῚ Υ ΄ - Σ’ ἢ 5» ταῖς πολυτελείαις ; Ἐπεδήμησέ τις τῶν ξένων ; Εἰ 

»ΈΘρ. ῥυΐπιαβ οἱ οββ. ἀναγκαῖον τῆς χρήσεως. Μοχ 

ἄπο Μ55. πρὸς τὴν ὀλεθρίαν ἡδονὴν καὶ βλαδερὰν χενοδὸ- 

ξίαν. 

ς Ἄδα. ρῥυίππιι χαὶ φευχτέον. Οοἶοχ δοεβ. φευχταῖον. 
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μὲν ἀδελφὸς, χαὶ τὸν αὐτὸν σχοπὸν ἔχων τοῦ βίου, οἰδαϊ βογίρίιγα. Εἰ Ὁ ἀο]Ἰοἶα5. ν]άπα, 86 γἶνα 
ἀεν . . - -. ι, 

τὴν οἰχείαν τράπεζαν ἐπιγνώσεται. Ἃ γὰρ χατέλι- Γαΐ, ἀἸοῖταν πιογίτα, Πῖγδ5 Ὁ Πα] 115 γἱτο5 46] 10185 6, 
Τίπι. 5. 

πεν οἴχοι, ταύτα εὑρήσει παρ᾽ ἣμῖν. Ἀλλὰ χέχμη- Ρυϊναίιι8 δὲ ραν ἴ5ο. Οὐ] Ἰρὶτιιν ΠΟΪ5. οπὶ ἃρ- ζμον δ. 52. 
χεν ἐχ τῆς δδοιπορίας ; “Τοσοῦτον αὐτῷ προστίθε- ΡΑΡΔΕΡΙΙΒ Βιιπη το 515 Ὁ Ασοθϑϑὶς ΠΟ5065 Δ] 145 ἢ 51 
μεν, ὅσον τὸν κόπον παραυυθήσασθαι. [ναῖον Ὁ, δὲ ἰάθπι νἱΐζαθ ᾿πϑεϊ απ πὴ ΒΘ)", 

51 Δ ̓ρ511|15. ΠΠΘΠ584 ΠῚ ἃρποϑβοθῖ. Οἷιδο Θηΐπὶ 1 ]1- 

41 ἀοΠ}}, Θὰ ᾿πυΘ ἢ ΠΙΡῚ5 δδὶ ἃριι πο5. Αἱ [αι]-- 

δα. 6586 οχ {{{ΠῸὸΡῸ 3 ΤΑΠΙΠῚ ΔΘ. Ὶ 15. ἰθνὰ- 

ΠΙΘΠΤΙ., 4παπίτπη. ΓΘΠΖΌΙΡΙ τιν 46 ̓ 55 Πα] Π 6 ὶ 511}- 

Ἰοναηήδμῃ. 
Ἄλλος ἐλήλυθεν ἐκ τοῦ ἔξωθεν βίου ; Μαθέτω ἃ. Αάνθηϊε δἸτιι5 βθθοῦ]ο ππ|ο δα ϊοίι ἢ Εχ ἔα 

διὰ τῶν ἔργων, ὅσα ὃ λόγος αὐτὸν οὐκ ἔπεισε, χαὶ οΙ5 αἴδοδξ {1125 Οἱ 56 γΠ10 ΠΟῚ ρϑγϑιιδϑιῖ, δὲ ἔγιισα- 
λαδέτω τύπον χαὶ ὑπογραμμὸν τῆς ἐν τροφαῖς αὖ- 1115 [ῃ 65015 5ΘΥν ἃ Πα 85 [ὈΥΠΊΔ ΠῚ δὲ ΘΧΘΠΊρΡΙΔΥ ἃο- 
ταρχείας. ᾿Εναπομεινάτω αὐτῷ “ὑπομνήματα Χρι- οεἱρῖαϊ. Μαποδηῖ ἴῃ ᾽ρ50 τπηοπιπηθηἴα πιθηδ8 ΟΠ τὶς 
στιανῶν τραπέζης, καὶ ἀνεπαισχύντου διὰ Χριστὸν 511]ΔΠΟΙΤΙΠῚ, Εἴ 6715 ῬΑ. ΡΘΥ Τα 15, {88 ΟΠ Ι511 οατιϑα 

πτωχείας. [αἱ δὲ οὐ προσέξει, ἀλλὰ χαταγελάσει, 1) οἰϊγα νοΥΘοιΠἴάπὶ ρου ορθη ἃ οϑί. Οὐοά 51 [5 
δεύτερον ἡμῖν οὖχ ἐνοχλήσει. μεῖς δὲ, ὅταν τινὰς 1116 ΠΙΪΠΙΠη6 ΘΟΠΙ ΠΟ ΘΟ τα, ἃ0 ΡΟΙτι5. ἀουϊ ἀθθ], 
τῶν πλουσίων ἴδωμεν, οἵ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἡδέων τγιγδιι5 ΠΟΡΪ5 ΠῸΠ ΘΧΒΙΙ [για Θὲ πη] ϑτ]δ πηι. ΝῸ5 

ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀγαθῶν ' τίθενται, μέγα στε- διι6Π, οὐιπ] ἀἰν [65 αιιοβάδπι ν᾽ᾷεπηιβ, {αὶ ἀ6- 
νάζομεν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ματαιότητι πάντα τὸν ]ΟἸΑΓΙΙΠῚ τιϑ}}} ΡΟΠαηΐ ἴπ ΡΓΕΡΟΙρυΐ5 θΟΠΐ5, 60- 
βίον προσαναλίσχοντες, χαὶ θεοποιήσαντες ἕαυ- τιιπ) νοθπ γα]46 (ο]Θηλτι5, “4 νἱΐα ΟΠ ηΐὶ ἷπ 

τῶν τὰς ἡδονὰς, ἐν τῇ ζωῇ ταύτη τῶν ἀγαθῶν τὸ νδηϊίαῖα ᾿Πϑιιπηἃ. δἵ γ ]ρίαΕτι5. 51:15 ρΡῸ Π 60 
μέρος ἀπολαμύόάνοντες οὐχ αἰσθάνονται, διὰ τῆς ΠΑΒΙΠ5., ΠΟΒΟΙΘηΐ65. 1πΠ γἱΐα πὰ γθοϊριπας Ροπο- 

ἐνταῦθα τρυφῆς, ἐφ᾽ ἕτοιμον τὸ πῦρ καὶ τὸν ἐν αὐτῷ ΤΓιιπὶ ρΑΡΊΘΙη, ἃ6 ΡῈ. γδϑθηΐοθ (6]10185 ἴῃ Ρᾶγὰ- 

χαύσωνα πορευόμενοι. Κἂν καιροῦ ποτε τύχωμεν, [τππἢ Ἰ5ΊΘΠΙ ΡΓΩΘΟΙ θ᾽ [Δ ΠέπιΡ, δὲ 1η 1ΠΠΠπ|8 ΔΡάΌΓΘΗΙ : 
ξρὐδὲ πρὸς αὐτοὺς ἐχείνους ταῦτα διεξελθεῖν ὀχνοῦ--ὀ Ϊπ10 5] πᾶ Π40 8658 ΠΟΡῚ5. ΟΡ] ΘΡῚς Οσσαϑῖο, Π6 

μεν. Εἰ δὲ μέλλοιμεν καὶ αὐτοὶ τοῖς αὐτοῖς ἐνέξε- ἰρ515 Ταϊἀ6πὶ [650 ἴσον ἀπ᾽ θημιι5. Οτιοά 5] [- 

σῦαι, καὶ, κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν δύναμιν, χαὶ [{{|Πτ1πῈ 651, τιῦ ᾿ρ5ὶ {0616 5ἰ πηῖι5 δου τη θη νοὶ, 
τὰ πρὸς ἥδονὴν ἐπιζητεῖν, καὶ πρὸς ἐπίδειξιν πα-- Ε οἱ πολ Ἰΐσοῖ ΠΟΡΙ5, ᾿πα]ΆΠλι15. ΘΕ] Π| θα 1185 
ρασχευάζεσθαι , φοδοῦμαι, μὴ ἃ χαταλύομεν, ταῦ- ΡονΠπρηὶ 84 νο]ρίαίθπι, οἱ ἰρϑὰ αὐ οϑιίθηίδεϊο-- 

τα φανῶμεν οἰκοδομοῦντες, χαὶ δι᾽ ὧν ἑτέρους "χρί- ΠΘΠῚ ΔρΡΡΑΙΘΠΊι5, γΘΡΘΟΙ" ΠΘ Πτι88 ἀδϑεγαϊπηιι5., ρᾶ 

νομεν, ἑαυτοὺς καταχρίνωμεν, ἐσχηματισμένως τῷ δἰ ἤοανθ ν᾽ ἀθαπλιν, Θὲ ΡΘΡ 4185. σροίθΡο5. 7πά]ςὰ- 

βίῳ κεχρημένοι, καὶ ἄλλοτε ἄλλως μεταμορφούς 1η115 ΠΟΒΠΊΘΕ 505. ΘΟΠ ΘΠ ΠΘΙΏ115, {|| 51 Πγλυ] 16 

νἰΐα αἰαπηι, τη0 0 'π πᾶπο, τηοο ἴπ 1{|4π| [οΥ-- 

ΠΙᾺ ΠῚ Πλτια 1, Πἰδὶ [ὉΓΓΘ. ἸΠΠΠ] [ΘΠ] 115 ΘΕᾺ ΠῚ ψοϑι1- 

πηθηΐα ΠΟϑίσα ΠῚ, ΟἸΠῚ 1Π ΨἹΓῸΒ. ΟἸΑΤῸ5. οἱ 51- 

ΚΝ Ἐς ν ἜΑ ποοοος ἃ γι τος ῬΘΙΡΟ5 ἱποι ἀθυΐμπηιβ. Οιιοα δὶ 14 ἔπ ΡῈ 6ϑὲ7 ἰΙσῃβ8 
οῆΠ  0η ερασχευλοῖι {π ρτι5. Θδὲ πη Π88}} ΠΟϑίγα πη ΟΡ ἐδ] σαΐοϑ. Θοιη- 

τη ταν 6. ΤΠ 8 01}15 δὲ σΟΠϑίδ 5 δὲ ΟΠ} Ἰ5Π18Π1 νἱΐα, 
σχοπὸν ἔχων, τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Εἴτε γὰρ ἐσθίετε, ὦ ηΙοιτι 5οορίιη μαθοῖ, Τ)6ὶ β]ουγίαμη. ϑὲνθ θηῖμι 
εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ;η, “παμοαιῖς ,» δἰγθ ὑἱβιιϊδ., οἷνθ χά ἐαειες, 

ποιεῖτε, φησὶν ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν Παῦλος. Πολύ- ογηπία ἐπ σἴογίαπι [οἱ (αοῖτ6, αἷτ Ῥαυ]ιβ αι ἴπ 

τροπος δὲ καὶ ποιχίλος ὃ τῶν ἔξωθεν βίος, ἄλλοτε (μυΐβίο Ἰοχιθθαίιν. Αἰ νθνῸ πα] ΠΙΌΓΠῚΪ5 δὲ ναι ῖα 

μένοι, εἰ μὴ ἄρα χαὶ τὰς ἐσθῆτας ἡμῶν διαμεί- 

Ψψωμεν, ὅταν τοῖς ὑπερηφάνοις περιτυγχάνωμεν. 

Εἰ δὲ τοῦτο αἰσχρὸν, ᾿ πολλῷ αἰσχρότερον διὰ 

σθαι. Νονότροπός ἐστιν ὃ τοῦ Χριστιανοῦ βίος, ἕνα 

ἃ Απεχια: δα Πἴοπο5 οὐ Ἀδρ,. βθοιιητι5 τοσοῦτον αὖ Ῥτὸ μηδὲ Ππαροῖ μή, ΑἸΙΖιαπίο, Ῥοϑὲ ΠΠΡον ο55. οἱ 
τὸν προτίθεμεν. ΑΙΔῚ {τὸ5. Μ55. τοσοῦτον αὐτῷ προστίθε- (Ο]Ρ. διεξελθεῖν ἀποκνήσωμιεν. Βοσ. Ἀτίπιιβ. ἀποχνοῦ- 

εν- (εν. 

ἢ ὁ Βορ. ρυΐπειϑ ὑπόμνημα. Δῖοχ ἰάοιι Ν5, οὐπὶ (0, : ᾿ ἙΜΖιτῖο Β4511. ααὰα ἀο Ῥατγὶβ. χρίνομιεν, χρινόμιενοι 
οὖ προσέξει. ΑἸ1 ἄτιο Μ55. εἴ 611 προσέχει. ἐσχιεμοτισμιένως,, πια16. απο Ἄεπ. χρίνομεν ἐσχημ.. 

ΓΟ οάοχ (9]», ἐπιτίθενται. Μοχ Βδρ. ῥυίπηι τὸν ἈΘρϊ ρυίπηιιϑ οἵ τουεἴτι5 αὐ ἵπ οοπίοχία. ϑυθίπάς (ο- 
βίον προσαναλώσαντες. εχ (9]». ἄλλως τῷ βίῳ μεταμιρ. 

8 θα. Ῥυΐπηιι5. οἵ γοβ5. μεδὲ πρός. (οἄοχ (Ο]». ᾿ Ν οἴονος ἄπο Πρ τὶ πολλῷ αἴσχιον. 

Μοήιυ5 ἰιο- 

βριτὰπὶ οχ- 

εἰρίεπάο- 
τατπ 

Ῥιγοΐαγα 
βῦπι 418 
μῖς ἀϊοιη- 
τὰν ἀς ἰο - 

σΡἰϊα!αίω, 

Ι. ον. τὸ. 



πο. το, τ. 
η3. 

Θεη, 28. 

Ριον.30.8. 

9- 

ο10 5. 

851 ΠοπιϊΠῈ1ΠῈῚ πη Πα ποῦηῖ νἰνθηαϊ γᾶ110., “115 

5 Π σοὺ 4}115. αἴχιιθ ἃ}11|5. πποἷ5. Δ] σΟΠοΟΙ πὰ πὶ 
ΔΟσΘάδητ πὶ σνὰ ΓΔ ΠῚ ΓΔ ΠΒΓΟΥ ΠῚ Θ 1)". 

3. Οὐαγὸ τὰ Ζαοηιι6 δὶ σορία οἰ θουι πη ἁΐητιθ 
Ἰαυ 1 ὕρα ΤῊ} νο  αρίαξθι ἃ[ΓΟΥ ΓΘ νΟ]Θἢ5.., ΠΙΘ ΗΘΔ ΠῚ 
{πὰ ΠΔ ἱΠηΠλιἃ5.,. 6]115. ἀσοισα5. Θῦσα ψ Πρ ΓΘ ἢ 
5ΓὉ Ππ|η},. ἀπὸ Ρ6υ Θὰ {120 1Π5ΓΓ 115... Ἰρ5115 Θχ τ 

ΡΙΟΡα5. σα!αηι.,, Οαπὶ [ἈΠ ἢ 6] 546} οἶγοα Πὸθο 
νοΠρταίθπὶ γϑάανσιιαθ, ΑΠΠΟΠ 5ΔΡρΟΠΕΠΊΕΓΟ 86- 
ΠΟΙ ΘΓ 040. ἀρραγαϊι5 ΠΟ ἀγα 115, σΟΠ]θοῖα- 
ΜΙ] ΠΊπ5. 4115 51} 4 ΘΧβρθοίθει", δὰ αυϊά 511} 
Νοαφιυδάιαπι ΠΟΙ ΠῈ5 ἰδιιίαν! ΔΙΆγ μα π᾿ Π}}}]-- 

ΤἸΡΙΘχ τ] ΠΙβίθυιαὴ αἀἰδιγδοίαπι : 56], ιϑϑοϊίεϊία 65, 

᾿π4 1}, δὲ μιγϑαγὶς οἶσοα πεεῖία ; αἰφιιὶ ρακοὶς., 

φοῖ πο Οριι5 Θ5ΐ ̓  Ῥᾶϊιοὶθ απ] θη, Πα πΕιιπη 56]- 

Ἰοθῖ ἃ ἀρράγδιιηι : ̓ΠῸ νΘΙῸ 5 ΠΘΙΠῚΡΘ {ΠΠ6 'Ρ50, 

αὖ νἀ θ] θὲ πϑοθϑϑιίαι ἤαὶ 5α 115. Οὐα]6. ἀπ θη 
ΑἸ᾿ πη Θ πττι πὴ ΠΟ ΠῚ  Πτ15 1056 ΠΆ]]]Π1]115 4] Π 46 ἀρ ρο- 

506} 11, παι ᾿σηογὰβ. Ὑ ἴθ πη ἁπιίθ πη 91Έ40001 86 

Τοῖιπὶ πος 6ϑὶ : δὲ ἀθάοσγις πεϊδεὶ, ἴπααῖϊτ, ραποπὶ 

αὐ σοπιθαάοπαάιιι., οἱ υοείἰπιοπίπι αἱ ἱπάπιοτ-- 

ἄπ τ ποῖ αἰχὶς., 51. ἀδάθυϊβ πὶ ἀ6]1οἰα5 

οἵ ϑδιιπητιιόϑιι πὴ ἀρραγαϊιπι. Οὐ νοῖὸ βαρίθη- 
ἘΙ55᾽ πητ15. ΒΑ] ΠΟ ἢ ἢ) ινεϊας οἱ ρατιρογίαίετη., 1}-- 

41, πὸ ἀδάοτις πιϊιὶ: σα οοηπσεζίιο ταϊ ιὶ τιο- 

ἐθφοαγία,, οἱ οι }οἰθτῖα., τι πὸ σαί αἰιι5 τη οπάίαις 

αι, οἱ αϊσαηι : ηιις τὴ υἱάοι 9 ἀτιὶ μαι." 

{ιγον, οἱ ἡμισοπὶ πόπιθῖ [οὶ πιοδὶ: τὰ ὁοϑ ΕἸ ΠΙᾺ Π5 ν 

ἀἰντα5. αϊάδηι ϑαιθίαιθ πη. 6556, Ραι ρου α ΠῚ 
νΟΡῸ ΡΘΠΕ τη. ΤΠ ΘΟ ΡΆ ΠῚ. 6556 ΤΟΥ πὶ δ να ΠῈ 
ΠΘΟΘΒΒΑΡΙἉΓΙΠ : ΡΟ Θὰ ΔΕ ΓΘ {188 5ΠΠοἰτιπῈ., 

ἴα! πὶ δηλ ηι Πθο πα ἰσ θη ἴθ], ΠΘῸ ΓΘΡΠ δὰ 
ἀι511}}} ΓΘ 51 ΓΤ] ἢ σΟρὶα ἃ πἀδπίθπη ᾿παΠἸοαν ες. 

Ῥόντο ἀἰτιι1 4111 δι {πο} ΤῸ σΟΥΡΟΥ 5. πα] πἀἴη6, 

ΘΓ ΡιῸ πϑορβϑίίαϊο Ἰηβίδητθ, Πις ΘηΐπῚ Οριι5. δὲ 

ἉΠΠΙθπἴο ἀρ υῖουΘ ἂς νὩ]Π ἴον ΡΙΌρτοι ἸθΟγΘῚ : 

1}1 νϑυῸ., ἴθ πιι]ογ Ὁ ἰθν!ου 16... δὲ ἴῃ ΟἸΠ ΠΡ 5 

σοπσυπθηῖθ, ργορίθι ἱπ ἢν Ἰταΐθι : 564 σοποιὰ - 
{τ ΟΡ 5. Θδὲ ΟΠΊ ΠῚ] 115. ὙἹΠΟ 6 δὲ ράγατι [Δ ΟΠ. 

Ατταϊῆθπ. οαγὰ οἱ αυςαπ) τηθηβα ἀδοθητα πὸ- 

ΟΟϑϑα ἃ οϑὲ ἴπ ΟΠ ΠΙθριι5., 564 11ἃ [ἀΠ]6π, τ Θχίνα 

ἃ Βδρ. Ῥυίπιιβ ἐντυχανόντων μεταλλασσόμενος. 

»ΈΒΘρ. ῥυῖπιι οἴ Ν' ο55. οἵ (0}}». εἰς πολλὰ περισπω- 

μένην. Αἰιοῖον, φαϊοσπηάιο 116 ΓαϊὉ, αἱ παρὸ βουίρϑῖι, 

ἰϊταὰ ἴῃ ϑ8ιι15. Β1Ρ1115 1 ἶθθο υἱάθειν, ὀλίγων δέ ἐστι χρεία, 

ἢ ἑνός : 4ιοά Ῥονιαῖγιτη ὙἹΔογὶ «6] 56 ῖ, οὐπὶ πιὰ πὶ 

675 βουιρίατα, {θα βοῖαπι, νϑδίϊσισ αι. Ἡ]Π πὶ ἐχϑίει. 

Ἑδήοια Ἰππίαν ρα. 208, ποῖα ὑ, Μοχ Οὐάοχ Ὗ ο55. 

εἴ οσ. Ῥυῖπηι8 πρὸς πᾶσαν παρασχευήν. 

ὁ Νοου!απι χαὶ ὁχ ἀπεϊχυῖς. ἄυοθιι ΠΡγὶς ἀ τα ]- 

ΠῚ 

ΒΑΒΙΜΙῚ ΟΕΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. ἈΚΟΘΠΙΕΡ. 

ν ᾿" κ᾿ Ὅν “ 
ἄλλως πρὸς τὴν ἀρέσκειαν τῶν 

μεταπλασσόμενος. 

5. ἐγτυγχανόντων 

Ὥστε χαὶ σὺ πλήθει βρωμάτων χαὶ περιεργία 
πρὸς ἥδονὴν μετασχευάζων τοῦ ἀδελφοῦ σοὺ τὴν 

τράπεζαν, κατηγορεῖς αὐτοῦ φιληδονίαν, χαὶ κατα- 

χέεις αὐτοῦ γαστριμαργίας ὀνείδη δι’ ὧν παρα- 
ΙΝ πον τ ἡδέδη πατῇ 

σχευάζη, ἐλέγχων αὐτοῦ τὴν περὶ ταῦτα ἡἧδυπά- 
- “ἥν ἣν ν ᾿ 

θειαν. Ἢ οὐχὶ πολλάχις τὸ εἰὸος χαὶ τὸν τρόπον 

τῆς παρασχευῆς θεωρήσαντες; ἐστογάσμεθα τοῦ 
» , “ ΡῈ ΔῈ ,“κὦ ΠΥ ΚΆΣΙΟΝ ἐς - 

ποοσδοχωμένου, ὅστις ἐστὶν, ἢ ὅπερ ἐστίν: Οὐχ ΐ τς Ἶ 
ἐπήνεσε τὴν Μάρθαν εἰς " πολλὴν διαχονίαν περι- 

- -- 5 ΧΕΥΣΙΣ 
σπωμένην ὃ Κύριος, ἀλλὰ, Μεριμνᾷᾶς, καὶ τυρδάζῃ, 

τ γ ΝΒ ΤΑΥΤο ΝΣ, τἸΣ Νς ὙΣΑ͂ΣΣ 
ὀλίγων μὲν, δηλονότι τῶν πρὸς παρασχευήν ἑνὸς 

δὲ, τοῦ σχοποῦ, ὥστε τὴν χρείαν ἐχπληρωθῆναι, 

Αὐτὸς δὲ ὃ Κύριος ὁποίαν παρέθηχε τοῖς πενταχισ-- ς ρ βϑυη 
χιλίοις τροφὴν οὐκ ἀγνοεῖς. Ἢ δὲ εὐχὴ τοῦ Ιαχὼδ 

᾿Ὶ δι δὺς» Χ δου τ ιν “ - 

( πρὸς τὸν Θεόν ᾽Εὰν δῷς μοι, φησὶν, ἄρτον φαγεῖν ; 

χαὶ ἱμάτιον περιδαλέσθαι" οὐκ, ἐὰν τρυφὴν δῷς 

μοι καὶ πολυτέλειαν. 'Γί δὲ ὃ σοφώτατος Σολομῶν; 
ἊΣ , ι τω ΄ 

Πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν, φησὶ, μή μοι δῷς, σύντα-- 
» Ἔα ἜΑ ο , ὌΣΣΣ “ ᾿ 
ξον δέ μοι τὰ δέοντα, “ χαὶ αὐτάρχη, ἵνα μὴ πλη- 

Ὧι ΄ Χ Υ̓ ΄ -- ψευδὴς γένωμαι, καὶ εἴπω, τίς με δρᾶ; ἢ 
Ν ; ᾿ς ΞΟ ΩΣ 

πενόμενος χλέψω, χαὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 

σθεὶς 

μου “ πλοῦτον μὲν εἶναι τὴν πλησμονὴν ὁριζόμενος, 

πενίαν δὲ τὴν παντελὴ ἀπορίαν τῶν πρὸς τὸ ζῆν 

ἀναγχαίων" διὰ δὲ τῆς αὐταρχείας τὸ ἀνενδεὲς 

δυοῦ χαὶ ἀπέριττον τῶν πρὸς τὴν χρείαν δηλῶν. 

Αὐτάρχεια δὲ ἄλλη ἄλλῳ κατά τε τὴν τοῦ σώμα-- 
Μ ἣ τὰ , " 5. 

ἢ τος ἕξιν, χαὶ τὴν πρὸς τὸ προχείμενον χρείαν. Τῷ 
“- ͵ 

μὲν γὰρ πλείονος τροφῆς χαὶ ἰσχυροτέρας χρεία 

διὰ τὸν χόπον, τῷ δὲ λεπτοτέρας καὶ χουφοτέρας, 

καὶ χαταλλήλου τὰ πάντα διὰ τὴν ἀσθένειαν " χοινῇ 

δὲ πᾶσιν εὐτελεστέρας χαὶ εὐποριστοτέρας. ᾿Ἔν 
ΤΥ ΝΡ Ὁ ἀπ  ἈοΣ  ϑλ ΄ ᾿ 

παντὶ μέντοι τὸ ἐπιμελὲς “χαὶ τὸ εὐτράπεζον ἀναγ 

χαῖον, μηδαμοῦ τοὺς ὅρους ἡμῶν τῆς χρείας ὑπερ- 

βαινόντων ἀλλὰ τοῦτο ἔστω τῆς δεξιώσεως πέρας, 

τὸ παρὰ τῆς ἑκάστου γρείας τῶν ἐπιδημούντων 

ἐπιζητούμενον. Ὥς χρώμενοι γὰρ, φησὶ, τῷ χόσμῳ 
΄ { ᾿ ζάγδιις ΄ ᾿ 

τούτῳ, χαὶ μὴ ᾿παραχρώμενοι. Παράχρησις δέ 

ἃ Π]υά, διὰ δὲ τῆς εἴς., 51. 1π|6Π|σα5 γθτ : 8α- 
Ἰοπιοη Πιἶ5 γυ 5 πόζα ἱπορίαπῃ 5᾽ 5 ῃϊ σας ποιὸ τὸς 

Ταιπὶ ΠΘΟΘϑαγ  ασ πὶ σορίαπι ; 564 5[ατιπι Φαοιη πὶ, 

411 ἴπῖον οσοβδίαξαπη Ὁ σορίαπι τη θάτι5 511, ὁβίο πα ῦ, 

Τριἄδθπι ἅϊιο Μ95. κατά τε τὴν τοῦ. ἘΔ χατὰ τήν. 

ς ἘΔ1Ὶ χαὶ εὐτράπεζον. Αἱ ΜίΞ55. ἄπο χαὶ τὸ εὖτρ. 

Ε Βθσῖ ἄπο ΝΜίο5. οπὶ (ΟΡ. ἡ χαταχρώμενοι, 

ΑἸ Νς5. Ἀδρίας οἱ οἀϊείομος. νοΐετεβ παραχρώμενοι, 

οἱ ἴτα Ἰορὶ ἄθρογο (αΓοΡ᾽ ταν {πὶ Ξοφιιθπζία ράιο αἵ- 

τοπτῖιι5 σοπβι ἀονανὶτ, 



ΒΕαΌΙῈ Εὐδιῦ5 ΤΕΛΑΟΤΑΤΆΑ͂,, 

ἐστιν ἣ ὑπὲρ τὴν χρείαν δαπάνη. Οὐχ ἔχομεν χρή- 
ματα; Μηδὲ ἔχοιμεν. Οὐ γέμουσιν ἡμῶν αἱ ἀπο- 
θῆκαι; ᾿Εφήμερος γὰρ ἥμῖν ἣ τροφή᾽ διὰ χειρῶν 

ὃ βίος. Τί οὖν τὴν δεδομένην παρὰ Θεοῦ τροφὴν 

τοῖς πεινῶσιν εἰς ἡδονὰς τρυφώντων παραναλίσχο- 

Ε 

μεν; ἀμφοτέρωθεν ἁμαρτάνοντες, χαὶ τούτοις ἐπι- 
, ὰ 5» - 5 δεί λ} 5» Ἷ " 

τείνοντες τὰς ἐχ τῆς ἐνδείας θλίψεις, χἀχείνοις τὰς 

βλάόδας τὰς ἐχ τοῦ κόρου. 

ΕΡΩΊΤΗΣΙΣ ΚΑ΄. 

-- κ᾿ᾳ- Ἁ Ἁ “Φ δ Ἂν ὰ 3. 
Πῶς δεῖ περὶ τὰς καθέδρας χαὶ τὰς καταχλίσεις ἐν 

-“ τ ΝΕ νὴ, “αν νυ. 
τῷ χαιρῷ τῶν " ἀρίστων ἢ δείπνων ἔχειν. 

ΑΠἸΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Επειδὴ πρόσταγμά ἐστι Κυρίου πανταχοῦ πρὸς 
τὴν ταπείνωσιν ἐθίζοντος ἡμᾶς τὸ χαὶ ἐν τοῖς ἀρί- 

στοις χαταχλινομένους τὸν ἔσχατον τόπον προχατα- 
λαμόάνειν, ἀνάγκη τὸν πάντα χατ᾽ ἐντολὴν ποιεῖν 
ἐσπουδαχότα μηδὲ τοῦτο παρορᾶν τὸ πρόσταγμα. 
Ἂν μὲν οὖν χοσμιχοί τινες ἡμῖν " συγχαταχλίνων- 

ται, ὑπόδειγμα αὐτοῖς πρὸς τὸ μὴ ὑπεραίρεσθαι, 

μηδὲ τὸ φιλόπρωτον ἐπιζητεῖν, χαὶ ἐκ τούτου τοῦ 

μέρους γίνεσθαι ἡμᾶς προσήχει. “Ὅπου δὲ πάντες 
χατὰ τὸν ἴσον σχοπὸν συνέρχονται, ὥστε ἐν παντὶ 
“χαιρῷ τὴν δοκιμὴν τῆς ταπεινοφροσύνης ἑαυτῶν 

διδόναι, τὸ μὲν προχαταλαμῦάνειν τὸν ἔσχατον τό- 

πὸν χατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἑχάστῳ ἐπιδάλ-- 

λον᾽ τό γε μὴν πάλιν φιλονείκως περὶ τοῦτον συνω- 

θεῖσθαι ἀδόκιμον, ὡς ἀναιρετιχὸν τῆς εὐταξίας χαὶ 

θορύδου αἴτιον. Καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους δὲ ἀνενδότως 

ἔχειν, χαὶ ἣ περὶ τούτου μάχη, ὁμοίους ἡμᾶς 

ποιή σει τοῖς περὶ πρωτείων φιλονειχοῦσι. Διόπερ 

χρὴ καὶ ἐνταῦθα, τὸ πρέπον ἡμῖν περιεσχεμμένως 

γνωρίζοντας χαὶ σπουδάζοντας, ἐπιτρέπειν τῷ 

ὑποδεχομένῳ καὶ τὴν τῆς χαταχλίσεως τάξιν, καθὰ 

χαὶ ὃ Κύριος ὑπέθετο, τῷ οἰκοδεσπότῃ προσήχειν 
εἰπὼν τὴν περὶ τούτων διαταγήν. Οὕτω γὰρ καὶ 

ΒΕ  οουϊα γὰρ ἄεεδὲ πὶ (Ο]Ρ. οἱ 1π δς. ῥγῖπιο. [5 

675 Ἰοοῖ βθηβιιβ δδῇ : Νὸπ βιιπὶ γτοίοσία πόγγθα, (υἱά 
ἴαπι ἢ φαϊα γοίεγι ἢ Ὑ Ἰνίπητιβ ἴῃ ἄϊοιη. δα ποῖ: ἀἸοὶ πιὰ- 

Ἰϊπ1α 5. 

4. Ἄρρ. ρυΐπηι5 ἀρίστων χαὶ τῶν δείπνων. 

ὅ66 

51] 

Ῥυθϑουρίοβ ποΪ8. ΠΘΟΘϑϑι [15 [ΘΓ ΠΊΪ ΠΟΘ. ΠΙ1Π-- 
4πᾶπὶ ΘσΥΘἸΔΠΉ : ἴΠΠ0 ΨΘΙῸ ΠΟΒΡ Πα 115. 15 
ΠΠ5. δϊὉ, τ ϑρθοίοιαν 0 Προθβϑι[ὰ5. ΟΠ] Π56116 
Δοσθάθηἤπιπι ροβίαϊαι, Αἰξ οπὶπὶ: 7 δἰμεῖὶ πΐθτιος 
ταμτιεῖο ἤος., οἱ ποτὶ αϑιίοπῖθς. Ατιβιι5. δια θη 

5ΠΠῚ [115 Θϑ[ τ] γὰ ΠΟοθϑϑιαἴθη), ΝΌΠ 51π| ΠΟΡῚ5 
Ῥθοσηϊα 2 Νοο 5ἰπί. ΝῸΠ δ11πὶ γοίουία ποϑίνα 

πουγθὰ ἢ Οὐ τὰ 2 ὙΊνίπητι5. Θηΐμ πὶ ἀἴθηῃ , οἱ 

π᾿ ἰάβθογθ μοϑβίτιιθ ΠΟΡῚ5. οϑὲ νἱοίιιθ. Οὐ" ᾿σΊταν 
Θβ0δ πη ἃ [)60 Θϑιγ ΘΠ }}15 ἀἀἴδηι 4 (6] σα ΓΟ ΕΙΠῚ 
νοἸ τρία θη. ἰΠϑ 11} } Π1115} [ἢ 4110 ῬΘΟΘΔΙτ15. ὉΠ Ὶ 1 π|- 

416. οἵιπῈ δὲ 1115 οσθϑίδ 5 ἈΠΟ 5115.) οἱ Π5. 58- 

Εἰθ 115. ἸπΠοΟμη ΠΟ ἃ Δι ΘΔ Π115. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΙ. 

Οπμοπιοίο οὁρονίθαὶ 56 βόγοΓ ἱπίου δοάοπάιπιπι οἱ 
αοοιεγιοπιάμτη, ἐπι ἱθπιρογ ργαπαϊὶ αἰ οωπιρ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐαπάοαιϊάθπι Τλονηϊηὶ Π05 ἀΡΊ αιι6. δὰ Πιιμηϊ- 
Ππταῖθ αι ἀ55 6 Δ ΟΙ ΘΠ 15. ΡΥ ΘΟΘρίιπ) 651 7). αἴ δὲ ἴῃ 
ῬΓΑΠ 115. ἀοοι θΘ Ππἴ65. ΡΟβι θηλι πὶ. ἸΘοιΙ πὶ Οσοι-- 

ῬΘΠΉΙΙ5.7 ΠΘΟ6586 6ϑΐ οἱ , 4ὶ οπηπὶὰ Ἰχία πιὰ πάα- 

πηι ΡΘΡ ΘΟ’ 5[π646:.,. η6 πος 4υϊ θη ρυοθρέιμηι 

πορ]ρονο. Οὐ ΠΟΙ Ὸ ΠῚ δ᾽ πηι πάαπὶ ἃ] αΐ πὸ - 

Ῥ]δοιη) ἀοοι ΠΕ, ΠΕΡῚ ΠῸ5. δἷἰ5 ἴπ πὰς δἰϊαμπὶ 

Ῥᾶγίθ ΘΧΘΠΊΡ ΠῚ Ρ Δ] 6δ[, αἴ ΠῸΠ ΘΧίο ]πίιιν, 

ΠΡ π6. ΡΥΪΠΙὰ ΠῚ βου ρου αϊναπί. ἴλη ἁιι 6 ΠῚ 
ΟΙΠΠ65 ῬΑ. ΘΟΠ5ΠΠ10 1πΠ τππι1πὶ οοϑαηΐξ,, τ ν᾽ 46 }1-- 
δὲ {4υἀν]5 ΘΟΟΑΒΙ0Π6 ΔΙ Ζυοα 5ι185 Πα Π}}}1{8 {15 5ρ6- 

οἰπιθη ἐδπί., ἰθοῖπὶ 4] θη} ΠΕ πηι π ὁχ ΠΟ πὶ 
τηὰπάαϊο ΘΟΟΙρΡαΓΘ. πΠΙΟ 416 ΘΟ ν ΘΗ]: 564] ἰἃ-- 
ΠΡ 5ἱ δάΪ δὰπὶ ΓΘ ποπάπιπι σοη θη οϑιι5. ἤθγοῖ 

ΤΡ. 5115... 6] υϑπηο ϊ ἀσθηἋ!] γαῖο ἱπιριοθαπέα 
δϑϑεῖ, [ἈΠητιᾶ πὶ 4185 Θνθυῖαι οὐ 61, {πππλΠ{π|πῃ- 

416 αἴονγαι, Ῥυθῖθυθα 81 4] 161 Αἰ [θυ σθάθγο ποῖιι-- 

Πλῖ15., ἀἴψιιο 46 θὺ ΡΠ ΔΠηι5., 1 115. 41 46 
ΡΥΪποῖρο ἴοθο θεία πε, 51Π|1165 Θ ΠΟΙ Θ᾽. Οτια 6 
δὲ ἴσο φιοαιθ ρει θηΐθι σοσ Ποβοθηΐο5. ΟΠ Δ Π- 

το54πὸ {πο πο 15 ἀθοονιιπ [6 .1}, ΔΟΟα] Δ ΓΙῸ Π15 

οὐ ἴποπὶ ΡΟΡ ΠΗ ΓΘ Ρ6 6 πηι15 ΘΧΟΙρΙ ΠΕ 15. ἀν ]- 
{τῖο, «ιθιπηδ ποτα. 5] πο ητ1: δὲ ΤΟ ΠΉΪΠῈ5 ,) 

ὦ 
ν» Ψοίογοβ. ἄπο ΠΡυὶ οἱ οά11 συγχαταχλίνονται. ΑΠῚ 

ἄτο Μ55. συγκαταχλίνωνται. 

ς Βερσ. Ῥυΐπηιιβ οἵ (0]}. καιρῷ εἰς τήν.... ἑαυτούς, 
ὸχ ἑαυτοὺς Ἰεσίταν φιοάχιο τη (οάτοο Κ᾽ οβοὶ]. 

:. Ὁ». 

ϑτς 

Ζιις.τή.τον 

Δα. τή «το. 



Ἱ. ον. 

22. 

Ποια, τ 

16. 

512 

οαπὶ ἀἰχὶξ ρου ποῦ δ ρατΡ ΘΠ Δ Π}}]}1ἃ5. ΠΥ ]Ώ06 
ῬΟΡ ΠῚ αἰἸ5ροβ ΠΟ Π ΘΠ. 516. ΘΠΙΠ δὲ ΠῸΒ ᾿ΠΥ ΠΟΘΙ 
ῬΟΡΓΘθηλιι5 ἴῃ 4Π] ΘΟ ΟΠ 6, ᾿ιοποβίθ οπηπϊὰ οἱ 56- 

5. 

οαπάαιμη οὐ πη θηὶ [οθηἴοϑ : δὲ {Ππ4 ἀθιηοπϑιγα-- 

θίμηιι5, ΠῸ5. Ποη δή [ἀοϊθηάδμη σού. ΤΠ 1{{15 

ΟΒ ΘΠ ΔΓ ΟΠΘἢ,, ΠΟΩι6. ἃ ΡΟριυ]άγθη. Θ ΑΓΔ ΠῚ 
ἀοιηθυ πη} [απ] }}}ΠΠ{αῖ6 } δθοίαν!, δχ ΟΡϑΠ παία 

ἃ νϑΠ θη σΟΠ ΘΠ ΟΠ: 4αἰπ ΡΟἴΐι5. ΟΡ θιη- 

Ρογά πο ΘΧθυοθ ἰμητι5. [αι η}}ΠΠ το ηῖ, ΑἸΙΘγοανΪ 
ΘΏΪΠῚ 5, ΠΊΔΪ 115 65} 5106} 180 Πα Ἰοπὶ., απ ρ.1- 
ΠῚΔ ΠῚ δθθη) ᾿ΠΙ6Ὶ Δσοι ὈΘ Πα ιι [ΘΠ 6... ΟἸΙΠῚ 

{5581 Θὰ Π) ΔΟΟΘΡΟΙ ΠΊ115. 

ΒΑΘΙΜῚΙ ΟΕΒΑΚΕΙ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΟΠΙΒΡ. 

Ὁ ΚΣ , , : 
ἀνεξόμεθα ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, πάντα εὐσχημόνως 

Χ »ἶ - " 

χαὶ χατὰ τάξιν ποιοῦντες ᾿ χαὶ οὗ πρὸς ἔνδειξιν 
ΜΗ ΕΠ ΉΡ ΗΝ Ξ 

τῶν πολλῶν, οὔτε ᾿δημοχοπιχῶς τὴν ταπεινοφρο- 
; ἢ τ 5 : 

σύνην ἐπιτηδεύειν διὰ τῆς ἀνενδότου χαὶ σφοδρᾶς 
39 (Α ᾽Ώ.ῃ» οὖ κα οι ων Φ , 

ἀντιλογίας δείξομεν " μᾶλλον δὲ διὰ τῆς εὐπειθείας 
ἣ ᾿ - 

τὸ ταπεινὸν χατορθώσομεν. Πλείων γὰρ ἐχ τῆς 
ον τε Ὁ ᾿ δ ασα, τς 
ἀντιλογίας ἣ τῆς ὑπερηφανίας ἔμφασις, ἢ ἐχ τῆς 

“- Α 

πρωτοχλισίας, ὅταν ἐκ προστάγματος αὐτὴν χατα- 

δεχώμεθα. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΟΆΤΙΟ ΧΧΙΙ. 

Ομοάπαπι τϑείϊπιοπίιπι οοπνοπίαὶ ΟἸιγίςιίαπο. 

ΒΕΒΘΡΟΝΘΒΙΟ 

τ. ΒΌρΘΥι5 ἀθηηοπϑίγα τι 65. δὲ ΠπιΠ}ΠΠτα ἴθ, 
ΘΓ 50 ]]ΟἸ Γὰτ6 η}.,. δὲ ἴπ ΟΠ 115. ὙἹ] αἴθιη., οἱ 

511 {π|5. ΓΟ Πα] Γα [6 ἢ] ΠΘΟΘΘΘΑ 5. 6556... {1 51η} πο- 

75. σατιϑα Ῥαπιοῦθ.,. {αΊ]} 5. Ὁ] ΘΟΡ ΡΟΥΘ ὰ5. Πθοθϑϑὶ-- 

ἴαῖο5 ΕΠ πῸ Τίαιιθ 60 Δ] Π1Ὸ ἰπθο ΘΟ Ἰ Δ ΠῚ 

ΛΆΓΟ Οἰνοὰ γοϑε πὶ ΟὔΒοΡν ἃ οϑῖ. ΕΘΗ ΠῚ δἱ 

ἀαηα ΠΟΙῚ5. δϑῖ ΟρθΓὰ 9. τιῦ ΟΠ Ἶ11Π} 51Π|1|5 ΡῸ- 

5 6 Π}1 5 ἘΠ ΙΙΘ απο διϊαη ἴῃ. πος σοποῦο ἰπῃ-- 

Δ. 11} {ΟΡ 5. 51ΠΠ ΠΟ ΡΟ. Θ5Ὶ ΡΟ Θγ πάϊιη]. 
Ομ πη τ Θηΐμ. ΥἹΟῚ σ]ουῖα σαρὶ αϊ, 51} ] 
1051 6χ νϑβε ΘΠ ΓΟΥ ΠῚ Οἰϊα ἢ} ἀΠ οἴ σ]ΟΥ Δ ΠῚ ἃτιοιι- 567 

Ῥδητιν, {πο ( 5ρδοῖαν, δὲ ΠΆΕΙ Φ05 ΕΠ Π|Ὰ 7], Ὁ] Ἀπη]- 

Οἴτι πὴ 50] 6 πα ἄτη οἱ Ρυθ]οϑιιπὶ ἀπ απ : δῖ. νὶσ 

ἀο!ϊοθι αὶ διιὰπη. ἰρ 5115. ν᾽ πὶ Ρ6. ΠιιΠ}}} 1 {6 Π} 

τϑάοοῖε δ ᾿πἤμιαιὴ “ΟΠΕ ΠΟ πθμὰ, {οὶ π᾿ ἢῖ5 
«ποάῖιθ ἱπίϊτητιπι [Ὡθυ,. ἰὰ ϑαπιθύθ ἐδ θροι. {11 

ΘὨΪπὶ ἴπ Ρυ}]1οα οαὐπὰ ΟΟΥΙ ΒΓ Π115 ν το ἀαίαν, φιοα 

ἘΠΊ ΓΠΠ050. 5110. ἀρράγαϊι 605. 4αἰ πο Πα ΡΟ ηΐ, 

ΡυΔονΘ ἁΠΠΟθυθης : ̓τὰ ῬΙαΠ 6. ΘΟ μι ηΐ “Θά 16 

οἱ φοπϑρίοιιο νΘϑΕΠΠΠΘ ΠΟΥ Π) τιϑῖ1..),. 15 αὶ ψυ]οὶ 
ΠΟΙ ϑιιΘ ἴθ ηὶ ΒΡ γᾺ ΟΥ̓ Παΐι5, ὁχ Πυδάδηι νὸ- 

Τὰ σΟΠΙ ρον το Π6.,. Ραπ ρου ραάογομι ἱποιε. 
Οἰμπὶ ἀτιῖθ πὶ ΑΙ ΡΟβίο 5 ἴοαΐ : Δοσ αἰία Ξαρίοπίες, 

ἃ ΠορΡῚΪ βοοιπ τι οἵ [ΟΡ ϊ5. οἱ οαϊοποβ γοίοτος 

δημιοκοπιχῶς. (οάοχ (]}. διημοκοπαητινῶς. Ἀερ. ρτὶ- 

πλι5. δημοτικῶς. ϑιαϊπη Οοἄοχ 55. δόξωμεν, Ἀορι 

ἄπο Μϑ5. οἵ (0]}. δόξομεν. ΑἸτὰ5 Πορ. Μ5. δὲ αἀπιὶ- 

48 οὐϊεϊομο5 δείξομεν. 

ὁ Απῖο ΠΠπ4 Χριστιανῷ, ἁὐἀάϊειι5. οδὲ αὐτου οχ 

Ὲ 

ΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΒ'. 

Τί τὸ πρέπον ἔνδυμα “ τῷ Χριστιανῷ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἸΤρολαδὼν ὃ λόγος τήν τε ταπεινοφροσύνην ἀναγ- 

χαίαν ἔδειξε, χαὶ τὴν λιτότητα, χαὶ τὸ ἐν πᾶσιν εὖ- 

τελὲς, χαὶ ὀλιγοδάπανον, ὡς ὀλίγας ἐκ τῶν σωματι- 

χῶν χρειῶν τὰς ἀφορμὰς τῶν περισπασμῶν ἐγγίνε- 

σθαι ἡμῖν. ᾿Ἐχείνοις οὖν τοῖς σχοποῖς ἕπεσθαι χρὴ 

"δῦ τὸν περὶ ἐνδύματος λόγον. Εἰ γὰρ πάντων 

᾿ προσήκει ἡμᾶς σπουδάζειν ἐσχάτους εἶναι, χαὶ ἐν 

περ 
γὰρ οἵ φιλόδοξοι χαὶ ἐχ τῆς περιθολῆς τῶν ἐνδυμά- 

Τούτῳ; δηλονότι, τὸ ἔ ἔσχατον προτιμότατον. “Ὧσ 

τῶν τὴν δόξαν ἑαυτοῖς θηρῶνται, ἀποδλέπεσθαι 

καὶ ζηλοῦσθαι ἐπὶ τῇ πολυτελείᾳ τῆς ἐσθῆτος φιλο- 
, ΝΣ ᾿ ΄ ᾿ 3. ἃ,,ξ τιμούμενοι, οὕτω, δηλονότι, τὸν εἰς ἔσχατον "αῦ-- 

» Ὁ Ὗ 

τοῦ τὴν ζωὴν διὰ τῆς ταπεινώσεως χαταθαλόντα 
-“ , 

αἱρεῖσθαι προσήχει χαὶ ἐν τούτοις τὸ πάντων ἔσχα- 
ο ) " 3 «Ὁ , ΣΕΣΙ ἃ 5 Ἂ ἘΦ 

τον. Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ δημοσίῳ δείπνῳ ἐγκαλοῦν- 
- ταν τ θδκίοες τα, 

ται Κορίνθιοι, ὡς τῇ ἑαυτῶν πολυτελεία χαται- 
ν ς : 

σχύνοντες τοὺς μὴ ἔχοντας, οὕτω, δηλονότι, καὶ 

ἐν τῇ κοινῇ χαὶ προφανεῖ τῶν ἐνδυμάτων χρήσει 
΄ δ Ν Ἁ - 

ὃ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς σχηματισμὸς οἵονεὶ διὰ τῆς 
, Ξ 

συγκρίσεως Χαταϊ χύνει τὸν πένητα. Τοῦ δὲ ἀπο- 

στόλου λέγοντος" Μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες: ἀλλὰ 

τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι, ἐξεταζέτω ἕχαστος 

ἑαυτὸν, ἣ πρὸς τίνα ὁμοίωσις ἁρμοδιωτέρα ἐστὶ 

Μοχ οἀϊείοποβ νοΐοτος οἱ (ομιθεῖ, 

οὐπη δ᾽ οβ5. 

Ὅν, Τροίς. 

{05 (οαΠἸοῖθι5. 

εὐτελὲς καὶ ὀλιγοευδάπανον. ΑἸ ἄτιο Μ55. 

χαὶ εὐδάπανον. Ἀερ. ἰογτῖας χαὶ ὀλιγοδάπαν 

ΓΘ. Ῥγίπιτιβ 

ἃ ψρίογεβ ἄϊιο ΠΡυὶ ἑαυτοῦ τὴν ζωήν. 

οσῆκεν ἡμᾶς. 

ΟΝΝΝΝΝΝΝ 



ἘΒαῦμ κα ΕὔΒΙΟΒ ΤΒΑΘΤΑΤΕ. 

Χριστιανοῖς, τοὺς ἐν τοῖς βασιλείοις οἰκοῦντας, καὶ 
5 : 

τὰ μαλαχὰ ἠμφιεσμένους, ἢ ἣ πρὸς τὸν ἄγγελον 

καὶ χήρυχα " τῆς τοῦ Κυρίου ἐπιδημίας, οὗ μείζων 

ἐν γεννητοῖς γυναικῶν οὐχ ἐγήγερται. ᾿[Ιωάννην λέ- 

γὼ.) τὸν τοῦ Ζαχαρίου, οὗ τὸ ἔνδυμα ἦν ἐχ τριχῶν 
7' “᾿" 

καμήλου. Καὶ οἱ πάλαι δὲ ἅγιοι περιῆλθον ἐν μη- 

λωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασι. 

Τὸν δὲ σχοπὸν τῆς χρήσεως ὑπέδαλεν ὃ ἀπόστο- 

λος, διὰ μιᾷς λέξ ἱπών- Ἔγοντες ὃ ἘΚῸΝ δὲν μιᾶς λέξεως εἰπών ἔχοντες διατροφὰς 

χαὶ σκεπάσματα, “ τούτοις ἀρχεσθησόμεθα, ὡς τῆς 
; τς : 

σχέπης ἡμῶν προσδεομένων μόνης οὐκέτι μέντοι 
ἜΣ ἐν ἐν τι 

χαὶ τῆς ποιχιλίας, χαὶ τοῦ ἀπ᾽ αὐτῆς χαλλωπισμοῦ 
λ εἰς τὴν ἀπηγορευμένην περπερίαν ἐχπιπτόντων ᾿ 

ἵνα μή τι χεῖρον λέγω. Ταῦτα γὰρ ὕστερον ἐπεισή- 
ἀρ  ύλλες ὴ ὭΣ ἐν 

χθη διὰ τῆς περιέργου ματαιοτεχνίας τῷ βίῳ. Δή- 

λη δὲ καὶ ἣ πρώτη τῶν σχεπασμάτων χρῆσις, ἣν 

αὐτὸς ὃ Θεὸς τοῖς ἐπιδεηθεῖσιν ἔδωχεν. ᾿Κὕποίησε 

γὰρ αὐτοῖς, φησὶν, ὃ Θεὸς χιτῶνας δερματίνους. 
Ν Α κυ ΕῚ ΄, 3 . 32 

ΤΙρὸς γὰρ τὴν τῶν ἀσχημόνων ἐπιχάλυψιν ἐξήρχει 

χαὶ ἣ τοιαύτη τῶν χιτώνων χρῆσις. ᾿[ὑπειδὴ δὲ χαὶ 

ἕτερος σχοπὸς “συνεισέρχεται, ὅ τοῦ θάλπεσθαι 

διὰ τῶν σχεπασμάτων, ἀνάγχη ἀμφοτέρων ἐστοχα- 
ΗΥ̓ Ἶ ΚΞᾺ - ἘΣ». Ἐς , 

σμένην εἶναι τὴν χοῆσιν, ᾽ τοῦ τε περιστέλλειν 
- -- 5" πῇ δὴ 

ἡμῶν τὰ ἀσχήμονα, καὶ τοῦ ἀλεξήματα εἰναι πρὸς 
Δ ΚῸ, πλ γἢ -ἰ ἣ ΄, τ - - τὴν τῶν ἀέρων βλάδην. ᾿Επεὶ μέντοι χαὶ ἐν αὐτοῖς 

τούτοις τὰ μέν ἐστι δ πολύχρηστα, τὰ δὲ 
« 
ἥττονα, 

ἀχόλουθον προτιμᾶν ὅσα ἐπὶ πλείονας ἕλχεσθαι 

χρείας δύναται, ὥστε μηδὲν τὸν τῆς ἀχτημοσύνης 

παραθλάπτεσθαι λόγον" χαὶ μὴ ἄλλα μὲν εἶναι τὰ 
χὰ » ΠΡΑΙ͂Ν Ἑ τν - ΄ ἄλλ. ΙΑ : 

πρὸς ἐπίδειξιν ἡμῖν παρεσχευασμενα, ἄλλα ὁἐὲ προς 

τὴν κατ᾽ οἶκον χρείαν " χαὶ ταῦτα πάλιν ἕτερα μὲν 
ΔΈΝ Ὁ ππρ ΑΙ ΑΙ ΕΣ ῳ 2 ΝᾺ 7 

τὰ "μεθημερινὰ, ἕτερα δὲ τὰ ἐν τῇ νυχτὶ ἐπιύλή- 

Ὁ.) 

δοΐ πίον τις. σοτϑοτιϊθ τι 65, 5ΟΥ 16 ΕΠ} 50] 0511ΠῚ 

αυΐβαιιθ, αν ὶ πα ̓5. 51Π}}165. 6558. ΟΠ ΙΒ 118 15. 0 - 

νηί, 115Π6 411 1π ΓΟ 15. ἅ1}15 Πα] π|, 6. η10]- 

1Π|Πῖι5 ν ϑειθθτι5 πη] ο} σα πὶ : Δ ΠΙΠΠΟ οἱ ᾿ ΘΟ ΠΪ 

δάνθηίαθ ΠΟΠΝΪ πὶ, {10 18]. ᾿ΠΊΘΙ Πλ1Π]ΘΥ ΠῚ 
ΠΑΙῸ5. ΠΟῚ δ. ΡΓΟΧὶΓ. Τοαπποπὶ ἄϊοο Ζ8ο] αν ἢ- 

Ἰππιπι, Οὐ] 115 1π ἀπ  Π ιπ ουαΐ Θχ Ρ1}15 σα ΠΠ6}1. 56 

δἰ νϑίογθϑ β8 01] 1Π ΠΊΘΙΟ5, 1Π ΡῸΠ]ΠΠΡτ15 σα ρυ  ΠΙ5 

ΟἸΡΔ μα] Πα πι. 
ὅν Οὐ5. Δι 61 5ΠΟΡ115 πὶ ποηο μὰ. Πάτι5 511, 

Δάἀπηοητ ΑΙ ΡΟϑΓΟ τ5. πιπῖοο νοΡΡΟ, οἴη Αἰχὶξ : 

Πανόπῖος αἰϊηιοτιία, δἰ φτιῖθιι5 (66 ἀπλῖι7", ἦι15 σΟτι- 

ἰδη{ἰ οΥ 15, ΤᾺ τΙᾺ ΠΏ 5010. ΠΟ]»15 ᾿π΄θριι θη [0 
ΟΡ 5 511 : πθ6 7π| ἴῃ νϑε πὴ γανἸθ Ια 5. οἱ Ἰδοίλη- 
τἰδ5 Θχ δὰ ργοοἰβοθηεῖθ ν απ] Γαΐ θτη, π6 αι Ρ67115 
ἀἴσατη, ἱποϊαμηιθ. Πδοο. ΘηΪ πὴ (οἰ ΠΟ 605 8} ἱπαι1- 

ΤΠ]οτι5 ναπίϑαιιθ ἀρ. θιι5 ᾿πιροά ποία διιπὶ ἴῃ ν ΓΔ 1. 
Αἰἴάιθ οιΐαῃλ ποίτι5. δϑδὲ ῬΥΙΠητι5. [ΘΘ ΘΠ ΤΟΙ 

τιϑῖ15, {πο Ποῖι5. ἴρ586. ἀθ Ἰπα Προ πα]}ιι5. ΑἸῈ 
Θηΐ : Ζδοῖς ἰρϑὶς Το θιις5 {πιτιΐοας ρο ἰΐοοας. νη 

δα ἱπάδοονγα ἰθθοπαα 5815. δύαϊ ΘυΪα πη). 6] 15Π|0 611 
{ΠῚ ΘΔ ΠῚ. τιθι15. 5οὦ “ΟΠ α ΠΣ) Ρ ΘοίοΡοα, ἃ]1π|5 
ΦΟΠΟΙΡΡΙΓ 5ΟΟρτῖ5,. τ ΠΟΠῚΡΘ μοι ᾿ἱπάιπηθηία ἴῸ- 

γΘΔΙΠ1, ΠΟΟΘ556 {ὉΘΥῚΕ ΔΗ] ΠλτΠγῖ ἀΡ}06}}} 41 α|1- 

τι54 116 ΓΘὶ τ|511Π}7). 0Ὁ Θὲ ΠΠΕΠ ἃ ΠοΟϑίγὰ ἸΠἀθοογὰ 

οοπίθραπίιν, δ ΔῸΧΊ]Π]Ο 51 πὶ αὐνθυβιιβ ΔΘ 115. 1ἢ- 

σοπηπηοάα. ΟἸ ΟΠ ΠῚ ἀπι[6 Π οἱ 1π 10.515 το στι πη 6 Π- 

εἰς. α]ῖὰ δπὶ τη θα] τη} τι{1Π14, 4}1 τ] Πτ|5, Θὰ {1128 

δα Ῥ]γ65. τ5115 ΔΟΟΟΠΙ ΠΟ ΑΡῚ ΡΟΒ5ΠΠ|, ΡΔ} 65. 

ῬυΓορυῖ, δῖος αὐ ποάτιο ᾿ϑρ Δ τ ΡΠ ΘΡΓΔΕ5. ΡΠ, 

πΘάτι6 4114 δ4 οβίθπιία 6 ΠῚ, ἃ] 1ὰ Δ «ΟΠ ΘΒ ΠΟἸΠΠῚ 

τιδιιπὶ ραγία ΠΑ Θμτ15, ΠΘΩΠ16 ΓΈ] 5115 ἉΠ1ὰ 6511 - 
πθηΐα δἰ πὶ ὄπιν πᾶ, 4|1ὰ ποοίαν Πα : 564 ΘΧΟορΙ- 

τα πτι5 οϑὲ αἴαιιθ ΟΠ ρΔΡΆΠΑ 15. τιητι5. ἈΠ16 115. [κπ- 

ματα΄ ἀλλὰ ἐπινοεῖν ἑνὸς τοιούτου τὴν χτῆσιν, ὃ Ἑ [πι5πι041 νοϑι{{ι|5, 4πἰ Δ Ομηπΐᾶ ΠΟΡῚ5. δυσϑρὸ 
Μ ͵ ς - 2 - Ν, , ᾿Ὶ ει 

πρὸς πάντα ἡμῖν ἐξαρχεῖν δύναται, πρός τε τὴν εὐ- 
ΞΗΆΝ ὦ ἐλ ΄ 6 λὶ Ν δὴ Ν σχήμονο. μεθ’ ἡμέραν περιδολὴν, χαὶ πρὸς τὴν 

φρῖ , 3 Ὁ ΞΕ ἂν , ΚΞΝ 
ἀναγκαίαν ἐν τῇ νυχτί. ᾿χ δὲ τούτου συμύαίνει 

.“" Ὁ , - ΕΣ 
ἡμᾶς χαὶ τῷ σχήματι κοινωνεῖν ἀλλήλοις, χαὶ 

οἷονεὶ χαραχτῆρά τινα ἰδιάζοντα καὶ ἐχ τοῦ ἐνδύ- 
ματος τῷ Χριστιανῷ ἐπικεῖσθαι. Τὰ γὰρ πρὸς ἕνα 

κ᾿ , ὉΛΚῊ ἘΠῚ Σ 230. »Ὲ5 . σχοπὸν συντείνοντα ὡς ' τὰ πολλὰ ταὐτά ἐστιν ἀλ- 

λήλοις. 

»Βορ. Ῥυΐπηιβ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπιδημίας, 

ς Τἄεπι Μί5. τούτοις ἀρχεσθυησώμεθα. 

ἃ Βορ. βθοιπάτι5 οἱ 61 αὐτὸς ὁ κύριος, ΑΙ {π05 

35. αὐτὸς ὁ θεύς. 

«ἘΔ εἰ Ἀερ. βοσιπάτι5 συνέρχεται. ΑἸΠ {το5 Δῆ55. 

συνεισέρχεται. 

ΓΨοίονοβ {παῦπον ΠΠΡΡῚ τοῦ τε. Ὑόοοια τε ἀρογαΐ ἃ 

ΤΟΜ. Τ|. 

Ῥοϑϑῖζ, ἔατη ὦ ἀθοουῖηι. ἃ0 ΠοπΠΘδίτιπι. ᾿π θυ ἴτι 

ΔΥηἸοἴτα 1, ἔπη δἰ ΠΘΟΘΘβαΡΙ1Π) ΠΟΟία ΟρΟΥΙΠΊ6η- 

τὰ. Εχ ποὺ ἀπ ΘΠ. ΘΟΠΙ ΘΙ, τὰΐ ᾿ΠΙΘῚ ΠῸ5. οἱ 

ΘΕ] τα πη ΠΟΠΙΠΠΙΠΘΙῚ ΠΑ] δα ιι5., δὲ ΟΠ ϑιαῃτι5 

45] ΘΟ] ἸΑΥῚ ἀυοάαπι. ΟΠ δοίο "6 νῸ] ὁΧχ 050 
ἱπάππηθπίο ποίθειν. Οἷιδο ΠῚ πὶ δ(Ϊ πΠ11Π| Οἵ θυ Π1- 

ἄστη ἤποιη ϑρθοῖαμῖ, δὰ τι Θ᾽ Εν Πλ11Π} ΘΑ Π] 61} ἰη- 

[6 } 56 [ὈΥΠΊὰΤη ϑο νηΐ. 

συ] ρα 5. 

5. Βορ. Ρυϊπηιιβ εἰσι πολύχοηστα. Ἠλὰ Ἰομσο οὶ 

ὥστε μηδὲ τόν. Αἵ Μϑ95. ψφιαταουν μηδέν, 

᾿ Τὰ (91}». φυὸ μεθημιερινὰ Ἰορίταν χαθημερινά. Νεο 

ἴταὰ παα]το ροϑὶ θα τῖο Ν' ἐπ. οἱ ΝΜΙ85, φιδίπον χτῆσιν, ὅ. 

ΑἸ οἀποποβ ἀπά χτῆσιν, ἤ. 

 οοια5 ὡς τὰ ΑΔ ΔΙΩῚ εχ Νῆ55. ταπ}{15. ΜῸχ δ Πἴο 

99 

αι. τι. 
τας 

1ρϊά. 3.7. 

Πεν.ττ.37. 

τ. 7Ζτμι. θ. 
49 

αεὴ 3.21. 



Δα}. ν 

9. 

τὸ Τ πε. 3. 
2. 

191, 2... 

: δ. 

3. Αἰ4ι6 δεϊαμη ἴῃ 60 {1115 Θὲ ρου] αν 5 Πὲθο 
ΔΙ ΙΟἴτι5. γατο, 406] ΓΘ ΠΠΠΠ6Σ τ ΠπΠ}πΘΠ} 4116, 
ἃο νἱτα δϑθοιμ άπ Ποῖ ΠῚ Δοίδο ὈΓΟΙ  βϑ ΟΠ θη 1Π 
ἀη!δοοβϑιιπι ἀθοϊανοὶ : {1180 ΓῸ5. λοι πὰ αι πο- 
Ῥίβουιμη νουβ  ΠΓΠ,). ΘΟΠγ ΘΠ πίοθ5. ἃσ ΘΟΠ ΘᾺ 5 
ἀοιοπ65 ἃ ΠΟΡΪ5 οχισαηξ. Τπάθοουιιηι ΘηΪπῚ οἱ Ἰῃ- 
᾿ιοποϑίι μη ΠΟ 4116 ἴῃ ποι ΠΙθτι5 Οὔ ΒΟ 15,. ἃῦ- 

486 ἴῃ 115 4αϊ τπὰρπα ᾿ΡΟ ΓΘ ηταν, ἀρράᾶγοι. ΡΊο- 
Ἰνοῖτιηλ ΘηΪ ΠῚ ἅτ ΟἸΒΟΠΡΙ ΠῚ “ΘΙ ρα πι ΠΟΙ ΠΘῊῚ 
1 ΠΡ ΘΠ θ Ρ]αραβ, ἃ ΡῈ]. ἀροὶ ρθη θη}, δὲ 

νΌΟ65 Οὔ ΒΟ Πἃ5 δι ΓΘ η θη, δὲ πη [6 ΓΠ]5 ν ύϑ.-- 

161, ΘΓ 4}1ἃ 14 σϑητι5 πάθον Ὲ ρου ρηἴθιη, ΠΘΙΠῸ 

[0116 αἰτθπάθυῖϊτ, οὐιπὶ [αοία {Π14 τπππίνθῦθο νἱϊο 

Ἰρϑίτιβ ᾿πϑιϊτατο σοη νηΐ ἱπιο ΠΠρὰι : 56 «αὶ ροι- 
(δοῦιπὴ νἱξὰ σθπτι5. ΡγΟΠ δῖαν, δ᾽ αι νε] τηϊηῖ-- 

ΤΠ ΠῚ ΠΟΡΙΘΧΘΥΙΕ δουτπὶ 4 ΟἸΟΙ διιηῖ, πιιπὸ 

ΟΠΊΠ65 ΟΡϑογναηΐ, ἰρϑίψαθ ᾿ἃ ριΟθνῚ Ιοσο ΟΠ]1- ν 

οἰαπῖ, ἃο [δοίης αιιοά ἀϊοίιμ δβὲ : (ομρθυδὶ εἰϊ- 

τιππρετ ὑὸς. Οὐᾶνο πὰς οὐ] 15 πὰ ὈΓΠιβ 6. μιῸ- 

[φϑϑίοπθ, [πη πὰ πὶ ἀοοππηθηῖο αιιοίζαιμ, ἃ ν 15 

π᾿ Π} 10 65 ΡΟ θη τα 6] ᾿ην 11. {{01ρ] τὰν 1ἢ ν ϑϑίϊειι 

ῬΘΟΙΠ νῖ5. απ) 65. ΟΥ̓ Πδτ115 1115, 4} 1π|5 56 π8- 

του δ, [18 ΔΙ θυ 5. Ἔχ Ζαϊθ5. τα Ρ]ΡῚ Πλ11} 

σοΟπ]θοϊαπτιν ρβουιιπὶ αἰἰρηϊαῖοβ : ἰὼ “ποητι6 

ΟΠ νἸδεϊαπιιμη μά θο 6 ν 6} ἴῃ νθϑεϊειι ρΘοι] αν αα]- 
ἄδην, 40 {γα τ5 ἃν ΑΙΡΟ5ΙΟ]0 το ϑϑῖι5 Οὐ ΠΑ ἴι15 

ΘΟΠΒΟ θα}, ΡὰΓ δϑὲ οἱ ἀθοουνιμπι. Οὐ 4υϊάθηι 
πη 0 5ἰαιαϊ: Θριβοοριιηὴ ΟΥΠαΙι ΠῚ 6556. ἀθθογ, 

ΠΊΟΔΟ νΘΙῸ πηι] 16 65. 1 πα ᾽τα σα! τὰ 416 οὐ Παίο 

ΒΛΑΒΠΠΙ ΟἸΕΒΑΠΕΒ ΘΛΡΡΑΏΌΟΟ. 

368 

Α 

ἈΒΚΟΙΠΕῈΡ, 

, ὅν τ᾿ 
Χήσιμον δὲ χαὶ τὸ ἐχ τῆς ἐσθῆτος ἰδίωμα προ- 

χ "" , 

χηρυττούσης ἕχαστον, χαὶ προδιαμαρτυρομένης τὸ 
3 , Ὁ } δ "»" “ 2 , ἐπάγγελμα τῆς χατὰ Θεὸν ζωῆς ὥστε ἀχόλουθον 

᾿ ΠΝ ΠΣ τῷ Ξ 
χαὶ τὴν πρᾶξιν παρὰ τῶν συντυγχανόντων ἡἥμῖν 
, - Ἂν } « 7 ΝΣ αν ἐ- Α νν 

ἀπαιτεῖσθαι. Οὐ γὰρ ὁμοίως τὸ ἀπρεπὲς χαὶ ἀσχη- 

μον ἐν τοῖς τυχοῦσι καὶ ἐν τοῖς ἃ μεγάλα ὑπισχνου - 
; ᾿ Ξ 

μένοις διαφαίνεται. Δημότην μὲν γὰρ, ἤ τινα τῶν 
Ἂς ς΄: βατλ ὑπεις ἢ Ῥ , ΓᾺ Ῥ τυχόντων διδόντα πληγὰς ἢ λαμόάνοντα δημοσία, 

χαὶ φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀφιέντα, χαὶ ἐν χαπηλείοις 

διαιτώμενον, καὶ ἄλλα παραπλήσια τούτοις ἀσχη -- 
- »" 5. ἊΝ 

μονοῦντα, οὖχ ἄν τις ῥαδίως οὐδὲ παρατηρήσειεν, 
ὡς "ἢ ῃ ᾿ -ῳ , “,,δ,Ὡ"| 
ἀχόλουθα εἶναι τῇ ὅλη προαιρήσει τοῦ βίου κατα-- 

δεχόμενος τὰ γινόμενα" τὸν δὲ ἐν ἐπαγγέλματι 

ἀχριδείας, χἂν τὸ τυχὸν παρίδη τῶν χαθηχόντων , 

πάντες ἐπιτηροῦσι. χαὶ ἀντ᾽ ὀνείδους αὐτῷ "προ- 

φέρουσι, ποιοῦντες τὸ εἰρημένον, ὅτι Στραφέντες 
ξ ε - σι Θ᾽ Ν Ν , , - δήξουσιν ὑμᾶς. “Ὥστε οἱονεὶ παιδαγωγία τίς ἐστι 
- ν 

τοῖς ἀσθενεστέροις, πρὸς τὸ καὶ ἄχοντας αὐτοὺς 
8. ἣν ἴω ͵ ς εΥ ς δι οἱ ΠΝ 
ἀπὸ τῶν φαύλων “ εἴργεσθαι, ἣ διὰ τοῦ σχήματος 

ἐπαγγελία. “Ὡς οὖν ἐστί τι στρατιώτου ἴδιον ἐν τῷ 

ἐνδύματι, καὶ ἄλλο τοῦ συγλητιχοῦ, καὶ ἄλλο ἀλ- 

λου, ἀφ᾽ ὧν εἰκάζεται αὐτῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, 
Η : Ξ Ἂς 

τὰ ἀξιώματα, οὕτως εἰναί τινα χαὶ Χριστιανοῦ 
ΕΣ ό ὶ Ὁ ἂ Ὁ ΕῚ Ὁ ἀν... Α ὦν 5 , ἰδιότητα καὶ ἀπὸ τῆς ἐσθῆτος “ εὐπρεπὲς χαὶ ἀχό- 

λουθον σώζουσαν τὴν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου παραδε- 

δομένην χοσμιότητα " ποτὲ μὲν τὸν ἐπίσχοπον χό-- 
κι ᾿ , ὔ αν - 2, 

σμιον εἶναι διοριζομένου, ποτὲ δὲ τὰς γυναῖχας ἐν 

χαταστολῇ χοσμίῳ εἶναι διατασσομένου, τοῦ χο- 

σμίου δηλονότι χατὰ τὸν ἴδιον τοῦ “ Χριστιανισμοῦ 

6556 1068, 11ὰ [ἈΠΊΘΠ, τὰξ ΟΥ̓ΠΑ 5 ΝῸΧ ΘΧ ΡΙῸ- ( σχοπὸν νοουμένου. Ὃ αὐτὸς δέ μοι λόγος χαὶ περὶ 
ΡΥΐο ΟἸιυ ἰβεϊα πΙβι] ρΡΡΟρΟβὶο ἀοοϊρίδει". Ηοο ἰάθη, 
οἱ 46 οα]οθαιηθη 5. ἄἴοο, ἀάθο τὰ ἀπο πϊ πηι 
ΧΦ βι τη δϑῖ, ἀπο αιι8 παι! ΠῖτηῸ. ϑιιηλπι ᾿ΓΑΡῚ 
Ῥοίοϑι, ἃ πϑοθϑϑὶ ἰα{15 5000Ὸ 51{Π1011, Οπλπὶ ἰθπι- 
ῬοΙῈ μι θγαῖα)". 

γεη. εὐ Μ55. ποι ρᾶποὶ χαὶ τὸ ἐκ τῆς. Εδττο Ῥαι5. 

Ῥαγϊΐου ἂο Βα511. καὶ ἐκ τῆς. διθίπας Ἀρρὶ ἄπο Μ55. 

χαὶ διαμαρτυρομένης. 

ἃ Βορ. Ῥυίπηι5 τὰ μεγάλα. ΑἸ πῖο, ροβὶ ἰάδπι 
Μ5. ἐν χαπηλείω. 

5 Οοάοχ (0]Ρ. προσφέρουσι. 

« ἈΝ , 5» ΄ [2 ἈΝ ᾽ ͵ - ΕΥ̓ ὑποδημάτων ἐστίν " ὥστε τὸ ἀπερίεργον χαὶ εὐπο-- 

ριστότερον, χαὶ πρὸς τὸν σχοπὸν τῆς χρείας ἀρχοῦν, 

τοῦτο αἱρετὸν εἰναι ἐν ἑκάστῳ χαιρῷ. 

ὁ Βερ. ῥΡγϊπιαβ εἴργεσθαι τῇ διὰ τοῦ χήματος ἐπαγγε- 

λίᾳ. 

4 Απεχαῖ ἄτι ΠΡυὶ οὐπὶ ' ο55. εὐπρεπῆ. ΑΠῚ ἄπο 
Μϑ85. οἵ ἀπίίψυα εἀϊομο5 εὐπρεπές, τεοίδ. 

ὁ ἘΔ οἱ Ἀδρ. βεουπάιι5 ἴδιον τοῦ Χριστιανοῦ, ΑἸΤῚ 
{τ85 Μί55. εἴ δ Χριστιανισμοῦ. 



ΒΕΟσΌΓῈ Εὐδιῦϑ ὙΝΑΟΤΑΤΕ. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΚΓΙ'. 

Περὶ τῆς ζώνης. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Τὴν δὲ τῆς ζώνης χρείαν δηλοῦσιν ἀναγχαίαν 

οὖσαν χαὶ οἵ προλαδόντες ἅγιοι - Ἰωάννης μὲν δερ-- 

ματίνῃ ζώνη περισφίγγων ἑαυτοῦ τὴν ὀσφῦν, χαὶ 
5» ᾽ ἢ Ψ “, ᾽ὔ Ἀ [4 ϑν δ 

Ηλίας ἔτι πρότερον. Γέγραπται γὰρ, ὥσπερ ἰδίω- 
, αν δ )5. τα . ᾽ ᾿ ἈΗΝ τῶι 

μὰ τι τοῦ ἀνὸρος, το, Ανὴρ δασὺς, χαὶ ζώνη 

Ε δερματίνη περὶ τὴν ὀσφῦν αὐτοῦ. Καὶ Πέτρος δὲ 

ζώνῃ χεχρημένος δείκνυται, ὡς δῆλον ἐχ τῶν τοῦ 
Προ ; Ἐπ τ πρ το εν 
ἀγγέλου ῥημάτων πρὸς αὐτὸν λέγοντος" Ζῶσαι, 

χαὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. Καὶ ὃ μαχάριος 

Παῦλος ἐχ τῆς τοῦ ᾿Αγάδου προφητείας τῆς εἰς αὐ- 

τὸν φαίνεται χεχρημένος ζώνῃ. Τὸν γὰρ ἄνδρα οὗ 

ἐστιν ἣ ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσι, φησὶν, ἐν 

αι εροσολύμοις. Καὶ ὁ Ἰὼδ δὲ παρὰ τοῦ Κυρίου 
Ἄ θ , «Ὁ " Ὡ. ἂν , Χ 

ζώσασθαι προστάσσεται. “ἑδς γὰρ ἀνδρείας τινὸς, ΚΕ 

χαὶ τῆς πρὸς τὰ ἔργα ἑτοιμασίας σύμδολον, Δῶσαι, 
ν᾿ τῶ 5 δεκὰς ἘΌ ΞΕ ἮΣΆΝ “ φησὶν, ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφῦν σου. ' Καὶ δῆλον ὅτι 

πᾶσι τοῖς μαθηταῖς τοῦ Κυρίου συνήθης ἦν ἡἣ τῆς 

ζώνης χρῆσις, οἷς ἀ ἀπηγόρευτο μὴ ἔχειν χαλχὸν εἰς 

τὰς ζώνας. " Ἄλλως τε χαὶ τὸν πέλλοντα αὐτουργή- 

σειν ἀγαγκῆ εὐσταλῇ χαὶ ἀνεμπόδιστον εἰναι πρὸς 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΠΠ. 

ἴε τοπα. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΝΘΟΘΘΘΆΓΠ 1) 6556 ΖΟΠ 8. τ|5111}} «ἰθοϊαν δ ηΐ Θ ἃ ΠῚ 

Ἰυμηθ05. 51:05. Ρυ το Πσοθαΐ, δὲ ἀπῖ6 ἔρϑιιπι ΘΕ τὶ 

ἘΠΙα5.. ΒοΡΙρίαΠ) οϑῖ ΘΗ] ΠῚ, 4πιᾶ81] ΠΟιη η15. ριῸ- 
Ρεΐαπὶ αυμἀαμ [πσϑεὶ ΠΠπ|4: 

τοπα με ϊοθα οἴτοα γϑηιθ5 6715. ἘΠ᾿ Ῥοίγιιθ Φιο 6 

ΔΟΠἃ 5115 [1556 ρϑν ἢ  Θ πν", ἀεὶ ΠΠ{πιθὲ δχ νου ὶ5 

Ὁ ῬΙΙΟΓΡΟ5. δᾶ ποῖϊ. Το ππο5. “υϊάθηι. ΡΟ]]ΠἸοθα Ζοπὰ λ͵αει..΄. 

7ν ριϊοσιι5, οἰ ἡ. Κερ. τ. 
εἰ 8. 

ΔΠΘΘΙΙ 516 {Ππ|πὶ Δ] τι π|ῖ5 : Ρειδοίν σο 6, οἱ διεῦ- Αι. τ. 8. 

ἐΐβα βοίδας ἔμπας. Ῥυδιθνθασιιθ θϑαίμην ῬΔΆΠ 1], 

ΘΧ 60 404 ΑφάθΡι 1ῃ δι ΡΡΟΠιΠΓ νὴ: νδΠο-- 
Πῖο, ΖΟΠὰ τιβι}1 [556 οοηϑίαϊς. ἢ ἔγιίτσι ΘὨΪ ΠῚ, ἴπ-- 

41, σι ιι5 65ὲ τοόπα Πα, δἰο αἰϊραθατι ἰπ .16- 

τιιδαΐφηι. Τὰ 10}0 οἰΐατα ργθροῖπσὶ Ποτηΐπιι5 ρ 650 1-- 

Ρὶ᾿. ΒΤΘΠΪ ΠῚ {πιᾶ5] ΠΟῸ. 515 ΠῚ1ΠῚ 51 ΔΠΙΠῚΪ οἰ} 115- 
(πῃ νἱν}}Π15,. Ο᾽ ἃ το πὶ σουοπεζαπη ρᾶγα Ϊ, ἱι : 

«1 οοίπσογο ἰαηιητίατπ οἷν ἐπε διετη, ἐπιιπι. Τίθιη- 

4116 ΖΟΠδ5 Π511ΠῚ ΟΠΊΠΊΡ 115. ΤΠ ΠΉΪΠ1 ἀἸ56 1 ρι}}15. [ἃ-- 
11] 1 6 ΠῈ ἔΠ|556. ΘΧχ 60 1Π[6]ΠΠσῖταν, 4αοα πίονα !- 

Πυνιὰ. χε. 

ΣΙ, 

“ον, 38. 3. 

Μαιεμλι. το. 

Οἴτιπι ᾿ρ515. [ὉΘΡῚ). ΠΘ 885. Παθούθηΐ ἴπ Ζοηΐβ. Εἰ9' 

Δ]ἸΟΖ 11 ΠΘΟΘ5586. δϑὶ οἷ, 41 βῈὺ 586. 'ρ56 αἰϊψυοά 

τὰς χινήσεις. Ὥστε χαὶ ζώνης αὐτῷ χρεία, δι᾽ ἧς ὍΟρὺδ τγαοία 115 511. ΘΠ σΟΙ ΠΟΙ ΠῚ 6556 οἱ αὐ πηοίτ5 

προσταλήσεται τῷ σώματι ὃ χιτών" καὶ μᾶλλόν γε 
αὐτὸν θάλψει περιπτυσσόμενος πανταχόθεν, χαὶ τὸ 

ἀχώλυτον αὐτῷ πρὸς τὰς χινήσεις παρασχευάσει. 
υ ῃ 

ὡπεὶ χαὶ ὁ Κύριος, ὅτε εἷς τὴν διαχονίαν τῶν ᾿α- ββᾳ, Ί ΐ 
θητῶν παρεσχευάζετο, λαδὼν λέντιον διέζωσεν 

ἑαυτόν. Περί γε μὴν τοῦ πλήθους τῶν ἐνδυμάτων 
5.Ἀλ ἄς τῷ ᾿ ς “-“ - Ε - . 

οὐδὲν δεόμεθα λέγειν, ἱκανῶς ἥμῖν ἐν τῷ περὶ 
- ΄, , ἢ ἀχτημοσύνης λόγῳ προεξζητασμένου τούτου. Εἰ γὰρ 

- ἘΠΕ Ξ 
ὃ ἔχων δύο χιτῶνας, προστάσσεται ἐϑϑείδεῦνεις τς 
μὴ "ἔχοντι 5 δηλονότι ἡἣ τῶν πλειόνων ἑ ἑαυτοῦ ἕνεχεν 

χτῆσις ἀπηγορευμένη ἐστίν. Οἷς οὖν τὸ ἔχειν δύο 

ἢ Τιεσίταν ἴπ ον ΒΟΡῚΪ ᾿γῖπεὶ πάπα ἈΠ τὰ χαὶ περὶ 
ὑποδυμάτων, ἀεχιιε οαἰοσεαπιεπϊ5. 

ε ἘΔΙ εἰ Ἀδρ. βεοιιηάιτι5 ζώνην δερματίνην περὶ τὴν 
(Ξ τέκν: οροτγίοις, Βα. ὁσοῦν αὐτοῦ, υἱοὶ γουθιτα εἶ 

Ῥυΐπιιιβ ΘΕ (01}}». ζώνη δερμιατίνη περί. δρ. τους. τι 
ὃ, ἦν δὲ ὁ ἤπόννης ἐνδεδυμένος τρίχας χα- τοῦ ἀνδρὸς, τὸ 

μήλου, καὶ ζώνην δερυιατίνην τὴν ὀσφῦν αὐτοῦ, καὶ 

Πέτρος. 

" Βδρ. ῥυΐπηις ἐν ἵξ 
Ἰαχώξ, πιὰ]ὲ. Ηοο ἴρ5ο ἴῃ Ιοοὸ ἤδρ. ῥγίπιιιβ παρὰ τοῦ 

θ:οῦ ζώσασθαι. 

ρουσαλήμ.. ΠΡΙάοπι Οὐάοχ Κ᾽ 955. 

Δ Πρδγιιπι, δῖος αὐ ζοπὰ {πο Ή{6 οἱ 5 ΟρΡιι5, ΡῈγ 
4π1 τ πῖοὰ δ σΟΥΡιι5. ΘΟΠ ΓΆΔ ΓΙ : οἵ Ἰρϑιιηι., 

51 ππ46}1}061 δἱε οἰΡοι τη θ] 1 αΐα,, Ἰηᾶσ]5. [ον ΌΙΓ, 
Θυιμη ἀθῃλ 116 ἀκ πηοίτ5 ΘΧ ρ θα Ἰζπ πὴ ΡΡΘοϑία Ὀ1 1. Ν Δ ΠῚ 

οἱ οι πτι5. οἰ Πὶ ΡᾶΓΆΡΘ 56, τιῦ ΤῊ] ΠΙδίγαγοὶ ἤ150]- 
Ῥ.]}15, δοσθρίο ᾿Ππΐθο ΟΠ ΧΙ 50. (ρο θυ ἐθ ᾿πάπι- 

ΠΠΘΏ ΤΟΥ ΠῚ 1 {1 ππ41ΠῸ6 11] Ορτι5. Θδ5. αἴ ΘΟ ΥΘ, ΟἿΠΠῚ 

'π᾿ 60 46ηὶ 46 ραιπρογίαεθ ΠΑ λυ] Πλ115 56. 06 Θὰ 
[65 ἃπίθα ἃ ΠΟΡῚ5 54115 θα ρϑηϑᾶ 51[. ΕΓ ΘΠΙΠῚ 51 15 
«πὶ ἀτιὰ5 τὰ πῖοὰ5 Πα Ρθρθῖ, ΠῸπ Πα θ6Π1 1} θτν 4116- 

ΓᾺΠῚ ἀνθ, δ'πθ ἀπ 010 Ὀ]τιγ65. ῬΟβϑι θοῦ 6 5. 0515 

ἱ Μερίοσος ἄπο ΠΡ τὶ δυλονότι πᾷσι τοῖς μαθηταῖς τοῦ 

χυρίου ζώσασθαι προστάσσεται, ὡς συνήθης οὖσα τῆς ζώ- 

νης ἡ χρῆσις. 

κ (οάεχ (οΪΡ. ζώνας. καὶ πρ ρόσταγμια δέ ἐστι τοῦ χυ- 

ζωσμιέναι εἰ ρίοῦ λεηογτοσις ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιε 

χαὶ τὰ υάλιστα, π προ ὅς τι ΞΓΟῪ 

ἃ ΓΑ ΓΟ Ῥατῖβ. ἔχοντί τι, 564 γοσι]αιη τὶ ἤο]ονῖ, 

Πάς νοΐογπσα ᾿ἰρσοόγασηα ἱππῖχιι5. Ν ες τὰ πιο Ροβὲ 

ΑΙ Μίος. ποῦ 

τε χαΐ, εἴς. 

δάτε εἰ Ἀεσ. βεοαπάιι5 ἀπαγορεύεται. 

Ῥαιοῖ ἀπὶ 9 ὅρε τοι. 

38, 



οι. κι. 

ει. 

«ει δηι, ἠδ. 
10, 

510 

οι. ΘΙ Θέτι, Οὐ] 15. ̓ σῖταν ἀτιὰ5. {πο ὰ 5 
᾿Ρο Θ νϑεϊ ται Θϑῖ, 115 41 ἁιτΠηθὲ 416 ΘΆΓΙΙΠῚ τιδιὶ 
Ἰοβθηι βαποῖν 

5. ΒΛΘΙΠῚ ΟΕΒΛΙΕΚ, ΟΛΡΡΑΡΌΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

χιτῶνας ἀπαγορεύεται, τούτοις περὶ τῆς χρήσεως 

τί προσήχει νομοθετεῖν : 

ΙΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΧΙΝ. 

Πιὶς αι πος οαρίϊοαῖὶς, 7αην σοπϑθη τοι 5 

{μογῖι, τοὶ αἀϊδοαπιις,, φιιά ταϊϊοπιο ον θιιηιις 

ἐπιίθῦ πιο υἱρογο. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ὅπηι Αροβίο]β ἀϊοαὶ : Οπιπία ποτιεῖ οἱ 56- 

οπάμηι οὐ ἄϊιοπι Παπὶ,, Ἰνοπθϑίδηι 118} 6556 οἵ 

ΟΥ̓ Παιδ ἢ ν ̓ ν θη 1 [ἢ σΟΠ πὶ Πα 6] Πα σοοϊθία-- 

[6 γ ΓΟ ΠΘΠῚ ΑΥ] ΟΣ. 4ιιὰ τη ΘΠ ὈΓΟΥ τι σου ρον ὰ-- 

Τππιπ 5 Ρν αἴ} ΓΆΓῸ τ τις }1π|5. Φαϊ θη. ΟΟα]] ν] ΠῚ 
ΟἸ ηθαῦ., οἷα 50} }Π1σθὲ ςοπογράϊτα οἱ ἔς ΠΟΙ ΠΊ 1 Π 15 

ΓΘΙΊΙΠῚ ΟἸΙΓὰ 9 Πα 16 οἱ τι [ἀοΐὰ {πθυ πη! Ργο- 
Βδὲ, δὲ [δοϊϑπάα ργονϊἀθαὶ σοηϑι ἀθγοίτιδ : ΔἘ11|5 

ΥΘΓΟ ΔΕ] ἅτ ΤΠΔΠΙ5., τὰ δὲ δι ϊαπίι οἱ 

ἈΘΆΠΓΙΙ 18 σΟΠΘΉι ΠΕ : Οἱ Θχ οὐ ἤἴη6 αιβϑατο 

Οὐ] ιβαιι6. ἰοθο 511. ϑοϊθπάιηι δ5ὲ ἰρίπιν. ααοά 

“αθιηδ πιοάτιηϊ 'πς ΠΠΘΠ 5 ΡΘΡΙ ΟΠ] ϑι ΠῚ οδὲ 

ἘΠΕ ΦΟ 4116. ΠΘΠΔ] 11 ΠῚ ΠΙΙΙΠ 115. 511Π} ΠΟΟ]- 

56 1}6., ἅτ ΠΟΤ Ἀ]10 τ] ἃ δ ΓΘ], Οἰμ τι5. οατιϑα 
ἃ σοπάϊτονο Π 60 [ἀοέιιτὴ οϑὲ (5ῖνθ ΘΠΪΠῚ ΠΠΔΠΙΙ5 , 

56 Ρ65 ΠΟ ΟΡ ΘΡΘΕ ἀπιοῖι Οοι]], {11 ατιῖ- 

ἄθηι ἀκ τουϊτι5 ᾿Π ΓΘ  Π1 ΠῚ Γ65 ΘΧ ἸΟϑὰβ. αἰ γοοῖα Ὁ, 
10 νΘΙῸ οἴ οπάθε,, ἀπ: Θυϊα πὶ ρου ργροΙρ τὰ ἀο[ο- 

ΘΕΌΝ : 51 ν 6 Οου]τι5 ἰΐὰ ΟἸαυιβ θυ 56. τ ποὴ νἱάθαϊ, 

ΠΘΟΘ556. Θϑὲ δὲ ἴρϑιιπὶ ΡΟΥΘ. τπὰ ΟἰΠῚ ΓΟ] 115 

Π]ΘΠ}]}}}15. τι» Ῥρατπιπίι {πο ΑἸχ πηι) : τὰ πὸ- 
46 Ρνδοίδοι πϑο]σθητῖα ΡΟ ΐοι]Ο ναοῦ, ΟΠ 

ἡπαϊοαπάτι5 511 ρυῸ Ομλη 115., ΠΟΙ τ6 5 1{| οοη- 
τὰπηδοῖα ἀου θη τῸ ἂσ ἄἀδιηπο οαγοὶ, ἴμηο οϑὶ 

γηλ 15. ῬΘΙΙΟΙ]Οϑὰ 51. Θ απ ἃ }115. Οἰ ΘΠ ἴοι]ο 5ἷι. 

Ουϊβαι5. ἸΒῚ τα} ἴπ 5110 ᾿ρ51115 ΙθΟῸ ΔσΟι ΓΙ ΠῚ ἃς 
ἀΠΠβθη5. βυπάϊιιμη οϑίθπα ἢ, ΘΧβθα  γ τ16. θ᾿ το- 

σΘρἕα πὶ ΑΡΟΒΙΟΪΙ. 4] αἷὰ : δεμάϊο ποτ ρατὶ,, αἸὰ- 
ΟΥἾΓΔ 115. Ἰαπθπὶ ΟΡ ἰποι : δὶ νθΡῸ ΠΡΟ] ΙσΘ 5 δῖ, 

5101 σοπίνανα ἀϑοίβοοι., νἀ ο]ϊοθι μη Ἰϑουὶ οοσηο- 

ἸΏ611.7). 6. {Ππ4, νῷ. 7αϊδαϊοίιις Θπὶμν., ἰπάαῖ!, 

οπιτεὶς φιιῖ {ἀεῖϊ ορεγα 1)οπιϊπὶ γιοο σοπίον, 

» Βορ. ρτίπιις ἐξάψηται. ΑἸ Μ5. ἐξάπτεται. 
Ἠαιά Ἰοπδο ἄτι ΝΜί55. χατὰ χρυμνοῦ. 

Οὐοάεχ οβ5. σχανδαλίζειν ἀλλ᾽ ἕχαστος οὖν μὲν τῷ 
θεῷ ἐπιδειχνύμενον. Ἐπ ἴῃ ΟοἸΒογιϊμο 4ποάαο σκανδαλες 
ζειν Ἰοσίταν. ΤΡ οι 4ααίαον Ν95, τῆς υἱὲν σπουδῆς. 

Ρ ἀνάγχης "ἐφάψεται, ὃ ὃ 

Β ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΔ΄. 

'Γούτων ἱκανῶς ἡμῖν παραδεδομένων, ἀκόλουθον ἂν 
Ν τ ΡῚ Ν “ῳ ᾿ - 4... , εἴη μαθεῖν ἡμᾶς περὶ τοῦ τρόπου τῆς μετ᾽ ἀλλή- 

λων διαγωγῆς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ ΕῚ » ᾽,΄ ω ΕῚ ,ὔ 

Τοὺ ἀποστόλου λέγοντος, Πάντα εὐσχημόνως 
᾿ " " ΄ 2: 1) .; » ΄ 

χαὶ κατὰ τάξιν γινέσθω, ἐχείνην λογιζόμεθα εὐσχή- 
πὶ ᾿ ᾿ ν - 

μονα εἶναι διαγωγὴν χαὶ εὔταχτον ἐν τῇ συναφεία 
- - 5 τ - “-Ὁ - , Ν , 

τῶν πιστῶν, ἐν ἣ ὃ τῶν μελῶν τοῦ σώματος διασώ- 
, τ ἡΝ Το : - ὭΣ 

Ὁ ζεται λόγος" ὥστε τὸν μέν τινα ὀφθαλμοῦ ἐπέχειν 
᾿,ὔ ΑΕ , ᾿ ᾿ ΄ 
ουνᾶμιν τὸν ἐπιμέλειαν τὴν χοινὴν πεπιστεύυμενον, 

“Ὁ , " - 

ἔν τε τῇ δοκιμασία τῶν γεγενημένων, καὶ ἐν τῇ 
ῃ ΠΥ ΝΕ - Σ ΄ ἔξω ἊΧ 

προθεωρία χαὶ διασχέψει τῶν γενησομένων " τὸν δὲ 
τ δος Ἀ ειδὴς ὃν τε τὸ ΟΥΡΟΜΘΕΙ Καὶ Υ  ΥΕΠ ἘΝ ἀχοῆς ἢ χειρὸς ἐν τε τῇ ἀχροᾶσει χαι ἔν τῇ ἐνεργεῖα 
ΞΕ ΧΟ τι ι 

τῶν ἐπιθαλλόντων, χαὶ 
τ 
ὅτι 

χαθεξῆς ἕχαστον ἑχάστου. 

Εἰδέναι οὖν χρὴ ὥσπερ ἐν τοῖς μέλεσιν οὐχ 

ἀχίνδυνόν ἐστιν ἑκάστῳ μέλει τὸ τῶν ἐπιδαλλόντων 

ἀμελεῖν, ἢ τὸ μὴ χεχρῆσθαι τῷ ἑτέρῳ πρὸς ὃ γέ- ἄμελειν; ἢ τὸ μὴ χεχρη ν Ἐτερ πρὸς ΟἽ 
Εν τὴ τοῦ δή χεῦῦ δι ἤσαύτον Ὁ πο ΠΗ γονεν ὑπὸ τοῦ δημιουργήσαντος Θεοῦ ( εἴτε γὰρ ἣ 

χεὶρ, ἢ ὃ ποὺς μὴ πείθοιτο τῇ δδηγία τοῦ ὀφθαλ-- 
οὗ, ἣ μὲν ὀλεθρίων ἐπὶ διαφθορᾷ τοῦ παντὸς ἐξ μου, ἢ μὲ ϑρίων ἔπι ὀιαφύοραᾳ ς ες 

᾿ Ἁ ὃ προσχόψει, ἢ χαὶ κατὰ 
᾿ 

χρημνοὺς ἐνεχθήσεται " εἴτε ὃ ὀφθαλμὸς χαμμύσειεν 

ὥστε μὴ βλέπειν, ἀνάγχη χαὶ αὐτὸν συνδιαφθείρε - 
- , ἈΝ 

σθαι τοῖς ἄλλοις μέλεσι πάσχουσι τὰ εἰρημένα)" 
. Εν - 2 - ψ- ὐρν ἴα 9 » « Ἁ οὕτως οὐδὲ τῷ ἐφεστῶτι ἀχίνδυνος ἣ ἀμέλεια ὑπὲρ ᾿ ; τὰ ; 

πάντων χρινομένῳ,, οὔτε τῷ ὑπαχούοντι τὸ δυσπει- 

θὲς ἀδλαδὲς χαὶ ἀζήμιον " περισσοτέρως δὲ ἐπιχίν-- 

δυνον χαὶ ἑτέρους “ σχανδαλίζοντι. Ἀλλ᾽ ἕχαστος 
ΡΣ - “ ᾿ “- “, 

οὖν ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ τῆς μὲν σπουδῆς τὸ ἄοχνον 

ἐπιδειχνύμενος, καὶ πληρῶν τὸ τοῦ ἀποστόλου 'πα- 
, ᾿ 3 σὰ ἣν Α "ὡς Ν - 

ράγγελμα λέγοντος" Τῇ σπουδὴ μὴ ὀχνηροὶ, τῆς 
ΠΣ 1} ὙΠ δι τὰ ἀν ο ἡ , δ 

προθυμίας “ ἔχει τὸν ἔπαινον - ἐπὶ δὲ τῇ ἀμελεία τὰ 
Η͂ ͵ ᾿ ἘΠ ᾿ . . ᾿ ΚΑ 

Ε ἐναντία, δηλονότι τὸν ταλανισμὸν, χαὶ τὸ οὐαί. 
- - ς - ω 

᾿Κἂἶπιχατάρατος γὰρ, φησὶ, πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα 

Κυρίου ἀμελῶς. 

όουϊα μὲν ἀρογὰξ ἃ γαυ]σαιὶς. Ηος ἴρ80 ἴπ Ιοοοὸ ἄπο 
Μ55. ἄοκνον τῷ θεῷ ἐπιδειχνύσθω, πληρῶν. 

ἃ ΠΘΡῚΙ ῬΥΙΠλι5 οἱ ΤΟΥ 115 οαπὶ (1Ρ. ἔχει τὸν ἐπαι-- 
νον. ἘΔ ἔξει, Οοάοχ δ οββ. ἔχειν. 



ἈΕσυΠ Εὐϑιῦδ ΤΆΛΟΤΑΤΕ.. σι -) 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΚΕΙ'. 

σ “- - - 
Ὅτι φούερὸν τὸ χρίμα τῷ προεστῶτι μὴ ἐλέγχοντι 

τοὺς ἁμαρτάνοντας. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

, ᾿ Διόπερ ὃ τὴν χοινὴν φροντίδα πεπιστευμένος," ὡς 
ἋΣ Δ λ » δ τ Β ΞΙ ̓ ς 6 , [7] Ν ΄ ὀφείλων λόγον δοῦναι περὶ ἑκάστου, οὕτω διαχεί- 

Ἶ καὶ ΠῺΣ 
σθω " εἰδὼς, ὅτι ἐὰν ἐμπέσῃ εἰς ἁμαρτίαν εἷς τῶν 
"δελφῶ ᾿ ταν τῆρς Μ Ἂς ἀδελφῶν, μὴ προειπόντος αὐτῷ τὸ δικαίωμα τοῦ 

“Ὡ 3 Θεοῦ, ἢ ἐμπεσὼν ἐπιμένη, μὴ διδαχθεὶς τὸν τρό- 
τὼ , - - “-" ᾿Ξ 

πον " τῆς διορθώσεως, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐχ τῶν χειρῶν 
τὶ Ὁ β ΄ 

αὐτοῦ ἐχζητηθήσεται, καθὼς γέγραπται" χαὶ μάλι- 
5' » - 

στα, ἐὰν μὴ δι᾽ ἄγνοιαν παρίδη τι τῶν ἀρεσχόντων 
΄“ ΕῚ τ ν Η - 

Θεῷ, ἀλλὰ διὰ χκολαχείαν συμπεριφερόμενος τοῖς 
ΓΝ Ξ ῃ , τὰ 
ἑχάστου χαχοῖς, τὴν ἀχρίδειαν τῆς πολιτείας ἐχλύ-- 

ς , ο-Ὁ -Ὁ 

σῃ. Οἱ γὰρ μαχαρίζοντες ὑμᾶς, φησὶ, πλανῶσιν 
« - ᾿ Α -Ὁ- -Ὡ - 

ὑμᾶς, χαὶ τὴν τρίδον τῶν ποδῶν ὕμῶν ταράσσου- 
« Χ -“ σιν. Ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς, " βαστάσει τὸ χρίμα, 

“᾿ δ Ἰέκη , ΠῚ ᾿ - , - 
ὅστις ἂν ἡ. Διόπερ, ἵνα μὴ τοῦτο πάθωμεν, ἀκο- 

; ΞΡΞΩΣ ᾿Ξ Εἰ 
λουθητέον ἡμῖν τῷ ἀποστολιχῷ χανόνι ἐπὶ τῆς πρὸς 

δι - Χ 
τοὺς ἀδελφοὺς δμιλίας. Οὔτε γάρ ποτε, φησὶν, ἐν 

Ψ Ψ' 

λόγῳ χολαχείας “ ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε " οὔτε 
᾿ , 

ἐν προφάσει πλεονεξίας, Θεὸς μάρτυς" οὔτε ζητοῦν- 
Ἔα ὁ. ἷ, ᾿ ραὶ Ν γα, δι τ- ὦ Ὅ,) ᾽ τες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπ 

ἄλλων. 

ὲ Σ Σ ΕΗ ἫΝ : πάλ τὶ 
Ὁ τοίνυν τούτων τῶν παθῶν χαθαρεύων, τάχ᾽ ἂν 

ΝῚ μ᾿ ΄ ΕἸ - “- - “ ᾿ 3 - 

τὴν ὁδηγίαν ἀπλανῆ, ἑαυτῷ τε ἔμμισθον, χαὶ τοῖς 

ἑπομένοις σωτήριον ἐχτελέσειεν. Ὃ γὰρ μὴ διά τι- 
Ἶ Ξ 

νας τιμὰς ἀνθρωπίνας μήτε τὸ ἀπρόσχρουστον τοῖς 

ἁμαρτάνουσιν ὑπὲρ τοῦ ἡδὺς αὐτοῖς εἶναι χαὶ χεχα- 
’ ρισμένος ἐπιτηδεύων, ὄντως ἐν ἀγάπη», μετὰ παῤ- 

δησίας πρεσδεύσει τὸν λόγον ἀχαπηλεύτως χαὶ εἰ- 
λικρινῶ στ ταν ἧς Τα τ ον Τρ πεέν τυ ικρινῶς, μὴ αἱρούμενος ἐν μιηδενὶ δολοῦν τὴν ἀλή- 

θειαν ᾿ ὥστε ἁρμόσαι αὐτῷ καὶ τὰ ἑξῆς εἰρημένα" 
Ἀλλ᾽ 2, 40 7, Ε ᾿ [4 πὰ « 2' 

ἐγενήθημεν ἥπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τρο- 
- Ξ εν 

φὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέχνα, οὕτως “ ἐμειρόμενοι 

ὑμῶν, εὐδοχοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ 

εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. 
Ὅ δὲ Ἧ, Ω » δὲ: » "» Ξ λὲ ς ὔ 

ὲ μὴ οὕτως ἔχων δδηγός ἐστι τυφλὸς, ἑαυτόν τε 

4 Απεχαϊ ἄτι ΠΙΡυῚ ργαΐον ἴοβ5, ἐπανορθώσεως, 

ΛΠ ἄπο Νί55. οἵ. στ διορθώσεως. 

» (οἄεχ (915. βασταζε! Μοχ ἴἥομι Μ5, ἐὰν ἡ, 

ὅ70 ἹΝΤΕΆΒΟΘΑΆΤΙΟ ΧΧΥ. 

- 

Ομοὰ ργωζδοίτις,, φιιὶ ρϑοοαπίες ποπ γα αγϑιῖῖ., 
μογγθηπά τι φτεὺ τιιτιι5 οἷ! γμαἸοίπι. ] 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. Οὐδ ΓΘ πὶ οὐ ἀδηιαπά δία δϑϑὲ ΘΟΠΊΠΉΙΪ5 
οἵα, ἰ5 ἰΐα Αἰ Ποία τι, 4παϑὶ 4αὶ «6. δἰ πρι]15 
γα τιγιιθ. 511 γα] πθη. Οὔρρο 5] ἱποιἀθυὶς 1π 

ῬΘοσα αι ΠῚ ἔγΑΓΘΥ ἘΠΠῚ15.)γ Π60 [Δ ΠΊ6Π ἀπίθᾶ Π511{- 
οαιοπθπὶ οὶ οἱ ἐἰθοϊανανῖῖ,, ἀπὸ 51 ἰΡ 5115 7 ἢ 60 

Ῥουβα τοῦτ, φαοά τηοάτιπι Θηη θη ἀαη 4] 56 ἃ} 60 

ποὸπ φδάοοίιιϑ ἔπϑυῖτ., δοῖαι ΘΑ ΠΘ. ΠΠΘ ΠῚ ̓ ρ 5115. ΘΧ 

515 τη ΔῈ 115 ΓΘ] ἰβ τὰ} ἰΥΪ 5. ἘΠῚ ΒΟΡΡ ΠῚ 65} 
δὲ πιαχίπιθ, 8ῖ συμ ΘΟΥ ΤΠ. 4188 ΗὈ]δοθπὶ 
Το, ποη ὃΧχ ἰηβοῖ[ἴὰ πο] θχθυῖς, 564 ΡΟ ίτι5 ΘΧχ 60 

4ποᾳ 0} ἀββθῃιδΠ]οη θη δ πῃ] βου 546 νἸ1ἃ 
5656 δοσομηπηοάοδε, ἀἸβο  θ]Ππ88 ᾿π θσ νυ ταΐθηι ἰΔθϑία- 
οἴανιτ. Ομ οπὶπὶ, ἱπάι, ὕδαϊος συο5 αἰϊοτισιξ, 
«φοίρίμπι ὑο5, δὲ ϑθηνίαπι Ρεάιιπι τ δ5 ΓΟΤ 

{ιγϑατῖ. Οἱ αμίοπι σοπισϑαὶ ὐος., ρογίανίϊ 

( ]μαάϊοίιι,, ηιίοιιηιιιθ 65: ἐἰ16. ΟὈΔΡΥΟΡΙΘΙ , Π6 

1ὰ ποθῖβ οοπιίησαι, ἴπὶ 115 4185 οἰαπὶ ἔν Ρι15 μὰ- 

ΒΘ ἴμητι5. ΘΟΠ] 1115. γσϑρααπι ΑΡΟΒιο οὰ πὶ 56 αὶ 

ἀδθθμιιβ. ἤει ὁπὶπι, ἸΠ 4 1Ὲ ; αἰϊφιιαπάο Πεῖ- 

χηῖις ἐπ σογιοτο αὐιιαιϊοτιῖδ,, 5ἰοιι σοἰεϊς : ποι 

ἱπ Οσοαρίοπο ἀνατγὶἐϊιθ., [2 6ιι5 ἰδδοίϊ5 65: : π60 

ιιονθηίος αὖ μοπιϊπιῖθιις δἰογίαιη,, τιθιι6 ἃ το- 

ὑὶς., ποητιθ αὖν αἰϊϊς5. 

4. Οὐϊ δὐρῸ ἃ} Πἰ5. ν {15 ΡΠ ι5. 65, ἔουθ αἰι- 

οἴτπιπι ΘΡΡΆ ΓΟ Πἶ5. ΘΧΡΘΥ ΘΠ 5 5: ὈΊ 4τι6 ΓγιιΟ ΠΟ ΟΘΊΙΏῚ ν) 

δὲ 856. 566 ΠΈ|} 115. 58 {πὰ} 6 Π| ὈΡαοϑίανθ ῬΟΓΟΥΙΕ. 

Οὐΐϊδαιιῖ5 δηΐμὴ γΘΡῸ ἴπ ον τα 16 ἀΡῚΓ, ΠΟῚ ἈΠ ΘΠῚ 

ῬΓΟΡΙον Πιιπηᾶπο5. αιιοϑάαπῃ ΠΟπΠΟΙ65, ποήπ δὲ 

νἰταπίαπι (δἰ Ππαιιδη τ. Οἰ ΓΘ ΠβΙ ΟΠ 6 ΠῚ 5. τξ οἵδ 

Ρ ἡποιιπάτι5 ἤαι δὲ σνατα5.), 15 Ομ ἀἸσοπάϊ ΠΠΡορ αΐθ 

5Ι ΠΟΘΙ δὲ βῖιγ6 ΡΡΟΪΔ 15 6δὲ 5ΘΡΠΠΟΠΘΠῚ, {Π]Ρ}0}6 

«αἱ ἴπ 11 τ νϑυϊτατθπὶ Δα] 6 18 ΠΟΙ. Οπδπη0}}- 

τοπὶ οἱ διϊαπι σοπυθηίπῇ 485. ϑιιθῖπάθ. ἀἸοία 

Ετεοκ. 3. 
20. 

Ἔα. 3. τ: 

ααἰ.5.το. 

ἢ 
5 
.ΤΠιε55. 8. 
.6, 

διμῦ: δε {αοιὶ σιταις ραγρεὶ ἔπ πιθάϊο ὧθ- 101ὰ. . 7. 

οίγιιπι, ἰαπιηπαπι οἱ πείνας ἤονθαὶ Μίϊος 5ιι05 : 

ἐξα «ἰοεϊογατιίος υος ομρίάο., υοἰοθαπιιι5 ἰΓαά θ᾽ 8 

νονὶς ποπ οοἴμιπι οναπροίϊμιη 12εἰ, 564 οἰΐαπι 

ς Βυσβι5 ἰἄδπὶ Πθον ἐγενήθημεν πρὸς ὑμᾶς. 

ἃ (οὔοχ Ν᾽ οβ5. τππᾶ οἵἱπὶ (01]ν. ὁμιειρόμιενοι, 



- 
ὔασπηι. 1ὁ, 

ΓΘ] 

1, Τλδνδ. 2. 

8. 

ο1ὃ 

ἀπίηιας ποεῖσας. Οὐἱ νονρο ΠΟῸῚ ἰΐὰ 5686. σου, 

ἀτιχ δθι οὔροιϑ., ΘΓ βϑίρϑιπη αὐ Ῥ ΘΡΟΙρ [6 πὶ, οἵ 

56] πθΠ65. 5[πη}}} {ρα Πῖτ, Οὐιαητιι πὶ ̓θΊ ται} ΠῚ] ΠῚ 

5. 

511, {γα Ὁ] 6556. ἀπ ΟΟΡΟ ΠῚ ΘΥΡΓΆ Πα Ἰἰοσο τϑοῖὶ ἀτι- 

οἴτι5.. ΘΧ αἸοεβ ἸΠ 6 ΠΠ6] ροΐοϑι. ΠῸς ρνρίογθὰ 1Π- 

ἀϊοῖο δῖ πϑάτιθ ρου οὶ ἀΠ]θο ο π]5. πιὰ πάδειπι : 
δ᾽ Φαϊ ἄθιη πα}}0|5. γα του ΠΠῚτι ΠῚ διιιι 7 51 ᾿Π [ον Θὰ ΠῚ 

ΘΑΒα Ὶ5 511. ἀθϑουὶτ , ποι ροβίαιια πηι ἰΡ5115 ϑϑί, 
δῖαπὶ ἴῃ ααϊπὰ ον πααΐτ. Οταπῖο ἃιιῖθ πὴ πη 5 
ΠΟΥ  Π πιπὶ δἰ Ὁ, ΠΪ ΠΠ ΠῚ ἰπς ΠΙΆ] ΙΓ}. ἈἸΎ 5511} 
ἀδ]αρδᾶμπι τ ] αὶ ἴῃ οχί το, αι 74 η} ἀιεῖποι 
ἀἴοονρο ἢ ΤΠ ΡΘὲ ᾿σῖταν ΡΓῸ [γα γι ΠῚ ἀΠΙΠΊ115 νἱρὶ-- 
Ἰαγθ, οἱ ἰἀπη πὰ πὶ 41 ΡΠ ΟΠ πῚ. τἀ τπγῚ15. δτ., 
δὰ 41 ἃ ου]ιβήιιθ. βα] αἴθοπι [δοῖτιπτ, ΘΠΓΆ ΡΟ. 
πιὸ ἐς πὶ5 1ἴὰ 50 ΠΠἸοἴτιι5. θ556 ἐθθδῖ,, πὲ δεϊαπι δε 

ΒΑΒΙΠ ΟΕΒΛΒΕῈ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 

Ε 

ἈΒΟΉΙΕΡ, 

᾿ Ν χαταχοημνίζων, χαὶ τοὺς “ἑπομένους συνεπαγόμε- 
σ Η ΠΥ νος. Ὅσον μὲν οὖν ἐστι χαχὸν, ἀντὶ δῥηγίας πλά- 
Ὗ -- ΄ -- νης αἴτιον τῷ ἀδελφῷ γενέσθαι, συνορᾶν ἔξεστιν ἐκ 

τῶν εἰρημένων. “Σημεῖον δέ ἐστι τοῦτο τοῦ χαὶ τὴν 
3. λ) τ Ξ ΔΑ Σ 5. , πῇ ἌΡΕΙ " ἐντολὴν τῆς ἀγάπης ἀχατόρθωτον εἶναι" οὐδεὶς γὰρ 

᾿ ΡΥ ᾿ Ὁ πατὴρ περιορᾷ τὸ ἑαυτοῦ τέχνον μέλλον χαταπί- 
᾿ ἜΣ β ῃ 3 Χ 3 ΄, - ΄ 

πτειν εἰς βόθυνον, ἢ ἐμπεσὸν ἐναφίησι τῷ πτώματι, 
, ΝΣ 

Πύσον δὲ 

πίπτουσαν ἐναφεθῆναι τῇ ἀπωλεία, τί δεῖ καὶ λέ- 

δεινότερον ψυχὴν 8 εἰς βάθος χαχῶν ἐμ- 

ΟὟ. { ᾿ς ΠῚ ΟΝ ΄ Ε “- 
γειν ; Ὑπεύθυνος οὖν ἐστι τῇ ἀδελφότητι ἀγρυπνεῖν 
τα ἢ - ΕΥ̓ » ὦ ᾿ - εἶ 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, χαὶ μεριμνᾶν τὰ πρὸς σω- 
, , ἄρας ἢ οὐδε αν ἊΝ τηρίαν ἑκάστου, ὡς λόγον ἀποδώσων - " μεριμνᾶν 

λ9 τ ε ΄ , « Ν δὲ ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς χαὶ μέχρι θανάτου τὴν ὑπὲρ 

αὐτῶν σπουδὴν ἐπιδείχνυσθαι, οὐ μόνον κατὰ τὸν 

χοινὸν πρὸς πάντας τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου λόγον, 

ΤΩΟΡ ΘΙ τΙ5Π 116. 5111}} ὈΓῸ ᾿ρ515 5 1πΠῈ Οδίθπ αι, ἘΝ ἽΝνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ, 

ποῖ πιοΐο ὁ} δὰ αι ἀθ οπανταϊο ἃ θομλῖπο 

ΘΘΠΘΡΆΓ. ΟΠ ΠἾ 115 ἀἸοῖα δι ηγ., ΠΟΙΏΡΘ, ἔξ απῖ-- 

πιάπὶ διίαπι ροπαὶ μὶς ρΓῸ απιϊοὶς σεῖς, 564 

δεῖ ἢν ΟΡ ῬΘου]αγθιη ἀσθη αἱ] γα ΠΟ ΠΘῚ 1ΠΠΠπ|5.,. 4] 

ἀϊχῖν : Δ οί ἀογαπίθς υο5 ορί6., υοἰεθαπιι5 ἐΓα- 

ἄδγε υοὐὶς πο δοίη θναπροίϊιτα [)εὶ., σε 

δίϊαηι ανῖριαϑ πιοϑίτα.. 

ἃ ΔῚΣ ΠῚ οἷν Ὁ νας τα 3 τ τε , 
ἀλλὰ χατὰ τὸν ἴδιον τοῦ εἰπόντος " ἹἹμειρόμενοι 

ὑμῶν εὐδοχοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγ- 
; ἐπ υστα Ἐκ Ύ ΤΝΝ τ: 

γέλιου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. 

ΞΞ------------------------------------------------Ο- --------- -------ς---- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΥ͂Ι. 

Οιιοὰ οπιῖᾳ οἰΐαιπ δοΥ εἰς αἀτοαπακὶπὶ ρΓιδροςῖίο 
«οἰοροπεία. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

{Ππιυιϑααίϑαιιθ αὐιῖδπ) δουιιην 4 δι 4 1π| σης, 
δὶ τποίΐο ργοίθοιιιην ΘΧἸΠλϊα1 ΠῚ Ὑ6|1 [Δ σου, δὲ ἴπ 

6715 νἱτ αι ὁχ Ποιηϊπὶ ποϑινὶ Τθϑὰ ΟΠ νι] ργῶ- 

σΘρ 5 ἐραηϑι σῖτα", ἤσηο δΓ 518 0 }}} ϑἴατιι νουβανὶ, 

ἄδθοὺ ποάτιθ πο ἴιι πὴ {}Ππ|Π} ΔΉ] Πγ86 ΘΟΟ.Π ΠῚ ἀρ 

ΒΘ  Ρ5 1 ΠῚ ΒΟΥγ ΑΓ, ΠΟΘ γΘΡΡιι ἢ} α]]υ πὶ ̓ποοηϑὶ - 
ἀδναῖθ ρυοίουυθ., 564 Πἶβοθ ἔραν τι5., 4] 1π ΠΡ Π}ἷ5 
Ῥδπῖσηθ δὲ παππηὰπθ σαν Πα 15 ρ οΘουϊ βδιπῖ, οοΡ- 

αἴθ ἀγοὰ πὰ ἀροῦῖνο. Τὰ Θπὶμ αιιοά Ἰαιι44}}}}6 ὁδὶ, 

εἐ Βοος. Ρυῖΐπιυς ἑπομένους συναπαγόμενος. Οοάοχ 

(1. ἑπομένους αὐτῷ, 
τ Ἑσιοπεϑ νεΐοτοβ οἱ Β6σ. βοουπιι εἰρυμένων. σὺ- 

μείων σημεῖον. ΔῈ ἴπ ΠΠ15 ἀτῖθιιβ Ν55. νὸχ σημεῖον ἄδοδι; 

εὐἶϊα Ἰορὶ ἀοθοτο Ῥαϊο, Ν ἀπ οᾶπὶ γοσοπὶ παρέλχειν ὁΡ- 

ϑοῦσαπι πὸὴ οϑί, Ἀθρ. [ου 15 ἔξεστιν ἐκ τῶν ὁρωμένων 

σημεῖον. 

ε (οάεχ οβ5. οἵ Ἀρα. Ῥυίσηιιβ εἰς βάθη. 

μι Νοίογος ἅτ ΡΥ εὐ ΘΠ ἀποδώσων" καὶ μερι- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑς. 

Περὶ τοῦ πάντα χαὶ τὰ χρυπτὰ τῆς χαρδίας ἀνα- 

τίθεσθαι τῷ προεστῶτι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἀττι ΓΝ ον πὰ αϑοΣνδι ΠῚ Υ 
Δει ὁἐ χαι τῶν ὑποτεταγμένων ἔχαάστον, ει γε 

 ᾿ ἔλλοι ἀξιόλογον προχοπὴν ἐπιδείχνυσθαι, χαὶ ἐν 
δ Ὁ ιἕ ἣ , .- ΤᾺ Ζζ - 

ξει τῆς χατὰ τὰ προστάγματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ψ (ἣι [ησοῦ Χριστοῦ ζωῆς γενέσθαι, μηδὲν μὲν ψυχῆς 

χίνημα ἀπόχρυφον φυλάσσειν παρ᾽ ἑαυτῷ, μηδένα 

δὲ λόγον ἀδασανίστως προΐεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπογυμνοῦν 

τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας “τοῖς πεπιστευμένοις τῶν 
“ΠΑ τ ον χει σκύονα ς ἘΜΕΣ ϑ 
ἀδελφῶν εὐσπλάγχνως χαὶ συμπαθῶς ἐπιμελεῖσθαι 

τῶν ἀσθενούντων. Οὕτω γὰρ τὸ μὲν ἐπαινετὸν βε- 

υνᾷν. Ἀδρ. Ὀτῖπειβ οἵ (Ο}}.. 1ΐα, αἰ οὐϊάϊηηιις, 

« (οάοχ (}». ἀλλὰ καὶ κατά. Ιδιάοια τάδ ᾿ἰθον 

ὁμιειρόμιεναι. 

» Νοουΐαμ δέ ἡ] ἀἸ4] ἐχ ἀπεϊχιιβ ἐγῖ θα ΠΡ τὶς. Ν δα 

ἴτα πλα]ῖο ἐπῆγα ἄτιο Μςβ. οπὶ γοϑ5. χατὰ τὸ πρόστα- 

μας ϑαρίημε Οοάοχ δ ο85, ζωῆς γίνεσθαι. Ἀδ5. τον εα5 

γενήσεσθαι. 

ς ἘΔ εὐ δα. βεοαπάιι τοῖς πιστευομένοις, ΑἸ ἴτὸς 
Μ95. πεπιστευυένοις. 

᾿ 

} 
᾿ 
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. " ᾿ δι 45, - , 

(αιοῦται, τὸ δὲ ἀδόκιμον τῆς προσηχούσης θερα- 

πείας ἀξιωθήσεται " ἔχ τε τῆς τοιαύτης ᾿ συνασχή- 

5 Πὰν, φοὰ νογῸ ΓΘΡΙΌ ΠῚ, σΟΠΡΥ ΘΠ 
ΤῸΠΊΘ610 58 ΠΑ Ὀ1{| : 116 [061 Πλαιἴππ}Π} Πιπ} π81η0- 

σεως διὰ τῆς χατὰ μικρὸν προσθήκης ἣ τελείωσις Ὁ 4] ΘΧΘΡΟΙ Πα π ΡΘΥΓΘΟΙΟ ἃ ΠΟΙΪ5. ΘΟΠΙ ΑΓ ΙΓ, 

ἥμιν προσγενήσεται. ἔδοτα βυ] "πὶ ΔΟΟΟϑβίοΠ6. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΚΖ΄. 

Ὅτι δεῖ καὶ τὸν προεστῶτα ὑπομιμνήσχεσθαι παρὰ 
τῶν προεχόντων ἐν τῇ ἀδελφότητι, εἴποτε “σφα- 

λῇ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

“Ὥσπερ δὲ ὃ προεστὼς ὑπεύθυνός ἐστιν δδηγεῖν 
΄ ἮΝ ΄ « ᾿ - 

εἰς πάντα τὴν ἀδελφότητα, οὕτω πάλιν χαὶ τοῖς 

λοιποῖς ἐπιδάλλει, ἄν ποτε ὑποπτευθῇ τι περὶ τὸν ἢ 

προεστῶτα πλημμέλημα, ὑπομιμνήσχειν αὐτόν. 
“Ὥστε δὲ μὴ λυθῆναι τὴν εὐταξίαν, τοῖς προέχουσι 

΄ ς , ἈΥΥΟΣΑ , : ͵ ᾿ 
τήν τε ἡλικίαν καὶ τὴν σύνεσιν ἐπιτρέπειν χρὴ τὴν 
ΓΕ 3) ᾿" ἜΣ ΩΡ ΄ Υ 
ὑπόμνησιν. ᾿Εὰν μὲν οὖν ἡ τι διορθώσεως ἄξιον, 

τόν ἴ τε ἀδελφὸν ὠφελήσαμεν, καὶ ἑαυτοὺς δι᾽ ἐχεί- 
νου, τὸν οἱονεὶ χανόνα τοῦ ἡμετέρου βίου ὄντα, χαὶ 

τῇ ἑαυτοῦ ὀρθότητι τὸ ἐνδιάστροφον ἡμῶν διελέγ- Ἢ ἴ ἢ ξ ρ φ' Ὧϊ ν ΕΥ͂ 
᾿ ,ὔ 

χειν ὀφείλοντα πρὸς τὸ εὐθὺ δ χαταρτίσαντες " ἐὰν 
᾿ , ΑΔ σὐὐνηι ο΄ ὦ «85 ᾿ 

δὲ μάτην τινὲς ἐπ᾽ αὐτῷ ταραχθῶσι, πληροφορη- 

θέντες διὰ τῆς φανερώσεως τῶν οὐ μετ᾽ ἀληθείας 

ὑποπτευθέντων, τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ διακρίσεως ἀπαλλάσ- Εὶ 

σονται. 

ΙΝΤΕΆΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΥΊΙΙ. 

Ομοὰ ἴρ56 φιιοητθ ργ[δοίπις., οἰψιιαπάο αὐ ϑρνοὶ, 

αὖ [εὶς φιιὶ ἱπίον Παῖτος ρτγίπιας οὐμἱπόπὶ, αὐἀ- 

πιοποηῖμ5 οἱΐ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΑἸἴαπ6 δεϊατη αι πη τιπὶ ΡΥ Θδοῖιβ ᾿πῃ οἢ- 
ἩΪΡτι5 ἔγαίγιιπη ἄτιχ 6556 ἀθθρθὲ., τὰ {πο αι6 ν]οῖβ- 
51Π|., 5:4 πᾶ πᾶ ργϑίδοιιιθ. 1056. ἀθ]1ο} ΔἸ] 115 
55 ΡΘοίτ5. [ΟΡ Γ, ἸΡ511ΠῚ ΘΟΠΙΠΠΟΠΘΙΘΘΙΘ ΤΏ Π15 

δὲ τϑ] αόγιιμι. ΟἸ ΔΙ ΟὈΥ ΘΠ Π6 ΘΧβΟΪ για ἀἸ5οὶ- 

ῬΙΪΠα., 115. 411 στὰ δοίαίθ ἔππὶ ᾿γιἀθπεα ριδ- 
βίαπε, ἀδπα δϑὲ Δἀμηο 6 Π4] ροϊοϑίαβ. 51. 44 
1σῖταν [ΠΟΥ ΕΣ, πο Θπιθπάδυϊ ΡΟ ῬΥΘἔΠ ΠῚ 5ϊξ, 
7πνα πητι5. δὲ ἤρα ΓΘ ΠῚ 5 οἵ ρ6ν {ΠΠπ|Π| ΠΟΒΠΊΘΕΡ505, 
411 πὰπο ᾿ἰρϑιιπὴ 481 νοὶ] να Πποϑίγοθ γϑρα]α 
6ϑῖ, δϑιδαι6. γθου πιά ϊπ 6 Ρ Ρν θυ ϑι [α6 Π}. ΠΟΒΓ Δ ΠῚ 
τράδνσιθθ ἀθθοῖ, δα γθοΐδπη ν]8ΠῈ ΓΘ ΧΘΡΙ ΠΊ15 : 

51Π Δι Γ6Π} ἴθ 6 Γ6 ἔπ} 041] ΓπθυῚπὶ ΠΟΉΠ.Π}1 1ΠΠ1π|5 
Οατιδα., ᾿ρ5] 115 “τι ἔα]50 βιιβρεοία [πϑυδηΐ οοσηϊ- 

εἰ, σου ΟΣ 65 ἴδοἱ, ἃ θὰ “ιᾶπι ἄδ 'ρ50 δοποο- 

Ρδγδπε ϑβιιϑρίοϊοηθ ΠΡ ΡΆ Πα, 

ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΚΗ΄. 

Πῶς χρὴ διακεῖσθαι τοὺς πάντας περὶ τὸν ἀπειθῆ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

τ; - , «Ἐς 
Τῷ μέντοι ὀχνηρῶς διαχειμένῳ πρὸς τὴν ὕπα- 

Ξὰ τὰ Ξ' ͵ - ᾿ , 
χοὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου πρῶτον μὲν συμπά- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΥΠΙΙ. 

Οποπιοίίο οροτίοαί αἰ οὶ οπιτθς ΟΡ ρα ἱπιπιου- 

δόγιπι οἱ ἱποΡ 5 θηιοπίθηι. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

1. 88 Π6 ΟἸ1ΠῚ 4118 56 Π 6} Ο θα ΠΟ ΙΪ πὶ τη8Π- 
ἀατἴῖ5, ρυϊπησπι 4υ] ἀθη) ΟρΘΡδΒ Ρ δ Ἶπ|Π| 6ϑῖ ΟΠΊΠ65 

σχειν πάντας χρὴ ὡς νενοσηχότι μέλει, καὶ ταῖς 572 οι] ἰΑΠΊ 118 ΠῚ ΤΠΘΠῚ ὈΓΊΙΠ] ΘΘΘΤΕΙΠ) ΠΠΒΘΡΑΓΪ ,. δὲ 
Ης δὲ ΕΡΗ 

ἰδίαις παραινέσεσι τὸν προεστῶτα πειρᾶσθαι αὐτοῦ 
--- , δι - 

τὴν ἀῤῥωστίαν ἐπανορθοῦσθαι" ἐπιμένοντα δὲ τῇ 

ἃ Μοίοτγοβ ἄπο ΠΠΡτὶ τοιαύτης ἀσκήσεως. Μοχ 6α1π| εἴ 

ἄπο Μ95. περιγίνεται, ΑἸ1ὰ5 περιγενήσεται. ἈΘρ. ΡΥΐπιιι5 

εἴ Ὑο55. προσγενήσεται, τϑοίθ. 

ὁ Απεψαὶ ἄπο ΠΡΡῚ ἐάν ποτε. Ηαιά Ἰοπρο οὶ οἵ 

ἀπις Νί5. ἄν ποτε ὑποπτευθῇ. ΑΙ] {το5 Μ85, ἐάν ποτε, 

Ῥ ΡοΓδοϊα μη. 51115. ᾿ρϑῖτι5. ΒΟΥ ΤΠΠΘ ἢ 115. 1ΠΠ ΡΠ [815 

{Π1π|8. σαν ΠΟ ΏΘ ΠῚ ἰθηζαγΘ : ῬΘΥΘΘΥ ΟΡ Δ ἴθ1 ὙΘΙῸ 

ἐΨοοῦΐα τε αδάϊία οβί οχ {τρις ΟοαἸοΙΡι5. Α441- 

αἴπιια φαοαιο ποι ’οπ ρα εχ Μ85, τα} {15 σόοσοπῃ ὄντα. 

8 (οάοχ (Ο]Ρ. ταταρτίσαντας. ΑἸΙφαδηἴο ᾿πῆτα 146 πὰ 
Μ5, διακρίσεως ἀπαλλοιγήσονται. 
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. τηιοπίμην ἰοἴαπι πιά ς5αηι ΘΟΥΓΙΠπρὶῖ. ῬΘοσαγιῖος Τιποίῃ Ἱ. 

5, 20. 

1π σοπίμππιδοῖα,, οἵ ΘΠ ΘΠ 0] πο] πίθπι., ΔΟυΪτ5 

σογαπι ἴοίΐο [Γαϊσγιιι σοοῖτι σοι σΊΘΥ Θ, ΘΙ {116 ΟΠ} 

οἴη πουίατιι τηθ ον]. Οὐοά 5] ϑθρίπβ δ ηιοη]- 
τι5.7 ῬΌΔοΓο ποη ἀἰ Ποῖα", ΠΘΩ 116. γΘΙρϑὰ ϑθιηρί- 
Ἰρϑ11 1 5 Πα 7 ΘΠ ψ ΘΠ 51} }051115 656 ηι {π|1 δϑὲ 
ἴῃ ΡΙΌΨΘΡΡΙΟ), πο “υ]46η} 5[πὸ Πλ1}{|5. ἸΔΟῪ - 
π}ΐ5 ἃῸ σϑιη 115... 564 ΓΘ τι πη ΘΠΉ τι πὶ ΘΟΥ- 

ταρίσπι δὲ ρϑπῖτι5. ᾿πα {1Π|6.,. πιΘἸσουιι πὶ ΘΧΘΙῚ-- 

Ῥἷο., ἃ ΘοΟπηΠη πὶ ΘΟΡΡΟΙῈ γοϑθοανθ ἄθροηλι5. ΗῚ 

δηΐπὶ Φυοἀοιι πη τι6. τὰ Πά θὰ τπ για} ᾿Π5α ΠᾺ 1} 

ΠΊΟΥ])Ὸ ΘΟΡΓΘΡΓΠΠῚ ΤΘΡΘΡΟΡΙΠ ,. τ Π6 ἸΔΕ1π|5. [π|65 

βθυΡαϊ., νἱο Παϑήτι6 θα 165. ΟὉ ΟΠ Πιι]ταΓ6 ΠῚ ὁου- 

ΓΙ ΠΙΡαΓ.). σθοαπ0. τπρϑπάονθ {Ππ|| ΟΠ} 66. 5011] 

5ιπ|. Οποα δὲ Πθοθ556 δϑὲ ἃ ΠΟΡΪ5 δἰ οἱ 1π 115 αὶ 
Τομϊηἰ ππὰπάαίαᾳ οὐϊο Πα] θηΐ 5, ἃπι ᾿πιροάϊιπε ; 

ΤΟΠΊΪΗΟ 1050 106 ηῖ6 ἃς ἀϊσθηΐθ : (δὲ οοιεἶπι5. ἔχετ 5 

εἰθυίον δοαπααϊί ταὶ [6, ΘΡΙ(6 Θιιηῖι7γ οἴ ΡγῸ 66 αὖς 

16. Οἴιεθ ΘῃΪ ΠῚ ἴα} 1} 115 ΓΓ λα" ταν Πα] ΗΠ [ὰ5., 1η511]- 

. 885. 11 ΠΟΙ δ πὶβ Πἰτα τ οδὲ ἀ551Π}1115.,. {π|ὰ οὐσα 
{ΠΠ105 51105 ρυροῖου Το νοι ΓΘ 11 τιδτ15., ΘΟ σα - 

τι. Οϑέθπάονο ᾿τὰπ|6 ΘΠ ΘΠ Εἰ Π} ΘΡσὰ ΠῚ] 5 ΠῸΒ5 
ῬδηΙσ Ἰταΐθπ,, οϑὲ νϑυ] αἴθ] ΡΟ άογΘ., ἰπϑ᾽ ἀαν] 

ΟΠ 1111, οἱ δ πλα]α ᾿πΠΠΓ ρθη ον ραϊγα πα 

ἈΒΒΠΘΙΔΟΘΓΘ.,, Οἴι απ ποη [ἰὰϊ {041 βου ἠ ρει πὶ 
651: Οἵα" τιοτὶ πιαρὶς ἰοίιενι ἰνα ιεδ εἰς, πὶ ἰο116-- 

τοίμ (6 τηθαϊϊο ὑδϑίγιίτ., αι Πιοα ορτις 76οἱϊ 3 

5641 ὨΘΟΘΒϑαΡΙΟ ΔρΟΙ Ἢ 4αοα 54 1ππν : 77]οαϊοιιη 

ατείθιλι 5 ΛΈ} 0 ΑΡΟΒΓΟΪ ι5., σΟΓΩΊη. ΟἸιτε τι αὐοιί6; Ε 
5[ δι τι6 6] 115. τοὶ οαυιϑαμπὴ [ΟΡ Ὲ, Πἰσ νου 5 : 
{71 οἱ οἰδιογὶ ἐἰηιόσθπι πα οαπεῖ. 

. Τῃ 5. Π1Π1ὰ Δι 6 ΠῚ ΠΕ 56 1115. Π]Θ 6] Δ ΠῚ 51] ἃ 
ΡυΘΡροσίτο Δα ]] 1 τὰ} γοιιϑαϊ,, ϑθοῖιπὶ ἴρ56. μιι- 

σηαῖ. ΤΟΣΘΏ] "ἢ δὶ ρᾶγοΘ ΠῚ ψα}Ὲ, 5641 σαδηι ἔἰι6- 

τὰν νο]π αῖθη., οἷαι Τὰ Πά θη οἴη 60 πιαποῖ 9 ΟἿΣ 

ἴα πὶ ̓ ρ511ΠῚ Ἀ55Ι 11 γα. 5διιδ5. τη θρατογοη 9 

ὉΠῸῚ ἀὐιΐθηι 4115. 5606] 1π ἔλα 1} ΘΟΥ ΡΟΥΘ. ΠΕΠΠ16-- 

ΛΑ] σΟηβθηβὶϊ,, δῖ πα] σθίι" γὰ5. 6556. ΠΗ ΠΙ βίου 

5. ΒΆΒΙΠΠΙ ΘΕΈΒΑΒΕΞΕ ΘΆΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ἀπειθεία χαὶ τὴν διόρθωσιν μὴ δεχόμενον ἐμόρι- 
θέστερον ἐλέγχειν ἐπὶ πάσης τῆς ἀδελφότητος, χαὶ 

μετὰ πάσης παρακλήσεως ᾿ προσάγειν αὐτῷ τὰς ἰα- 

τρείας " μὴ 
β 

ἐντρεπόμενον δὲ μετὰ πολλὴν νουῦε-- 
΄ Ὧν “06 ς Ν ΞῚ - “ « “᾿᾽ 

σίαν, μιηδὲ ἰώμενον ἑαυτὸν ἐν τοῖς ἔργοις, ὡς αὖ- Ν : 
- Ε “Ὁ ΄ 

τὸν ἑαυτοῦ “λυμεῶνα ὄντα, κατὰ τὴν παροιμίαν, 
" - Α Ὁ ἧς ᾿ ς « ΩΣ μετὰ πολλῶν μὲν δαχρύων χαὶ θρήνων, ὅμως ὃ 

οὖν ὡς διεφήαρμένον μέλος χαὶ παντελῶς ἄχρηστον, 
Ξ ἐβ ": πο ΤῊ 

χατὰ τὴν τῶν ἰατρῶν μίμησιν, τοῦ χοινοῦ σώματος 
- Η͂ ἣν ς ΕῚ - 

ἀποχόπτειν. Καὶ γὰρ χἀκεῖνοι; ὅπερ ἂν εὕρωσι τῶν 
Η ; 

ἢ μελῶν “ ἀνιάτῳ πάθει προειλημμένον, ὡς μὴ 
“ἃ ΓΙῸ Ὁ ΟΥ̓Κ, ν ν δ. δὰ ἐπὶ πολὺ χυθῆναι τὴν βλάδην χατὰ τὸ συνεχὲς τὰ 

. νὴ ’ 

παραχείμενα διαφθείρουσαν, τομαῖς χαὶ χαύσεσιν 

ἐξαιρεῖν εἰώθασιν. Ὅπερ καὶ ἡμῖν ἐπὶ τῶν ἐχθραι- 
, ΓΟ “7. τ 715 σῷ ἐπ ἘΠΕ ΡΞ  Σ 25 

νόντων ἢ ἐμποδιζόντων ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου ἐξ 

ἀνάγχης ἐατὶ ποιεῖν, χατὰ τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ τοῦ 
ΓΤ - Φ᾽ 9 ᾿ ΜΡ Ν, 

Κυρίου εἰπόντος" Ἐὰν ὃ ὀφθαλμός σου ὃ δεξιὸς σχαν- 
- Ἀ ΕΥ -ψ« ν 

δαλίζη σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Ἣ γὰρ 
-Ὡ» , ν 

ἐπὶ τῶν τοιούτων φιλανθρωπία παραπλησία ἐστὶ 
 » ΓΝ, ἔξ ἘΣΜΕΝ ὺ Ἠλεὶ. ἧπερ ἐπὶ τῷ 

τῇ ἀπαιδεύτῳ χρηστότητι τοῦ ᾿Ηλεὶ, ἧπερ ἐπὶ τῶν 
Ξ ᾿ Ἔ Ρῦνς ᾿ ἘΦ 

υἱῶν παρὰ τὸ ἀρέσκον τῷ Θεῷ χρησάμενος ἐλέγχε- 
ἈΝ - Ω. ᾽, ΩΝ " 

ται. Προδοσία οὖν ἐστι τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιδουλὴ 
Ξ ἐὲ πῆς , ἧς 

( τοῦ χοινοῦ, καὶ ἐθισμὸς πρὸς ἀδιαφορίαν καχῶν, ἣ 
᾿ Ἔ 

πρὸς τοὺς πονηρευομένους ἐσχηματισμένη χρηστό- 
Δ - ΄, δ υηχέτι μὲν γινομένου τοῦ γεγραμμένου - “Διὰ τῆς) 

σατο ἧς ΞΑΣΥὶ 3 ͵ . "7 2 , 
τί οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ μέσου 

- ς - , Αἵ 
ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας : συμόαίνοντος δὲ 
3 ζὸ , σ νυ’ 
ἐξ ἀνάγχης τοῦ ἐπιφερομένου :- Ὅτι μιχρὰ ζύμη 
τ" ἣν , γᾷ -- [Ἃ Ἂ, Ἂ ἊΝ ες ᾿ δᾶ; ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. ἹῬοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας, φη- 

- , , “'" Α " 

σὶν ὃ ἀπόστολος, ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε " χαὶ τὴν 
. ῳ ᾿ ᾿ 

αἰτίαν εὐθὺς ἐπάγει, λέγων - Ἵνα χαὶ οἱ λοιποὶ 

φόθον ἔχωσιν. 
ι ᾿ δ , Ὁ 

Ὅλως δὲ δ᾽ μὴ χαταδεχόμενος τὴν “ παρὰ τοῦ 
Ξ ᾿ Σ :: ἢ 

προεστῶτος θεραπείαν προσαγομένην αὐτῷ, Γἀσύμ.-- 
τ ι ς “- δ᾽ "αν τῷ 

φωνός ἐστι χαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ. Εἰ γὰρ ὁποταγῆναι 
3 ΚΡ νης νοῦν προ ζ 

οὐ χαταδέχεται, καὶ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα ἐχδιχεῖ, τί 
ΤῊΝ ΞῈΣ “ἢ ἢ Ἐ 

χαὶ ἐστὶ μετ᾽ αὐτοῦ; τί χαὶ προστάτην αὐτὸν τῆς 
Ἐρέρην τς, ἘΠ ΒΞ , ΕΞ ἐν τ 
ἑαυτοῦ ζωῆς ὃ ἐπιγράφεται; Καταδεξάμενος δὲ 

Ξ ἐᾷ ΞΘ οδεν ΚΕ: 
ἅπαξ ἐγκαταλεγῆναι τῷ σώματι τῆς ἀδελφότητος, 

Ἰάἀοπθιιηι., τὰ πιοῖϑὶ τη πα τι π. ὙἸΓῸ5 5. ρου 6 τσ Ὁ ἐὰν χριθὴ " σχεῦος γενέσθαι ὑπουργιχὸν, χἂν ὑπὲρ ον 

ἃ Ἀυγβιι5 Ἰάογη πον προσαγαγεῖν. 

» (ὐάϊοο5. ἄτιο λυμεῶνα ὄντα. δἷοχ ὄντα ἴπ οἦπἸἰς 

ἄδοναῖ, διιαάοι Θοοιίαβ, αὶ ἀρ Ηδᾶν. Ταπίιμι 16- 
δάϊαν ργονουθίσπι 11π4 : δὲδὲ ἐροὶ οαϊτιις ἀποῖον, εἰ 

5 οαρεῖ. ΑἸιαιαπῖο ροβὲ ἄτιο Δ55, ὅμως γοῦν. 

ς ΑΠΕζαὶ ἄπο ΠΡ] ἐν ἀνιάτῳ. 

ἃ 41 εἰ ἄϊιο Μί85. ὅτι οὐχί. ΑΙ ἄπο διὰ τί 

οὐχί. 

“ Απιϊφας εἀϊιοπος εἰ Μ55. φυϊπαιο παρὰ τοῦ 

ἀδελφοῦ, α ἤγαῖνε. Οοάοχ (0]Ρ». παρὰ τοῦ προεστῶτος, 

αἰ ΡΕΓΘροσίίο, υπο] τσ. α} ορίπου, οἵ ψουίτς. Π{ὰ Ομ τη 

ΟΥ̓ ἸΟΠῖβ ΒΟ υῖο5 ροβίμ!αγο υἰθϑῖιν, 

ΓΉΆΘΕ. Ῥυΐπιιβ δὲ ἀπιι5 (151, ἀσύμφορος ἐστι, οὐδὲ 
ἔρϑε ἱπιεὶἰϊδ. Τιεοῖϊο ἵπ 56 πὸπὶ ἱπορία. 

8 Νείογος ἄπο ΠΡγὶ οὰπ 085. ζωῆς ὀνομάζει, τί 

εἴμοοπι ἀρρείαι. ϑιαϊϊπι τὰ Μῖ55. πλα]5. Ῥγὸ ἅπαξ 

βου ρίσπη. ἰπνθηῖταν. ὅλως. ΓΙ οι) ἤος, Ρῥυϊπιιβ εἴ 
γο55. ἐγκαταταγῆναι. 

Ἀ" ἘΘΙΠ εἰ ἅτιο Μεθ. μέλος γενέσθαι ὑπουργικόν, 

πιθσιπιπι ἀρέχιπε ἀεὶ πεϊνιϊδεναάπιπι. Βιοσ. ῬΥΐπαι οἱ 
Δοςς, οἵ (ο]]ν. τὰ ἴῃ σοπεοχίι. 

.-οαὐ νυ δα 



ἘΒΟΌΣ 

δύ δ 22 7, ᾿ Ν, ἐ 54) κ᾿ ῃ ύναμιν τὸ ἐπίταγμα εἶναι δοκῇ, ἐπιῤῥίψας τὸ κρί- 

μα τῷ παρὰ ' δύναμιν ἐπιτάσσοντι, τὸ εὐπειθὲς χαὶ 
΄ ὃ 

ὑὕπήχοον ἄχρι θανάτου ἐπιδειχνύσθω, μεμνημένος 
τ , μὲ Ἐν ἢ» .υ" , Γ ᾽, τοῦ Κυρίου, ὅτι ἐγένετο Ὑπήχοος μέχρι θανάτου, θα- 

γάτου δὲ ὃ. Τὸ δὲ ἀφηνιάζ ὶ ἀντιλέ ἄτου δὲ σταυροῦ. 'Γὸ δὲ ἀφηνιάζειν, καὶ ἀντιλέγειν, 
Ὁ -Ὡ ΕῚ ΩΝ τα ", ᾿ , 5 

πολλῶν χαχῶν ἀπόδειξιν ἔχει, πίστεως νόσον, ἐλ- 

πίδος ἐνδοιασμὸν, ὄγκον τε χαὶ ὑπερηφανίαν ἤθους. 
ν - Ὁ 

Οὔτε γὰρ ἀπειθεῖ τις μὴ πρότερον καταγνοὺς τοῦ 

συμουλεύσαντος, οὔτε μὴν ὁ πιστεύων ταῖς ἐπαγγε- 

λίαις τοῦ Θεοῦ, χαὶ βεόδαίαν ἔχων ἐπ᾽ αὐταῖς τὴν 
τι { ΕῚ ΠΣ, 5» 
ἐλπίδα, κἂν ἐπίπονα 

ΕῚ 

ἢ 
χνήσει ποτὲ πρὸς "ἢ αὐτά" εἰδὼς, Ὅτι οὐχ ἄξια τὰ 

} 
τὰ προστεταγμένα, ἀπο- 

΄ “ΒΞ πὸ ᾿ ᾿ “. Ἃ »} παθήματα τοῦ νῦν χαιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
΄ σ΄ 

ἀποχαλύπτεσθαι. Καὶ ὃ πεπεισμένος, ὅτι ὃ τα- 
- ͵2 Ν ἴ- ᾿, , [2 

πεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται, πλείονα προθυμίαν 
5 ἘΞ ψὰν-: 

ἐπιδείχνυται τῆς τοῦ ἐπιτάξαντος προσδοχίας, εἰ-- 

ΕΒ ΤΠΑΟΤΑΤΕΑ͂. 52} 

ἀδεαν, Ππα τοῖο ᾿π διιπὰ (|| τ]ὰ νἾΓ65 ΡΥ ΘΟΘΡΙ Εν 

γ6]θοῖο,, ἀοοἸ ΠΠταΐθιη οἵ ομθ Ἰθητίαην δα ᾿ΠΈΘΥ ΤΠ} 

Ἰι564116 οϑίθπ δῦ, ΠΊΘΠΊΟΙ ΠΟΠΊΪΗΪ,, {π| Ζαοίιις 
δε: οὔ οάϊοτις τιδήτι6 αα πιογίθηι,, τηοτίθηι αἰείοπα 

οΓιοἷδ. ΘΡΘΙΠΟ δπΐθπὶ οἱ σοπ Δ Ἰοῖο. θ] ρα 
πλα]α σα, ἤάδὶ τπουθιιη}, ἀα} ] Γα]οποῖὴ 46 

5006 5 [ἀδίπιηι ἃ0 5 ΡΟ. πι ΠΟΥ η). ΝΘΉ 6. ΘΠΪΠῚ 
«υἸδάταπι ἀδινθοίας ᾿ΠΡΘυτιΠ}].,. 4] ποῖ ΡΥ Ϊτι5 

ΘΟΠΙΘΠΊ5ΘΥ σΟΠ51Π1 ΔΙ ΟΙΟΥΘη : ΠΘΉ1|6 48] οΡΘά Σ 
Τ)οὶ Ῥ ΡΟ ΠἾ 5515... ΒΡΘΠΊΖιι6 ἢν πηΔ πη ἴπι 65 ΓΘΡΟΙΪ , 
ΘΕ Πηϑὶ ρυθοορία ἀρ ἃ 51π| δὲ ἀἰ[ΠΟ1]1ὰ 5 τπ] τι 1 
ἴῃ ᾿ρ515 οΡβουν 15 [ΟΡ ΘΙ, οιπη 5οαξ ΠΟῚ 6558 
ΘΟΠ ἴση δ5. ῬΑ55ΙΟΠ65 Πα1}115 [ΠῚ ΡΟ 5. Δ ἔπι  Ὰ ΠῚ 
456 Ῥονο  θ ταν σ]ουΊ ηλ. ἴδ οὐ] ΡΟ ΒυιΒ1Π} δϑί 
1} {{| 5656 Πα 1Π1αΐ,. ΘΧΆΙ ΓΑ τι πὴ ἱγὶ 5. ΠἸΔ]ΟΙ ΠῚ 

ΔΙ ΔΟΡῚ Δ ΓΘ ΠῚ, ΤΠ ΠῚ Πτι85 ἃ ΡγΘΟΙρΡΙοΠ6 Θχϑρθοία- 
δὼς ὅτι ᾿Γὸ παραυτίχα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως χαθ᾽ 76 ταν, οπίοπάϊε, ααῖρρθ αὶ ΠΠπὰ ποπ Ἰρποῦδξ, 

ὑπερδολὴν εἰς “ὑπερδολὴν αἰώνιον βάρος δόξης 
χατεργάζεται. 

«ποκα πιοιηθπίαπρθα ΔΙ ΠΙΟΓ ΘΟ ἢ15 ̓ ον τὰ 5 ΤῊ]Γὰ 5 ΠΡ γἃ 

ΠΟ τ1 1} δοἴθυ 1 ΡΟΠά 15 σ]ονῖθο ραυγϊαΐ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΘθΘ'. 

Περὶ τοῦ μετὰ ἐπάρσεως ἢ γογγυσμοῦ ἐργαζομένου. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τ ΟΣ ΄ ΚΑΒ 2... 3 
οὔ μέντοι γογγύσαντος ἢ ἐπὶ " ἐπάρσει ἐφευρε- 

θέντος δεῖ τὴν ἐργασίαν μὴ χαταμίγνυσθαι τῇ παρὰ 

τῶν ταπεινῶν τῇ καρδία καὶ συντετριμμένων τῷ 

πνεύματι γινομένη ἐργασία, καὶ ὅλως μὴ ἀναλίσχε- 

σθαι παρὰ τοῖς εὐλαδέσι. Διότι τὸ ὑψηλὸν ἐν ἀνθρώ- 

ποις, βδέλυγμά ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ “ ἄλλο 

παράγγελμα τοῦ ἀποστόλου, λέγοντος - Μηδὲ γογ- 
- “ ΄ὔ , ,ὔ 

γύζετε, χαθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, χαὶ ἀπώ- 
Ε: ἀρος ἢ 

λοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. Καὶ τὸ, Μὴ ἐκ λύπης, ἢ 
ΡΠ οὗ » Υ , ὃ Ὰ ων ἐᾷ ας , 
ἐξ ἀνάγκης. ἃ Ἀπρόσδεχτον οὖν τὸ τῶν τοιούτων 

ἔργον , ὡς θυσία ἐπίμμωμος " ὅπερ ἐγχαταμιγῆναι τῇ 

τῶν λοιπῶν ἐργασία οὖκ εὐαγές. Εἰ γὰρ οἱ πῦρ ἀλ- " ξσσλα Ὑ|35 5. ον δε ᾿Ξ ; 
λότριον προσάγοντες τῷ θυσιαστηρίῳ, τοσαύτης 
ὀργῆς ἐπειράθησαν, πῶς οὐχ ἐπικίνδυνον, ἀπὸ 

ἱ Βορ. Ῥγίπηιβ οἱ 55. τῷ ὑπὲρ δύναμιν. ΑἸΙφααπῖο 
Ῥοβὲ Οὐάοχ γοβ5. μέχρι θανάτου ἐπιδ. 

᾿ Βορ. Ῥυΐπιι5 πρὸς ταῦτα, Μοχ ἴἅοπι Ν55. δόξαν 

ἀποκαλυφθῆναι, ΤΡΙάοπη Οὐάεχ γοβ5. οἱ ἄπο 41] χαὶ 

ὁ πεπιστευχὼς ὅτι. 

ἃ ΠΙυΐ, εἰς ὑπερδολὴν, οχ εὐϊίοπο Ν' ποία αἡα14]!, 

οἵ ὁχ ἈΠΕ {115 {ὙΊ} 115 ΠΡ νῖσ, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΙΧ. 

71)6 δο γψιιὶ οἴει ατιϊπιὶ οἰαίίοτιθ ατιὶ τι ΓΊ τ α- 

ἐίοτι αεἰϊ. 

ΒἈΕΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

5θΔΠ6. Ορῖιβ 6]1|5., 40] ΠῚΡΤΉ ΠΡ ,. ἀπ| ὀχία- 

1556. 58 ΘΟΠΊ ΡΟ τ5. δϑζ 5. οἴιμὴ ΟΡΘΙ ] 115 δου τιτη (α 
οονθ μαι πη1165 ϑιιπῖ., δὲ βριγ τι σΟΠΕΡΙΓ , ΠΘΉπ8-- 

{τι ΠῚ} ΘΟΠῚ ΠῚ ΒΟ Θ ΠΑ 11ΠῈ 651: [π|Ὸ Π]5 ΡΥ Π11}1}0 πο 0 

αὶ ἄθθοηι. δίαπι χιιοεῖ Πιοηιῖτεῖδιι5 αἰζιιπι δε, 

ανοπιϊπαίϊο δεὶ ἀτιῖθ ἤλϑιιπι. Οὐϊπθια πὶ ΔἸ Ππι4 δὲ 

ΡΓδοθρίμμη. ΑΡΟΒΙΟΪΙ, αἰ σθπ 15.: δίδου πλτηῖτι-- 
γαροΥ ἰδ 5 δἰοιεῖ φιίάαιηι ΘΟΤΊεΙσι 111 )ιΓαν ΘΛ, 

δἰ ρογίογιτιι αἷν ὀχ τοτ᾿παϊ αἰ ογ6. Τίθτι 1Ππ|4| : Λονι 

δα ἰγιδίζιῖα, ατιι θα πιοοοϑοϊίαϊθ. Οὐ γΘ ποη οϑὲ δα- 

ἢ ΓΘ ἀπ [ἈΠ τι} ΟΡΤΙ5 5» ὅθ {π|6. ἀο ὙἹ Γι ΡΆ 116 
5δου Ποία : πο σογίθ Ποία ἔθ υῚ  Θςο ΘΙ ΌΓΕΙΠῚ 

ΟΡΘΡῚ Δ πηβοθυῖ. 51 ΘΗ1ΠῚ (αἱ ΟἸ δ α]Θνιιης 1Π ἈΠ 1αν] 

Ἰσπθηι ἈΠ] Π τ} 5, ἰδ ΠΙᾺ ΠῚ ̓ ΓΆ ΠῚ ΘΧΡΘΙ δι η1, 41]; 

»Οοαϊοο5 ἄπο οἴπὶ Κ᾽ 955. εἰς ἔπαρσιν. 
« Τ]πιι5 Μ5. καὶ ἄλλο δέ ἐστι“παράγγ. 

ἃ Βορ. ργίπιιι ἀπρόσδεχτον δὲ χαὶ τό. Μοχ εὐϊιῖο 
ΤῬΆ51}. Ῥαγίτον ἂς Ῥαγῖβ. ἐγκαταμιγῆναι, ἘΜτο Υ ἐπ, οἱ 

ἅϊιο Μ85. ἐγκαταμιγνύναι. ΑΙ ἄπο Μ85. οἴτη Ὑ058. 
ἐγκαταμίηγνυσθαι. ϑυρθίπ4ς Βθρ. ῬΥΪπιῖ5 οἱ ο55, ἀλλύ- 

τριῦν προσαγάγοντες. 

ῬμιρΡ. 2. 

8. 

ἤοηι.8. κ8. 

ήαιι)ι. 43. 
12. 

2. ον ἡ. 
17. 

Ζμς.16.15. 

Ι. Οογ. τὸ. 
το. 

2. (ο».9- 7» 

Ἴόν.το.Ἱ, 

2. 



4. Οο». 6. 

"ἡ. τό: 

Εξα. θ60.3. 

}.-αἱ. 

6, 7. 
100. 

Ἐπτεοδ. 3. 
λὃ: 

ΔΙαιι.5.3. 

7225) 5. ΒΑΘ ΟΕΒΆΑΒΕΚΠ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

4118530., ᾿ΘΡΙΟΠ]Οϑ.1ΠῚ ΠΟῚ εϑῖ, οριιβ {0 ἃ} δηὶ- Ὁ ἐχθρᾶς τῷ Θεῷ διαθέσεως, ἔργον εἰς τὴν οἰχονοιμίαν 
πὶ αἰδοιίοηθ Π6ὸ ἰηνίϑα ργο οἰβοαίαν, Δα τηδη-- 
ἀαἴα Ἰρϑῖτ5. ὀχβοχαθηάα Δ] ον ἢ μι ὀπῖππ, 

ἴηι, ὁεὲ σοοϊοίας 7ι5{ἰἰαπὶ ἱπίθτ οἱ ἰπ πι5ι1-- 

{άπ ἢ ἀπὶ {π μραᾶνς Πα οἰϊ οι ἐπ] ἰοἱὶ} Τά οἶνοο 

αἰ τ Ζηψητι5 φιΐ ἱπιηιοὶ αἰ πιὶ]ιὶ οἱζιεἰιπι., ὐϑἰμς 

γιιὶ οὐοἰεἰϊ σαπθπι ς δὲ ημῖ Οὔ ογῈ εἰπεϊϊασίνθηι., 

ψοῖμι σαπϑιίσιθηι στε {επι. Τπ16. οἱ σΥῚ οἵ υθ 6 }}15 
ΡΟ ἃ [ναι ιι πὶ σΟΠν ΘΠῖτι 81 Π| ΠΘΟΘΘΘΑΡΙΟ ΓΘΠ1Ο- 
νϑπάδ. ΑἸ]ι6 θὰ ἴῃ ρᾶγ6 ἢ] σθη ΓΘ ΟΡΟΓΆ ΠῚ ρο- 

ΠΟΙῸ ΡΥ ἴθοίοθ. ΡΆΣ δϑῖ, πὖ ΠΟΙῸΘ ᾿ρϑὶ νἱοϊθπὶ 

ἀδογρθίιιπ {ΠΠπ|8 σαὶ αἰχῖε : “7 ηιὀιατις ἐπ υἷα 

ἱπιτηαοιίαία,, μὶσ πιεῖ] πιϊηϊείταναι ἐ ποτὶ παρΡρὶ- 

ἰαναι ἔπι γπθαϊϊο «ονιῖς πιθίδ, ἡτιῖ αοϊοῖναὶ ςιρ6}- 

ὑίαπι ; ἈΘήϊι6. Διο 5. δἰ πη .. Ὁξ 4] μρυθθοθρίο 

Δα ἶβοθὲ μϑοσαξαη. , ἰΔΟΥ 546. βοσπίτθ.., ἃ} 
ΔΠΪΠῚΐ [ΠΟΥ 6, 4] Θχ ΠΙΔ]ΟΥῚ ἱπάιβενγία οΥὐα ιν 

ΟΡι5. σοἸπΖαῖπαξ, ἴῃς δι ρΓαν τα ῬΟΓ Πα ΠϑαΓ, 
41 ἀπο αἱ δὸ αταπτι. ΠΠπιπὴ δῖ1ἃ ἰρϑῖτ5. πλα}α 56η- 

{6 ΠΟῚ δἰπιιηξ. Τα 116 δὲ θυ δορΟϑῖ το. ΡΟΥΘ ἈΠῈ 
51 ΟΡΟΡΙΘΕ,, 56. ΠΪ5] 5110 [γατΡῚ , αϊ ἀθοοῖ,, Ρ εϑ, 

5101 σλάνθη αἴάιιθ πον] ]] 6. ἰγᾺ Π ἈΘΟΙΘΟ ΘΙ. 6. 
ΝΠ 58 ΠῚ 115 {ΠΠ1π|5 ΓΘ Γθῖιν 6 πη  Π 115 ᾿ρ51115, 

5101 50. Ἴθι} 651. ΑὉ Θ πὶ [ἃ ΠΟΙ ΡΑΓΆΓαΝ δἰ Ὁ 
51} 1ππ|5... 1 ΠῈ]}]}τιπὰ τηὰ Πα αἴτια η}., πὸ (ΠΟ ΠΠ Πλιι ΠῚ 

«απ άθηι., ΟΠ οἷαϊ οἷσυθ ἂο ΒΘ ΠΙΤΘΥ 2 οὐ 5 ΠΠοοῖ 

ΤΟ ἐϑιιάβι1 η} 6556. ἀδθθαϊ., {6 Πα πὶ 51}}]} 6556 ἴπ 

Ο26}15. Πλα] πὶ πηογοθάθηι. ἘΧ ΠΡΟΣ ἰσίταιν 5 61-- 

ἴπ|Π} 5065 5] ΟΥἾδθ., ταῦ ἴῃ ΟΠ πὶ σαι ο δὲ ραιθπεῖα 

ΟΡὰ5. ΠΟΙ ηὶ ἢ, 

“-Ὁ- Ε λῷ δέ; θ Ἂ ΨΜί , εἶ ὴ ΝΥ 

τῶν ἐντολῶν παραδέχεσθαι ; Τίς γὰρ μετοχὴ, φησὶ, 
. , ΑΓ 7 15 ͵ ΝΥ , ᾿ τὰ 4 
δικαιοσύνη χαὶ ἀνομία: ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ 

" μεῖς ; 
ἀπίστου; Διόπερ “φησίν - Ὃ ἄνομος, ὃ θύων μοι 

μόσχον, ὡς ὃ ἀποχτείνων χύνα- χαὶ ὃ προσφέρων 
“Α ,Ξ τὰ “ υ » , Η - 

σεμίδαλιν, ὡς αἷμα ὕειον. “Ὅθεν ἀναγχαίως τὰ τοῦ 
ΓΙ - νὴ Ι ἘΣ λό Ν λλ. ΄ Ὁ 

ὀχνηροῦ χαὶ ἴ ἀντιλόγου ἔργα ἀλλοτριωτέον τῆς 

ἀδελφότητος. Καὶ τούτου τοῦ μέρους ἀχριθῶς ἐπιυε- ἀδελφότητος. Καὶ τούτου τοῦ μέρους ἀχριδῶς ἐπιμε 

λεῖσθαι δεῖ τοὺς προεστῶτας, ἵνα μήτε αὐτοὶ παρα- 

θείρωσι τὸ δόγμα τοῦ εἰπόντος - Πορευόμενος ἐν φυεὶρ μ 
δὲῷ ἀμώμῳ, οὗτός μοι ἐλειτούργει " οὐ χατῴχει ἐν 

Ἐς [2 ; 
μέσῳ τῆς οἰκίας μου, ποιῶν ὑπερηφανίαν" μιήτε 

- “ , Ν 

τὸν τῇ ἐντολὴ τὴν ἁμαρτίαν ἐπιμιγνύντα, καὶ μο- 
- ΄ Ξὸ , 

" λύνοντα τὴν ἐργασίαν ῥαθυμία τοῦ χόπου, ἢ ἐπάρ- 
ΝΕ Ὁ: ; 

σει τοῦ πλεονεχτήματος, δοἰχοδομῶσιν ἐπιμένειν 

τῇ διαστροφῇ δι’ ὧν αὐτοὶ προσδέχονται, οὐχ ἐῶν-- 

τες αὐτὸν εἰς συναίσθησιν τῶν οἰχείων χαχῶν ἐφι- 

χνεῖσθαι. Χρὴ οὖν χαὶ τὸν προεστῶτα πεπεῖσθαι, 

ὅτι τὸ μὴ κατὰ λό οστῆναι τοῦ ἀδελφοῦ βα- ὅτι τὸ μὴ κατὰ λόγον προστῇ φ' 
Σξ ἈΡΟΌΜΣ Ξ ; ι 

ρεῖαν αὐτῷ καὶ ἀπαραίτητον τὴν ὀργὴν ἐπάγει " τὸ 
μ ΓΝ - - -Ὡ» γ΄ 

γὰρ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐχζητηθήσεται, 
Ω 

᾿ χαθὼς γέγραπται " χαὶ τὸν ὑπήχοον οὕτω παρε- 
΄ Α ἢ 

σχευάσθαι, ὡς πρὸς μηδὲν ἐπίταγμα, μηδὲ τὸ χα-- 
- } λ 

λεπώτατον, ἀποχνεῖν, πεπεισμένον, ὅτι ὃ μισθὸς 
- » Ν : , 

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Τὸν μὲν οὖν ὑπαχούοντα 
ἊΨ 3 - ᾿ ΄, - 

Ε εὐφραινέτω ἣ ἐλπὶς τῆς δόξης, ἵνα ἐν πάσῃ χαρᾷ 
-Ὁ -Ὡ ᾿; ἷ " 

καὶ ὑπομονῇ τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ' γένηται. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧ. 

Οιιαἰὶ απὶπιὶ αὐἰγεοιϊοπο ἀονοαηι ργωγοοιὶ {γα-- 
ἰγπι οσάπι παθογο. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΊΟἰββ᾽ Δ ΡυδοΓ[δοῖτιι πὶ ΠΟ ΘΧΊΟΪ]αι ἀἰρη α5., ΠῸ 

1ρΡ56. 4 αι ἃ} Θὰ 4τι85. [αι] 1]}15. ΓΟ ἶδϑὰ δϑὶ 

ὁ ἘΠΙΠΟμ 65 ψνοΐοσοϑ οἱ ΒΡ ἔτος ΝΜ55. διόπερ φησὶν 

ὁ νόμος : 4ιοσα ἴτὰ γεγίογαὶ ᾿πίουργοβ ὑθίιβ, ἑοῦ οο 

δουρί ἐσὲ ἐνὶ ἴα 5.6, ψιιῖ ἱπεπεοίαι πιεῖ, εἴς. 564 αθὶ 

11ὰ ἴῃ Ιοσὸ βουῖρίμπι 511, ἔγαβῖγα, ορίπουν, {πτγὰ5. Αἴ 

15]. βοσαπάι5 ὁὲ (0]}ν. διόπερ φιησὶν, ὁ ἄνομος : {ιαατη 

ΒΟΓΙΡΓ σἂ πη ΨΈΓΩ ΠῚ 6588. οἴ ΘΓ Δ ΠᾺΠῚ ποῦ ἱπίϊοϊα- 

Λῖταν, αὶ αἰτιπχ απ Εἰξαῖο οαρτς Ἰοσονῖς, Τ᾽ θα Οο- 

ἄδχ Κοβ5. ὥσπερ ὁ. ΠΡΙάθπη Νί55. πὰ ἀποχτέννων. 

Ῥάττῖο Ῥανὶβ, ἀποχτείνων. 

874 ἥ ΕΡΩΤΗΣΙΣ Δ΄. 

Ποταπῇ διαθέσει χρὴ τῶν ἀδελφῶν ἐπιμελεῖσθαι 

τοὺς προεστῶτας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, 

᾿Ιὸν δὲ προεστῶτα μὴ ἐπαιρέτω τὸ ἀξίωμα, ἵνα 
μὴ καὶ αὐτὸς ἐχπέσῃ τοῦ μακαρισμοῦ τῆς ταπεινο- 

ΓΈ Ιεθ ἄϊιο ΠΡτὶ ὀχνηροῦ καὶ ἀντιλογιχοῦ, 

ὃ δρ. Ῥγῖπηιιβ ΠΙΆΤῚΙ τοσοπίϊοτε οἰκονομῶσιν. Μοχ 

δα εἰ Μ55. πόμπῈ}}} δι᾽ ὧν αὐτοί. Ἀδρ. ρυίπιις αὐτόν, 

Νες τα τα]το ροβὶ οάοχ δ οβ5. δὲ 4111 φαϊάαπι Νῆ55. 

ἀφικέσθαι. 

" Ἐκ δοκοὶ (οᾶϊοο εἴ ἐσ αἹτ5 ἄποθριις αἀάϊίαχη εϑὶ 

11π4, καθὼς γέγραπται. 

1 ΒἈορ. ῥυίπηιβ γίνηται, 

4 Αμετφαὶ ἄπο ΠΟΥ] τὸν προεστῶτα. 



Βεαῦμ αὶ ΕὐϑιῦῸ8 

φροσύνης, ἢ χαὶ τυφωθεὶς εἰς χρίμα " ἐμπέση τοῦ 

διαδόλου ᾿ ἀλλ᾽ ἐχεῖνο πεπείσθω, ὅτι ἣ τῶν πλειό- 

νῶν ἐπιμέλεια πλειόνων ἐστὶν ὑπηρεσία. Ὡς οὖν ὃ 

πολλοῖς ὑπηρετῶν “ τετραυματισμένοις, καὶ ἀπο- 

ξύων μὲν τοὺς ἰχῶρας ἑνὸς ἑκάστου τραύματος,προσ- 

ἄγων δὲ τὰ βοηθήματα “ χατὰ τὴν ἰδιότητα τῆς 
ὑποκειμένης καχώσεως, οὐχὶ ἐπάρσεως ἀφορμὴν 
τὴν ὑπηρεσίαν λαμθάνει, ἀλλὰ μᾶλλον ταπεινώ- 
σεως, ἀγωνίας τε χαὶ ἀγῶνος" οὕτω εἐχαὶ πολλῷ 
πλέον ὃ τὰ ἀσθενήματα ἰᾶσθαι τὴς ἀδελφότητος 

πιστευθεὶς, ὡς πάντων ὑπηρέτης, καὶ ὑπὲρ πάντων 

ἐλόγον δώσων, διανοεῖσθαι καὶ ἀγωνιᾶν ὀφείλει. 
Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ χατορθωθήσεται αὐτῷ ὃ σχο- 

πὸς, τοῦ Κυρίου εἰπόντος " Εἴ τις θέλει ἐν ὑμῖν εἷ- 

ναι πρῶτος, ἔστω ἁπάντων ἔσχατος, καὶ πάντων αὶ 

διάχονος. 

ΤΕΛΟΤΑΤΕ Ὁ}. 

Ῥοαπιπάϊπο δχοϊαϊ, δὰϊ οἰϊδῦ ᾿ηΠαι5 Ἰποϊ ας, 7ύνι. 3. 
ἴπ {πἀἸοία πὴ ἀϊα 0 }]} : δοιὰ πιὰ ρΡῸ οορῖο μαρραῖ, δ: 
Ρ᾽ αν α ἢ οὐρα πὴ Πα ΘΓ. 6556. Ὀ]ΕΊι15 56 ιν 1.6. {ΠῚ 

σῖτα 4α] ϑϑιιοὶϊθ πλ} 15. τη Ϊ ΠἸδίνα  , ἀθιθυ βία τ6 

51 ΠΡΈΠΟΙ) ὙΠ ΠΟΥ ΠῚ 58 ΠΪΘ ΠῚ, Θὲ ΓΘΠΙθ ἃ ΡΓῸ 

ῬΘΘΘΘ ἢ [5 ΠῚ] παίανα Δ] 6 ., ὃχ Ποο μ)]ηἰδίθ- 
γἷο πραιδαιαη) ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΠῚ 511}11 ΘΔ ΓΙΟΠ 5.) 584 
ΡΟ τι5. μαι 21} 14 {15 5 ἀ 4116 ἃ6 501Π10 {1 15: 516 
ΠΉΜ]Π1Ὸ δίϊαπι ΠΊΔ 15. οὐ [ΟΠπ|5. ἔγα θαι πὶ ΒΟ ΟΙ ΘΙ Π|5 
Βα Πα πα ΡΓΟν] ποία θϑὲ ἀθ]οραία, , 5. πΓ ΟΠ ΠῚ 

ΠῊΪΠΙΒΙΘΡ. 5 δὲ [τη {8 πΠ| 411 46 ομη Π 115 ΓΔ ΓΠΟΠΘΠῚ 

γα τνῦι5. σ1Ὁ,. ἀΠΊΠητ πῇ αἰ πάθυθ οἷ 50} οἱ τπ5 

6556. ἄθβροῖ. Ηθς θῃῖπη ᾿δοῖο ἀβϑθα αι {π} 115. δὲ 
ῬΓΟροβιξαμη 5» οὐτηὶ Ποιηΐηιι5 ἀϊοαὶ : Ομ ϑεἐ! 6556 

ἐπιίοτ' ὍΟ5 ΡΥ 15.) 516 οπιπίμσι τιον 55ηιιι5.) δἵ 

ΟἹ τι πετγι Τὴ τυϊ 5.67). 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΑ΄. 

Ὅτι δεῖ καταδέχεσθαι τὴν παρὰ τοῦ προεστῶτος 

ὑπηρεσίαν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Χρὴ μέντοι χαὶ τὴν σωματικὴν ὑπηρεσίαν παρὰ 

τῶν προέχειν δοκούντων ἐν τῇ ἀδελφότητι προσαγο- 

μένην τοὺς πολλοὺς χαταδέγεσθαι. Ὃ γὰρ τῆς τα- 

πεινοφροσύνης λόγος χαὶ τῷ μείζονι τὸ ὑπηρετεῖν 

ὑποδάλλει, καὶ τῷ ἐλάττονι τὸ ὑπηρετεῖσθαι οὐχ 

ἀφαρμόζον δείκνυσι. “Τὸ γὰρ ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου 
πρὸς τοῦτο ἡμᾶς ὁδηγεῖ, τοῦ μὲν νίψαι τοὺς πό- 
δας τῶν ἑαυτοῦ μαθητῶν μὴ ἀπαξιώσαντος, τῶν 
δὲ πρὸς τοῦτο μὴ τολμησάντων ἐνστῆναι. Ἀλλὰ χαὶ 

ὃ διὰ πολλὴν εὐλάξειαν τὰ πρῶτα μὴ καταδεξάμε- 

νος Πέτρος, εὐθέως ἑαυτὸν πρὸς τὴν ὑπαχοὴν με- 

τέθαλε, τὸν 5 ἐχ τῆς ἀπειθείας κίνδυνον διδαχθείς. 

Οὐχ ἔστιν οὖν φόδος τῷ ὑπηχόῳ, μὴ λυθῇ αὐτῷ τῆς 

ταπεινοφροσύνης σχοπὸς, ὑπηρετουμένῳ ποτὲ παρὰ 
«τοῦ μείζονος. Διδασχαλίας γὰρ αὐτῷ ἕνεχεν, χαὶ 

ὑποδείγματος " ἐνεργοὺς μᾶλλον, ἢ καὶ χρείας πολ- 

» (οὔοχ (ο]Ρ. ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαδολοῦ, πᾶ 
ἑποϊα! αἱ ἐπὶ ἡεαϊοίιιπε εἰ ἰαφιίοιισιε εἰἰανοῖϊ. 

«Ἶπ  οββ. εἱ (0]}». ῥγὸ τετραυματισμιένοις Τορσιίαν 

τετρωμιένοις : 4ιῖθιι5. ἐχ (ΟἸοἸθι18 γοχ ἑνὸς, {185 ΤῸ Χ 
βεαυῖταν, Δ ἀἸτὰ 65. 

ἃ Ἐ41Ὶ χατὰ τὰ ἰδιώματα, Ἀδρὶϊ ἄαο εἰ Ὗ ο85. αὐ ἴῃ 
οοηΐθκίι, 

ε δῖ. οάοχ Νοβ5. οἱ 111 ἄτιο, νοοῦ]α καὶ ἀρεγαΐ 

ἹἽΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙῚ, 

Ομοΐ δα δία α ρῥτωζεοίο πιϊτι ςἰθγίμπι 5ἷῖ 
διιδοϊρίοπάππι. 

ἘἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Αἴσιιθ οὔοϊα δεϊαπὶ δ σΟΥΡι5. ΡΘΡΕΙ πο πτὰ ; 
4185 ἃ} [15 Ῥυβϑίδπίι" 5 411 ᾿πΊΘΡ ἔλα ΓΓ65 ΡΥΪΠΟΙ - 
Ραΐαηι ν  ἀ6πῖι)" [ΘΠΘΓΘ , 5 βοϊρίθπάα βιιηΐ ἃ} Ἰη -- 

βου ϊουΡα5. Νάμι Πα πα 1|5. Τα ΪΟ οἴ ΠΠΔ]ΟΓΘΠῚ ν 
αἱ σα ρβουνίαϊ,, αἀμπιοποῖ, δὲ ΠΗ ΠΟΥ οϑίθ πα ΠΟ 

Ὁ Ὑ6 50] ορθυᾶπη ἀν]. Νὰπη ΠΟ} πὶ ΘΧΘΠΊΡ] μη 

δὰ πος ποϑ ἀδάπιοϊς, 4υἱ ρο 65 ἀἰβοιριυ!ονιμη 880 - 

ταπι ἰανᾶγο ἀθαἰσπδίιιϑ ΠΟῚ δϑ[ , Π60 [ϑΏ6η ᾿μ51 

άνογϑιιϑ [ἃ δἰιδὶ διιηΐ γοϑίϑίουθ. 564 δὲ 4] 1π|{|0 

ΟΡ πηι !ςταπ τον ΠΙΆ ΠῚ Γδοιιϑαγαΐ ῬΘΙΓΕΙΒ., 5[8 {1} 

ἰρ86., ἱπορϑάϊθπεϊς Ῥογϊοα]α πὶ δἀοοίι5., Ομ ά νι, 

Νοη δϑὲ ἰρίταν οὐ πιθίαδι 5} π|5.. Π6 40 Βιιη)}- 

Ἰἰτα τα ῬΡΟροϑίτο. ἀρ υΡοῖ., βίψαδ πο 51}}] 51} 561"- 

νἷαι πμαΐον. 86 ρ06. ΘηΪη) οοπίθγιιν οἰποίιην δ 

δι ἀοοοπάμππι,, οἱ δ ἀαπάππι οἴποαχ ὄχϑῖη- 

Ραμ μια ρ᾽5.,) {απ {πο ἰπδίδ 5. ἈΠῸ ΠΘΟΘδβ [5 

ἃ συ ϊϑαιβ, 

ΓΒορ. Ρυΐπηιϑ λόγον ἀποδώσων. 

ἘΔ τὸν ἐπὶ τῆς. Ν' εἴοτε5 φααίπου ΠΡνῚ 11, αἱ 641- 

αἰ πιι85. 

" ἘΔ οποβ ἀπιϊψια οὐ ἄπο Μ85, Ἀορὶὶ ὑποδείγμα,- 
τὸς ἐναργοῦς, ἐαέπιρίϊ πιαπί δι, ποτὶ ἴζα ἀρίε. ΑἸτις 

Βερ. εἴ ΟἹ». ἐνεργοῦς, ἐχεπιρῖὶ εἰοαςῖς, Ἰιος οί, 

ἐχεπιρίϊ αεἰ Ρονϑιιακοηάχιπι νἵπι πιαπίπιαιη, παδεπεὶς. 

Δαγνο. 9. 



Ἔρις, ἡ.2. 

Γ0,.χ.82: 

λη)αιι)ι, τ. 
5υ. 

52,2. δ: ΒΑΒΙΠΙ ΟΙΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΌΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

ἰὰ ροβίυ!οι. Οϑίθπάαι ἰρίτον ἴῃ οἰ ΘἸθπιῖει δὲ ἰμιῖ- ΒΕ λάχις ἀναγκαίας ἣ ὑπηρεσία προσάγεται. ἾἘν οὖν 

τατοπο παι] Πα 6 1. ΠΟΠ ἁιιθ ΓΘ] ΠΟ Δ Π5., 511- 

ῬΟΥ αο. ἀο ΔΡΡΟΡΆΠΕ6 ΟΡιι5. ΘΟ Ποῖα ., οθίθπίι οἱ 
511] {1066 Πιτ}}}Π1{4 115. ΟΟΠ να Ἰοο Θπὶπὶ 1Π6}]1- 

οἷο 65: ψν6]16 θιιπὴ., {πὶ γΘρισηδΓ 7 5111 7015. 6556. 
ποάπι6. ἃἰτουὶ ρᾶγογθ. ΜΙ ρὶβ ουσὸ ᾿πΠ Δ] 15. δὲ 

ΘΟΠΘΠΓπ|5 5ρθοϊ πη δε, πὸη ἁιιῖ6η [τι }}1{-- 

15. ἃς ΟΡΘαἸθηΕ186. ἴῃς ΟἸη1}15. ΟπαρΡΟρίθι πο- 

0556 [6 0} ΟΡ άἶνο οἱ αὶ αἰχὶ : διρρογίαγίος 
ἱπρίςοηι ἐπ οἰιαγιίαἰο. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΧΙΙ. 

Οιιοπιοίο ορογίοαὶ οὐσα οοσπαίΐος 5θοιιπαδιη 

εαγπθηι αἰεὶ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. 115 φαϊάθιη 1] 5616] ἃ ἢ} Ϊ55] δι Π Ὁ 1Π ΤΟΙ ἔν ὰ- 

05... ῬΘΡΠΔ ΓΘ γῸ. πῸη ἀορθοὲ θνφδοίι5., τς δά 

«απ αἸβ λαμ ἢ {π|0, ΔῈ 06} ΘΡΘΟΙΘ ἢ. νἸβι τὰ Π-- 

ἀνθ σΟς ΠΑΤΟΡΙΙΠῚ ΒΘ ἈΠῸ ἃ [ΔΓ 115,ν 1 Π] 0 
ἀδρδηΐ ἃ ΓΘ ΕΠ 115 ΓΘ Π]ΟἴΔ 1, Δ11 ΟἸ1}15. ἸΠΟΙΙ ΠῚ ΒΔ Πΐ, 

51115 ΘΟ ΠΕ τ1Π} ΘΟ ΠΟΙ ΘΙΡΟΡΙΠ 1115 θα ΓΟ ΠΑΤΡῚ. 

ΝΝατη ἴῃ 511Π1Π18ἃ, ΠΊΘΙΙΠῚ δὲ ἴὰππιπ [ἢ [Λα Ρ τ15. ἀἰοὶ 

νοῖαὶ Βουῖριίανα : Εσαΐ ΘΗ), ᾿ΠΈ{π115 ον την. ΟΓΘ- 

εἰομαζπεηι ΘΟ τισειιτηι δἰ ατιΐ]η αὶ τιτια : τι τσ ιίαηι 

Φογηὶ, 4 ρμοσοι ον αΐ, αἰϊῳιιῖε διτίτη, 6556 εἰϊοο- 

ναϊ. Τιαιθ ῬάγΘη [65 Δ]]Ἰου] τι5 νῈ] [ταΐγο5. βθοιη- 

ἀτππὴ Θὰ Π ΘΠ], 51 4] 46 η1 δϑοι πάη Π)θιι μη νἰ νι, 

ἃ]0 ΟΠΊ ΠῚ] 115. ΓΡατν 115. Τὰ ΠἸ Δ ΠῚ] ΘΟΠῚ ΠΊ11Π65. Ρἃ-- 

{{65. ἀπ σοση 1) οοἸδητιν, (οιεηι  τι6 ὁπῖην [6- 

δογὶ[, Πα Τ)ομλἾπτι5, υοἰιπίαίοπι Ῥαϊγῖς πιεὶ 

ιιῖ {πὶ σ(δἰἰς 651. [εἰς {ταΐον πιθῖις δἰ 5ΟΓῸΥ δὲ ἢϊα- 

161 65. 564 [16 θα ς1π|5 ἀπποϊμηϊι5. ΠΟΥ ΠῚ ΟἾΔ ΠῚ 

ΕΠ που δα [Ρατριη Ργω δοίη. Οἰοά 5ἱ 1π}0}1-- 

ΘΔ διηι ν τὰ σΟΙ ΤΠ], ΠῚ1}}ὰ γῸ5. ΟἿ ΠῚ Οἷ5. ΠΟΡΪ5 

ΘΟΙΠΠ.λΙ 15. Θϑῖ, Ὁ] ΠΟΠΘϑίι ΠῚ} «ἰδοου τ Π] 7116. 56 0- 

νὰν οἱ ἀϑϑίἀτπιθ 1)60 ΘΟ ΟΡ 6. ΓΘ ηλτ5, οἰἴνα 

ὉΠ|Δ Π} ΠΊΘΠ [15 ἃ ΡΘΡΓα ΟΠ ΘΠ]. ΝᾺΠῚ ΡΥ δ ΘΔ }- 

4π041 Π1Π1] ἰρ 515. ἃν πλτι5. τὰ ΕΠ|1α 115... Πα π α}ΠΠ| 115 

οἰΐαη ἀἴ 46 ΡΟΥ ΓΙ] ΠΟ Π6. Ποία ἸΡΒΟΥ 1 νἷ-- 

[Δ 1 ΤΘΡΙ ΘΠλ115, ῬΘΟΘΑΓΟΥ 116 ΟΟΟΔΒΙΟΠ65 ἃσοον- 

᾿ Βῖο νοΐουοβ ἄπο ΠΡνῚ. Τλθορας ἀυτϊοι]ι5 ἴῃ γα]ρὰ- 

τὶς, Βίατ πη ἤδρ. Ῥυῖπλιβ οἵ Αἴ ο55. φυσιώσεως γάρ. ΝΟ 

ἴτα παι]το ηἴγὰ ΝΜ55. ἄτιο ρυῖου 55. ἀλλ᾽ οὐ. 

ἃ Ἄορ. Ῥυῖπιιβ 6 85. οἱ (010. πρός τινα ἄπομ.. 

ΔΠῚ ἄτι ἈΘΡῚΪ ραν του ἀο ΘΠ οπο5. γοῖεγος. πρὸς νας 

ὅ70 

τῇ ὑπαχοὴ χαὶ τῇ μιμήσει τὸ ταπεινὸν ἐπιδειχνύ- 

σθω. Καὶ μὴ ἀντιδιατιθέμενος, σχήματι ταπεινο- 
Μ 

φροσύνης; ὑπερηφανίας ἔργον χαὶ ἀλαζονείας ποιεί-- 
ε Η͂ 3 , " -» ἄν ἢ ΡΠ, 

τω. Ἢ γὰρ ἀντιλογία τὸ αὐτοχρατορικὸν ' χαὶ τὸ 
. , ..Λ ΄ κ “- ν 
ἀνυπότακτον δείχνυσι. Φυσιώσεως οὖν μᾶλλον χαὶ 

Ζ 5 ΄Ν Ψ “, ΓῺ Φ᾿ ΓΙΟΑΣ ,ὔ χαταφρονήσεως ἀπόδειξιν ἔχει, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταπεινό- 
-κὦ - - ͵ -" 

τητος χαὶ τῆς ἐν πᾶσιν ὑπαχοῆς. Διόπερ ἀναγχαῖον 
"ς ᾿ 

πείθεσθαι τῷ εἰπόντι, ᾿Ανεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγά- 

πη- 

ΕἘΡΩΤΉΣΙΣ ΔΒ'. 

- - , 

Πῶς δεῖ πρὸς τοὺς χατὰ σάρχα οἰχείους δια- 

χεῖσθαι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Χρὴ μέντοι τοὺς ἅπαξ παραδεχθέντας εἰς τὴν 

ἀδελφότητα μὴ ἐπιτρέπεσθαι παρὰ τοῦ προεστῶτος 

πρὸς “ τη τ δὲν, ΘΙ ΟΜΕΣ ΕΟ ΒΟ ΝΣ ΚΕ μηῶξν απομετεωριςεσύαι προφᾶσει 

9 

ἣν 

ἘΣ αν Ἄμδ “ἢ τ Ξε πες τὸ ἔχεις Ξ 
οἰχείων ἐπισχέψεως ἀναχωρεῖν τῶν ἀδελφῶν χαὶ 

ὃ 
Ἂ ἊΣ Η τ ᾿ 

ρεῖσθαι ἔχειν ἐν τῇ προστασίᾳ τῶν συγγενῶν χατὰ 
᾿ 

σάρχα. Ὅλως μὲν γὰρ ἀποδοχιμάζει ὃ λόγος τὸ 
ΕῚ , “Ὶ εἶ 

ἐμὸν χαὶ τὸ σὸν ἐν ἀδελφότητι λέγεσθαι" Ἢν γὰρ, 
-Ὁ ν 

φησὶ, πάντων τῶν πιστευσάντων χαρδία χαὶ ψυχὴ 
᾿ ὶ 

΄ 35“. - ε , “Ὁ 
μια, χὰ οὐόξ εἰς τι τῶν ὑπαρχοόοντῶν αὐτῷ ἔλεγεν 

»ν ΜῊ δον, ΤΑ. " , Ὰ - ΔΣ,. Ὁ 
ἴδιον εἶναι. Οἱ οὖν χατὰ σαρχα τινος γόνεις, Ἢ ἀδεὰλ- 

. Η νι γ Ἐν ᾿ -« Ὁ ὦ φοὶ, εἰ μὲν χατὰ Θεὸν ζῶσιν, ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῇ 

ἀδελφότητι, ὡς κοινοὶ πατέρες ἢ οἰχεῖοι, θεραπευέ- 

θωσαν. Ὅστ ὰρ ἃ Ὦ, φησὶν ὃ Κύ ὺ σθωσαν. τις γὰρ ἂν ποιῆ, φησὶν ὕριος, τὸ 

θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οὗτος "άδελ- 
᾿ς Α δι, νὰ ΝῚ ᾽, 3 , ΔΕ , 

φός μου χαὶ ἀδελφὴ χαὶ μήτηρ ἐστί. Καὶ τούτων 

δὲ τὴν ἐπιμέλειαν διαφέρειν δοχιμάζομεν τῷ προ- 
- - Ν , 3 ΝΠ 9] ͵ κοι 

εστῶτι τῆς ἀδελφότητος. Εἰ δὲ ἐμπεπλεγμένοι εἰσὶ 
ἘΣ ἜΤ» φ4.ι.ὡὐτὰ ἐπ κ᾿ κ᾿ ,τκ ͵ 
τῷ χοινῷ βίῳ , οὐδεὶς ἡμῖν χοινὸς πρὸς αὐτοὺς λό- 

τα, ΤΥ ἕ τὰκ τ 
γος, τοῖς τὸ εὔσχημον χαὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ 

ἀπερισπάστως χατορθοῦν ἐσπουδαχόσι. Πρὸς γὰ πεῖτι ὐ 
“Ὁ ,ὔ Ἂι ,ὔ ν Ν 

τῷ ἐχείνοις μηδὲν παρέχειν ὄφελος, ἔτι χαὶ τὴν 
ξρπτΣΣ ἣν “ θορύξ, ᾿ ΜΕ - ἑχυτῶν ζωὴν “ θορύδων χαὶ ταραχΐς πληροῦμεν, 

᾿ς - - Η͂ ΕἸ ΑΕ ΕΣ. ᾽ Η -κὰ 
χαὶ ἁμαρτιῶν ἀφορμὰς ἐπισπώμεθα. ᾿Αλλὰ οὐδὲ 
ΕΝ ΄ δν 5:12. “ψὶ ὰἀ,.. ὟΣ ΣΙ ᾿ 
ἐρχομένους εις ἐπίσχεψιν τῶν ποτε οἰχείωὼν, τοὺς 

δὲν ἀπομ. ΑἸΙφαδπῖο ροβὲ Ἀδρ. Ῥυΐπιιιβ μήτε φροντίδα, 
» (οάοχ (ο]Ρ. οὗτός μοὺ καὶ ἀδελφός. 

οἸάοπι Μ5. θορύθου χαί. 

ἃ Βιυιρϑιβ Ἰάοιι 116, {πο πὶ πῖὸχ αἰχὶ, ΠΠνον ἐπίσκεψ ἐν 

τινᾶς τῶν. 

ΒΝΝΝΟΝΝ 



ΚΕσύῦν 

καταφρονοῦντας τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὸ ἔργον 

τῆς εὐσεδείας ἐξουθενοῦντας, ἀχόλουθον παραδέχε- 

σθαι, ὡς οὐκ ἀγαπῶντας τὸν Κύριον τὸν εἰπόντα " 

ὋὉ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. Τίς 
δὲ μετοχὴ δικαιοσύνη καὶ ἀνομίᾳ ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ 
μετὰ ἀπίστου; 

Καὶ ὅτι μάλιστα δεῖ παντὶ τρόπῳ σπουδάζειν 

περιαιρεῖν τῶν ἔτι ἐν γυμνασίᾳ τῶν χατορθωμάτων 
τὰς πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν ἀφορμὰς, ὧν μεγίστη ἐστὶν 

ἣ μνήμη τοῦ προτέρου βίου - μήποτε πάθωσι τὸ 

εἰρημένον, ὅτι ἐστράφησαν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς 

Αἴγυπτον, ὅπερ ἐν τῇ συνεχεῖ ὁμιλία τῶν χατὰ 

σάρκα οἰχείων ὡς τὰ πολλὰ γίνεται. Καθόλου δὲ 

οὔτε οἰχεῖον, οὔτε ξένον ἐπιτρέπειν χρὴ λόγους τι- 

νὰς προσάγειν “ τοῖς ἀδελφοῖς, ἐὰν μὴ πεισθῶμεν 
περὶ αὐτῶν, ὅτι πρὸς οἰχοδομὴν καὶ χαταρτισμὸν 

τῶν Ψυχῶν ποιοῦνται τὰς διαλέξεις. Εἰ δὲ χρεία 

γένοιτο λόγου πρὸς τοὺς ἅπαξ συνεμπεσόντας, παρὰ 

τῶν πεπιστευμένων τὸ τοῦ λόγου χάρισμα γινέσθω, 

ὡς ἐχόντων δύναμιν μετ᾽ ἐπιστήμης εἰπεῖν χαὶ 

ἀχοῦσαι πρὸς οἰχοδομιὴν τῆς πίστεως " σαφῶς τοῦ 

ἀποστόλου διδάσχοντος μὴ πᾶσι παρεῖναι τὴν τοῦ 

λόγου δύναμιν, ἀλλ᾽ ὀλίγοις ὑπάρχειν τὸ ᾿ χάρισμα, 

δι ὧν φησιν" ὦ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος ἐ 

αἱ 
ε 
υὑγι- 

᾿ , 3)" ΓΩῚ , ’ὔ 

ται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως. 

ἀλλαχοῦ - Ἵνα δυνατὸς ἡ " παραχαλεῖν ἐν τῇ 
, ἐν »ςῪΙ᾿. ΄ Α Α 2 -ὧἦς (δ. 5Ἃ 2 

αινούσῃ, διδασχαλίᾳ,, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγ- 

χειν. 

Εὐϑιῦϑ ΤἈΛΟΤΑΤΆΑ͂Ι.. 

ὅ78 

θ.).Ὁ 

51 Π|1|5. 56 Π6 805 συ! ἀθπὶ {1 ΟἸ πὶ [πουὶπὶ ργὸ- 
Ῥίπαι!, δοσθάππι]ιθ δ νἱβί απ ο5 πο5, δἱ Ποὶ 
ἈΒΡΘΓΠΘΠ Ια τηδπααία, ἃ0 ρι δία εῖ5 οἰ οἴτιπ ἀπιοαπξ 
ΡΙΓῸ ΠΙΠ1|0., ΡΣ δϑὲ ϑιιβοῖρουθ, τι {1 ΠΟΙ Πιιηὶ 

πο ἀΠΠΠραπι, αὶ ἀἰχὶε : Ομ σιογὶ αἰἰρὶι πθ, 560- 
πλΟ "1 65 Π1ΘῸ5 Τι071 5Γ αί. (γι 651 ατιίθηιν σοοϊοίας 

7ι5{{{ππ εἰ ἱπιφιιίαι 8 ἀπι πὶ ματὲ Παοἰὶ οτίηὶ 
ἀιπαοῖ 3 

2. ΕῸῚΠ ῬΥΙΠΉΙ5. ΡΓΟΥΒΕ5. ΘΙΡΆΠΑ ΠῚ 65, τιξ 115 
411 ἁἄπτιο πῃ νἱντα πιπὶ ΘΧΘΡΟΙο ἀἄδριηξ, Δ Ἰτηδη-- 

τὰν ῬΘΟΟΔΠΑῚ ΘΟοΑ5Ί0Π 65, ΠΕΡΙ ΠῚ περ δϑῖ πηαχὶ-π- 

πὰ, ΤΘοοΡδΠ|0. ἀπίθαδοίδ νἱΐαθ., πϑαιιᾶη 40 ̓γ0)515 
οοπεηρσαῖ, {πο ἀϊοίιπι δϑὲ : ΟΟηνθυβὶ διιηΐ οον- 

αἾθιι5. 515. ἴπ σγρίτηι : φοα θ] Γι 116 τιδῖι 
γ ΘΠ], 4πᾶ πο οἴη 115 41 5ΘΟΙ ΠΉ 11] ΟΔΥΠΘΠῚ 

ῬΓΟΡΙΠ 41 51π}, ΟΡΘ "ἘΠῚ ἃ 6 [ΘΠ] Έ6Π5 ΘΟ]] τ τ11} 

56. {||}. [ΠῚ ἘΠΠΙΨ ΘΙ51}ΠῚ 116 ΠῚ} ΡΘΡΠΉΪἰ ποη θθοῖ, 

τι 5ῖν8 σοσηδίμ5, 5ῖν 6 ΘΧ ἴθ 15. ΔΙ 1105 ΘΘΓΠΠΟΠΘ5 
Πα] θαν οἴὰπ ἐγ ΓνΊθ 115, Πἰδὶ (6 115. 14 πο} 5 ρον- 

511 5111} 5117 [ρ505 δὶ δ ΠΠσ ΠΟ ΠΘ ΠῚ δὲ ἈΠ ΠῚ ΡΤ 
ΡΘΡ δου οποπη ἴῃ ΘΟΠ]Ο απ ΠΟ Πθιὴ νϑηἶνο. Οοί 5ἱ 
ΟΡ 5 65} 605 {{π| 5616] Ἀδοθββθυῖηΐ, ἈΠ] οὶ, ἔπη - 

ϑαπίιν Ποὺ πηι ΠθΡῈ 1ἰ Παΐθιι5 ΘΟ που τι οϑὲ 

ἀοπιμα οι η 1], [ὰ ΠῚ τπ|8 Π| 115. 411] βοϊθηΐθι Ρο5- 

51η1: ἸΙοα] δὲ διιάϊγθ, {ιι28. δα Πά δὶ ὩἸ Ποδ ΟΠ οὶ 

ῬΘΥΠπϑαπί, στ ΑΡΟΒ[Ο 5. ΠΟ. ΟΠ ΠἾ 115 [Π 6556 
Ἰοψαθηαὶ δου! αἴθ, 564 1ἃ ἀοπιιηὶ ραιιοῖὶβ. οοπ- 

ΘΘϑϑῖι πὴ ἔτι1556 τη δ! 656 ἀοσδαῖ, οὐὰπὶ Ὕἰχι : .2.{{] 

ἐπΐπι ρῈ ϑρίγίτηηι αἴτια" 56 ΓΠϊο δαρίοπίϊ : αἰὶ 

ατιΐθπι 5ΘΓΊιΟ δοίθηί. ἘΠ 110 ἴῃ Ἰοοο : Ζ71 ρο- 
{επς οἷἍ δα οτγιαγὶ ἐπι ἀοοίτίπια σάπια, εἰ εο5, ηιὶ 
οοπιταάϊοιι!, αΥ̓ΘΊ(6ΓῸ. 

Ἂ ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΓΙ'΄. 

Τίς ὃ τρόπος τῆς πρὸς τὰς ἀδελφὰς συντυχίας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ ἅπαξ γάμον ἀπαρνησάμενος, ἀπαρνήσεται, 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙΠΠΙ. 

μεῖς οἱέ πιοάιις οοἰοφιιοπαϊ ομίηι δογοτγί τις. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ι. Οὐ 5616] πιιρεα5. ἀποσαν, ἀΡΠΘΡΆΒΙ 
δηλονότι, πολὺ πρότερον τὰς μερίμνας, ἅς φησιν ὃ Τ' ἈΠῈ ΠΉΉ]ΠΤΟ πᾶσ 5 65 οὐγᾶ5, ΠΌΙΡι5 αἷς Αρο- 
ἀπόστολος μεριμνᾶν τὸν γεγαμηχότα, πῶς ἀρέσει 

τῇ γυναιχὶ " αὑτοῦ, καὶ χαθαρίσει ἑαυτὸν παντάπασι 

πάσης μερίμνης τῆς πρὸς ἀρέσχειαν γυναιχὸς γινο- 

εἴπιι5 Νί5. ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, Παμα Ἰοπρο Νί55. ἀιο 
Ῥτγαῖον 55. εἰ δὲ χαὶ χρεία γένηται. ΝΝεα ἴ[ἃ πηι]ο 

ἔγων. Ῥοβὲ ἄπο δ55. οἴιπὶ Ν᾽ οϑ5. παρὰ τῶν ἐμπεπιστευ 

ΓΊτα ἴῃ Αἴ ο55. εὐ (91. βουϊρίαπι ἱπυθηῖίαν, ὑπάρ- 

51011|15. ΘΟΠΠΟΙ ΠΠΔΡΙΓ1ΠΔ, ΦΙΟΠΊΟΆ0 50}Π166ὲ ρ]δοὶ- 

{ΠῚ 5. 51} 51186 ΠΙΧΟΥΪ, ΟΠΙΠΙ ΠΟΙ ἃ) ΟΠΙΠὶ 50]]161-- 

τά ϊπ αι δα ᾿πθιι πα πὴ ἃ Π}.]Π16γ6 σ ΑΓ] ΠῚ 5115- 

χειν τοῦ λόγου τὸ χάρισμια, 

ἃ Βορσ. Ῥυηι5 οἵ (0]Ρ. ἡ χαὶ παραχαλεῖν. 

ΒΎοχ αὑτοῦ ἴῃ γοιονῖθιι5 φιαίιου Π1 015 ποὴ Ἰοσί εν, 

“οαη. 

21. 

2. Οογ. 

τὴς τὸς 

λ. 

6, 

Νιω. τή. ἤ. 

. 9. 



Ῥεαὶ.54.6. 

τ δ .10» 

32. 

αι. τϑ. 

10. 

5. 

εἰρίτασν ΡΣ ΡΑΡΙΣ Βθπη δε ρϑιαμι, θυ ειι8 ἡπαϊοίι 

6].5, αὶ αἰχῖε : δι αἀϊδοίρανῖξ ος5α ΘΟΓι 4 μὶ 

μοπεϊπιῖνιις ρίασοπι. Οὐλνθ Π6. ΟἵἹπὶ ΥἹΡῸ 4] 46 Π| 

σοηρρθάϊ ἀπίπιιπι ἱπάτπιοοῖ, δὰ 6715 5101 οοποὶς- 

Τα πάαπι σγατίδηι ; 564 ὁ} 14 ϑιπάϊτπι) οι, οὐ] 

α1ιὸ ἃ Ῥγοχίπιο [ιχῖα 1)6ὶ ῬγδοΘΡ 1) ἀοροιαν, 

ποοοϑϑιίαῖο ὀχ σθηίθ, οτη. 60 ἴῃ οΟἸ]οαυίιηι ν6- 
πἴοι. Νάτο νϑΙῸ 5ῖπθ {110 ἀοἰδοῖα οὐ} 6 ὲ νο- 
Ἰοπτὶ οοποράοπηα οϑὲ ἸΟ ΘΠ Ϊ ροίοϑίαθ. : ΠΘΩ͂Ι6 
Δ Θὰ ΠῚ ΤΘΠῚ [ΘΠ Ρ115 ΟΠΊΠΘ, Δ} ΟἸΠΠ 18 ἸΟΟι8 14ὁ- 

Ποῖ 681. 564 οἱ Πιχῖὰ ΑΙΡΟΘΓΟΪῚ ρυεσοθρίιπι ΠΟ] Ὲ-- 

πιῖι5. Οὐ] τὰ πὶ οἰ ο που] 6856... ὨΘΌ116 πιά οῖϑ, 

πηι Οὐοῖβ, πθάιθ Ἐρο δῖα Ποῖ, 8564 οῃηηΐὰ 

ἄδοογο ἃς ογϊπαῖθ, οπιπίααιθ δὰ ὩΠΠοα ΠΟ ΠΘὴῚ 

ΡΟΥἤσθυο, ΠΘΟ6556 [πϑυὶς οὲ ρΘυβ0η80, οἱ 1 ΠΊρΟΥ 5. 

οἵ αἰ ΠΠπτατῖ5, δὲ Ἰοοὶ ἀο δοῖιπι ἀδοθηῖον δ γἰϊο πὰ- 

Ῥουὶ : υῖθιιβ οπηηῖθτι5. γ 6} ἀπ ὰ ἡ τιοον 15 διι5ρῖ- 
οἰοηΐδ ργᾶνοθ [ΓΠρσάΡῖταγ. Τὴ ΟμηΠὶ ἀτιῖοπι ἀρθπαάὶ 
τας. ἈΡΡΑΡΘΡΙ: σγαν τα 5. ἃῸ ΘΑΒΓ ΠΟ ΠΪ85 5Ρ6-- 
οἰπιθη ἴπ 1ἴ5, {π|. Δ πηϊδϑὶ διιπὶ δὲ δά θοῦ, οηὶ 

50 ΠἸοδὲ πλτι15. [ΓΘ ἢ Τα" ΘΟ ΠΘΡΘΟΙΠῖ5, δὲ 46 γϑ- 

"5 Π6ὸ ῥ᾽ δοθηεῖθιι5, ϑῖνθ ἃ σΟΡΡΟΥῚ5. ΠΘΟΘϑϑτα-- 

ἴηι, ϑῖνθ ἃ ἀΠΊ Δ ΡῚΓΠῚ ΟΠ) ΡΟΓΕ ΠΘαπὶ, 46}}- 

Ῥογα τη . 51ΠῈ ἀπο πὶ ΠΟ Ῥαϊιοίονο5. Δ ἢ} ἄτι0 
ΘΧ πϊραήπο ρᾶγθ. Νάηι ρουϑοηὰ τπὰ [0116 ΠῚ 0}- 
ποκχῖία 505 ρ οἱ ομ], αὐ πὸ αἰ ἀπΉρ} 15 ἀἴοαμ, οἱ 

δὰ δὰ 4 ἀϊοιπίαν, σοπἢνιπα πα, τηΐπιι5. μα θοὲ 
γΌ] ον ἶ55 οαπὶ ἀρθυῖο ἀδοίανθι βουῖρίαγα, ἐπ ἀπο} 118 

Δ τ 15 δἴανδ ΟΠ] Π6 νϑυΡαπ). ΝΘάτ6 νοιῸ θ}π|- 
γῸ5. 4υὰπὶ ἴγ65, πὸ [6 Πππ} 561} 1{8 15. 6115. {{π|0 
ΡΓορίον Τ)οπηΐπὶ ποβιγὶ 165 ΟΠ 5.1 ΡΘ Θρ τ πὶ 

ἀμ δῖαν, ᾿πυρϑάϊαταν. 

«. Οτοά 51 προοϑϑαυ! Πι 65: αι βία πὴ ὃχ Ἀ}115 

(νατυῖριι5 σα 4 ααπην, αιιοι ἃ ἀιιΘ πη ρα Ρυϊναιίηι 
Ῥονεϊπθαι, ἰοαι! ἃὰΓ δ ϊγθ, ποη ἢ ἰρ51 ἴπ ηλιι- 

{ἀὰπ νϑηϊαπῦ σΟΠΘΊ βϑίη δὲ οΟΠ]ο]αϊιηι : 564 
Οὐαπὴ 56] 6.115. ΒΟΓΟΥ 115. δοίατο ΘΡΟν ΘΟ. ΟΣ τ15 ΓῸ5 

ἸρϑΟσιι ΠῚ} ἐγ ΟΊ ΘΠ 56] 60 1} 5Θ ΠΟΥ 65, Θὲ ἰτὰ ΘΟΙῚΙΠῚ 
Ορνα 56 Π10 411 ΠΘΟΘΒΘϑανἾπ5. [ἀπ ἿΓ, αι. ΠΟ ἃτι- 

θην οὐ ποη π᾿ ΤΠ 16 1] 15. 50] 1} Ουρια ν "Ὁ 8, 

ἀπ ἴπ νἱνὶθ Θυσα ΜΠ}. 16} 65, 561 1Π ΡΘΙΒΟΠΪ5. ΘΕ ϊα 1 

ς Βερ, ρυΐπιιϑ εὐ (0}}». σπουδῆς ἡ χρείας. 
ἃ (εχ οβ5. οὐδὲ πᾶς καιρός. Μοχ π᾿ (]Ρ. 5οτὶ- 

Ῥίθπι ἐπνθηϊίαν ἀπρόσχοποι γενέσθαι. 

ὁ {Ἴπιι9 Νῖ5, σαπὶ 'ο85. ἀφορίσαι. Νοχ Ἀδ5. ῥτὶ- 

παῖ ὑπόνοια μὲν πονηρὰ καὶ σκιὰ πᾶσα. 

τ νῖάς Αἀάομάα 1 

ΓΕΔ ἑκάστου μέρους. Κ᾽ εἴενε5 ἅτιο ΡΥ} ἑκατέρου 

υέρους. 

8 (οἦεχ δ οβϑ. οἵ ἀΠΠ ἄτι σταθήσεται. 

" Βα ιιῖο Βα5}}, βἰθλα! οἱ Ῥαγὶς, εἰ δὲ Ἐδιο τινος, 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΕ ΘΟΑΡΡΡΑΘΟΟ, ΑΚΟΗΙΕΡ. 

μένης, φοδούμενος τὸ κρίμα τοῦ εἰπόντος, ὅτι Ὃ 

Θεὸς διεσχόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσχων. Ὥστε 

πρὸς ἀρέσχειαν μὲν οὖδε ἀνδρὶ συντυχεῖν ἀνέξεται" 

ἕνεχεν δὲ τῆς κατ᾽ ἐντολὴν Θεοῦ ὀφειλομένης ἑχά- 

στῳ παρὰ τοῦ πλησίον σπουδῆς “ τῆς χρείας ἀπαι- 

τούσης, ἐπὶ τὴν συντυχίαν ἐλεύσεται. Οὐ μὴν οὐδὲ 

τοῖς βουλομένοις ἁπλῶς ἐφίεσθαι χρὴ τὴν συντυ- 

χίαν. οὐδὲ χαιρὸς πρὸς ταύτην, “ οὐδὲ τόπος πᾶς 

ἐπιτήδειος. ᾿Αλλ᾽ εἴ γε μέλλοιμεν χατὰ τὸ πρόστα- 

γὙμα τοῦ ἀποστόλου ἀπρόσχοποι γίνεσθαι χαὶ Ἴου- 

δαίοις, καὶ “Ἕλλησιν, καὶ τῇ ̓ Εχχλησία τοῦ Θεοῦ, 

πάντα δὲ εὐσχημόνως χαὶ χατὰ τάξιν, χαὶ πάντα 

πρὸς οἰχοδομὴν-ποιεῖν, ἀνάγχη χαὶ πρόσωπον, χαὶ 

χαιρὸν, χαὶ χρείαν, καὶ τόπον χατ᾽ ἐχλογὴν “ ἀφω- 

ρίσθαι πρεπόντως" δι᾽ ὧν ἁπάντων ὑπονοίας μὲν 

πονηρᾶς χαὶ σχιὰ πᾶσα ἐξελαθήσεται. Σεμνότητος 

δὲ καὶ σωφροσύνης ἀπόδειξις ἐν παντὶ τρόπῳ ἐπι- 

φανήσεται " τοῖς δοχιμασθεῖσιν δρᾶν ἀλλήλους, χαὶ 
Ἁ νὴ τ κοΣ , τ , 

βουλεύεσθαι περὶ τῶν ἀρεσχόντων Θεῷ, χατά τε 
᾿ ᾿ ἂς Ξ 

τὴν σωματιχὴν χρείαν. χαὶ τὴν τῶν ψυχῶν ἐπιμέ- 
γε ΝΣ ς 

λειαν. Γἕστωσαν δὲ μὴ ἐλάττους τῶν δύο ἐξ ἴ ἑχα- 

τέρου μέρους. Τὸ γὰρ ἕν πρόσωπον εὐεπηρέαστον 
3 [τ ἡ - 

ν εἰς ὑπονίαν, ἵνα μὴ πλέον τι λέγω, χαὶ ἀσθενέστερον 

πρὸς τὴν τῶν λεγομένων βεδαίωσιν, σαφῶς τῆς 

Γραφῆς διαγορευούσης, ἐπὶ δύο καὶ τριῶν εἵἴστα- 

σθαι πᾶν ῥῆμα. Μήτε τῶν τριῶν πλείους, ὥστε 

μὴ τὴν σπουδὴν τῆς φιλεργίας τῆς διὰ τὴν ἐντολὴν 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ γινομένης ἐμπο- 

δίζεσθαι. 

Εἰ δέ δτινας τῶν ἅλλων τῶν ἐν τῇ ἀδελφότητι 

χρεία γένοιτο εἰπεῖν ἢ καὶ ἀκοῦσαί τι ἰδία τινὶ δια-- 

φέρον, «ὴ αὐτοὶ ἐχεῖνοι εἰς ὁμιλίαν ἐρχέσθωσαν 

ἀλλήλοις " οἵ δὲ ἐπιλεγέντες πρεσθύτεροι ταῖς ἐπι- 

λεγείσαις πρεσθυτέραις τὰ πὰρ᾽ αὐτῶν διαχονείτω-- 

σαν, χαὶ οὕτω διὰ τῆς τούτων μεσιτείας ἣ τοῦ 
λόγου χρεία ἱ πληρούσθω. Ἢ δὲ αὐτὴ εὐταξία οὐ 

μόνον ἐν γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας, ἢ ἀνδράσι πρὸς γυ- 

ναῖχας, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς δμογενέσι πρὸς τοὺς ὃμο- 

δε, εἴ Μ 95, {πάτον εἰ δέ τινας. Ηαια Ἰοηρε οχ Υ᾽ οβοὶὶ 

(οάϊος νοουϊατα τὶ αἀα  ἀτπιι5. ϑιατίπι τπὶ Ἀδρ. Ρυὶ- 

πιὸ οἱ (ΟἹ. ριὸ διαφέρον Ἰορίτατ διαφέροντι. Νὲὸς ἴϊὰ 
παμ]το ροϑὲ μὶ ἰρϑὶ ἅτιὸ (οαϊοε5. παθοπῦ ἐρχέσθωσαν 

ἀλλήλων. Μίοχ Βοος. Ῥγίπιιβ ταῖς ἐπιλεγομέναις πρεσου- 

τέραις. 
σῖο Ἀορ. Ρυΐπητα Οοοχ ορείπια: ποῖα. Ἑαιϊοηὸ5 

νοϊονόβ εἴ ἀπ χιοῖ ΜΞ. πληρούσθω οὗτοι υέν, ΟΠ ἰϑϑ 5 

{πὸ Ἰοϑὶ ροββιαῦ ἵπιὶ σοπίοχίι. 



ΒΕσαύυμα ΕὐΒΙΌΒ. ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 

γενεῖς φυλασσέσθω. Οὗτοι μὲν οὖν ἔστωσαν μετὰ 
τῆς ἄλλης ἐν πᾶσιν εὐλαδείας τε χαὶ σεμνότητος . 

ἼΡΥ 

6] 546 Πὶ δθχιιβ ΟΡ 56ΧῈ18 Θ᾽ υ5 6 πὶ ῬΟΥΘΟΠ 5 860- 
γνϑίαν, ΗἸ ἰβ] τι" ΡΓΘΘΙΘΙ ΓΘ] τι πὶ ΟΠ ΠΙΡιι5 Ρίο- 

ΕΥ̓ , , 

χαὶ συνετοὶ πρός τε ἐπερώτησιν χαὶ ἀπόχρισιν, “1, ἃ ἰϑἴθηι ἃ0 Β ΑΝ ταῖοπι, 5: πὶ δεΐα πὶ ΡΥ ΘΠ 65. δὲ ἷπ 
πιστοί τε χαὶ φρόνιμοι πρὸς τὴν τῶν λεγομένων 

οἰκονομίαν, " καὶ πληροῦντες τό - Οἰκονομήσει τοὺς 

λόγους αὐτοῦ ἐν χρίσει, ὥστε χαὶ τοῖς ἐμπιστεύου- 

σιν αὐτοῖς δμοῦ τήν τε χρείαν πληροῦσθαι, χαὶ 

τὴν πληροφορίαν ὑπάρχειν περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς χι- 

νουμένων. Ὑπηρετείτωσαν δὲ χαὶ ταῖς τοῦ σώματος 

χρείαις ἄλλοι τινὲς, χαὶ αὐτοὶ μετὰ δοχιμασίας, 

τήν τε ἡλικίαν προήκοντες, καὶ τὸ σχῆμα χαὶ τὸ 

ἦθος σεμνοὶ, πρὸς τὸ μὴ πλῆξαί τινος συνειδὸς εἷς 

ὑποψίαν χαχήν. Ἵνα τί γὰρ ἣ ἐλευθερία μου χρίνε- 

ται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως ; 

1ΠτοΡΡοσα πο, δὲ ἰπ γοϑροπάθηο, Πάεθβααο οἱ 

ῬΓΟνΙΩΙ ἃ ΒΘ ΠΟ ΠΘ ΠῚ δ τη Πἰβι α πά τι}, ἀο ᾿πι- 

Ρίθαπε ηΠπι4 : 2) ςροτιδξ ςογ τι οτιθ5 δος ἐπι ἡαϊεῖο, Ροαἱ. 

516 π᾿ δἰ π|}}} δἰ ποσοιϊα δου τι πὶ {Π| 5656 Ἰρβονιμη 
Πά δὶ σοι που, σοπ Ποία πτιν,, δὲ (6 115 ητιᾶ5 
{ὐδοῖαν θυ πῇ ΓΘ 115. 181] 78} μα θοαπὲ ἀπ᾽ ατ1ο- 
ἶ5. Τπβουν απ Δι ΓΘ} δὲ ΘΟΡΡΟΥΪ5. ΠΘΟΘΘΒ ΓΕ] 115 

ΠῚ φυϊάα πη, δὲ ἱρδὶ Ζιοάιιθ. οἵη ἈΡρΡΡΟΡα ΟΠ 6, 

41 5ῖπὶ δὲ δοΐαιθ ρυουθοία. δὲ παῖ τι ἂο που ι15 

δγᾶνθ8, τι Π6 βΘΟ ΙΔ ΠΕ Δ] Ἰοτ}115 ΘΟ ὨΒΟΙ Θ ἢ ΕἸ ΠΏ ΡῸΣ 

ΠΑ] ΠῚ 5.5 οἱοπ θην. Ζ7Ὲ ψιῖα ἐπῖπι {ἰνογίας ταθα " 

}μαάϊοαίιτ αὖ αἰΐοπια οοτιδοϊοηίϊα ὃ 

πΞ--ςςςςςς-ςςς-ς-- - ---------- -------.--.-.-.-.-.-.-..-......Θ.Θ.ΘὈὨ....9Θ.Θ.Θ0Ὀ6ἅ0ῳὨοὄ»ὕ ὁὃΘὁ ὁ .. 

ἘΡΟΤΗΣΙΣ ΔΑ 

Ποταποὺς χρὴ εἶναι τοὺς τὰ πρὸς τὴν χρείαν οἰχο-- 

νομοῦντας ἐν τῇ ἀδελφότητι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Καὶ τῶν ἔσω δὲ τὰ πρὸς τὴν χρείαν ἐπινεμόντων 
ἐν ἑκάστῳ "τάγματι πάντως ἔσονταί τινες οἱ δυνά- 

μενοι ᾿Μιμεῖσθαι τοὺς ἐν ταῖς Πράξεσι ποιοῦντας τὸ 

εἰρημένον, ὅτι Διεδίϑοτο ἑκάστῳ χαθότι ἄν τις 

χρείαν εἶχε" πρόνοιαν ποιούμενοι πολλὴν τοῦ τε εὖ- 
σπλάγχνου καὶ μαχροθύμου πρὸς πάντας, καὶ τοῦ 
μήτε ὑποψίαν δοῦναί τινι προσπαθείας, ἢ “ προσ- 
κλίσεως πρός τινας, χατὰ τὸ παράγγελυα τοῦ ἀπο- 

στόλου εἰπόντος " Μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσχλισιν, 
ἢ πάλιν “ φιλονειχίας, ἣν ὡς ἀνοίκειον Χριστιανοῖς 

ὃ αὐτὸς ἀποπέμπεται εἰπών" Εἴ τις δοχεῖ ΤΎΡΩΣ 

χος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐχ ἔχομεν, 

οὐδὲ αἱ ἐχχλησίαι τοῦ Θεοῦ - ὡς διὰ τούτων τῶν 

μὲν ὑφαιρεῖσθαι τὴν χρείαν, πρὸς οὺς ἂν φιλονείχως 

ἔχωσι" τῶν δὲ “ ὑπερδαλεῖν, οἷς ἂν προσχεχλιμένοι 

Α 81. (91. Οοάεχ ποίῳ οριἴπια. Ηἰς ααΐομπι ϑουῖ- 

Ῥίατε Ἰοοιιβ εἰ ἴῃ θα 115 εἴ πὶ γοίου! 5. πα} 15 ΠΥ ῚΚ5 

ἄδοθέ, εἰδὶ δα διιοῖογι5 Ῥγοροβίξιιπι πιαχῖπηα ἔαοϊε, ΑἸῖ- 

4παπἴο Ροβὲ ἅτιο Μ55. χαὶ ἄλλοι. 

ΒΡ ΑπεσαΣ ἄπο ΠΡνὶ ἑχάστῳ πράγματι. Νεο ἴτὰ 

παυ]ῖο ἱπῆτα 1}. διεδίδοτο δὲ ἑκάστω καθὸ ἄν. 

ς ἘΔ εἰ Μϑ5. ἢ προσχλήσεως, πθὸ 1τὰ πηπ]ῖο Ροβί 

πάθια 111 ΡΥ οπηπὸς χατὰ πρόύσκλησιν : ἴῃ ΦΈΡ 

ἄξει εϑὲ υἱξιαπι. 866 υἰυαπαηαιιε Ἰοσιιπὶ δχ 5ΆογῸ ἰθχίτι 

ναυϊκαῖο οογγοχίμηις, Βοσ. ῬΥΙΠΙΠ5. ΡΙῸ ποιδγν ΠΒΆΒΟῚ 

ποιτῖη. 

ΙἹΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙΥ. 

Β Ομγμςηιοίί 6556 «ἰεὔφατι ἰἱ φιὶ ἰ γγαιγιῖδιις εἰΐδρον- 
δατὶ ΤῸ πιϑοθδδαγίας. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. Αἴάαδ δεϊαπὶ οχ 115, {π|| ᾿πῖτι5 γ68 πθοθϑϑᾶ- 

γἶαβ ἀἸβιν θαιπΠ1, ΘΙ ΠΙΠῸ ΠΘΟΘ556. δϑὲ 1Π 51η51}}15 

ΟΥΑΙ πΊθιι5. ΔΙΊ τι05 6586, 41] 605. ᾿πΠ} 1 }} ΡΟΒΘ1Π 1 ἃ 

4] Ὲ5 δἰ οῖθναταν {πο4 ἀἸοι πη οϑὲ πὶ Αοβ ἃ 
Τιὶνιἀον αι οἰ σε ϊς ρσομὶ οεΐπ6 Ορτις ογαΐ ̓  

4] σαγοπὲ ΠΡ ΠΟΡΘΓΘ, τ που οο 65. δ᾽ πὲ ἂο 

ἰδηθ5. δῦϑα “ΈΟ5Π 106 Ὲ., πϑάιθ ἘΠῚ 5510 Ο ΠΟΙ 
ΡΞ θδηΐ 51 Πρτι]αΓ15 5411 ἅτ ΡΥΟΡΘΠΒΙ ΟΠ8. ΟΡ 
4αοϑάδπι, [χα τη παι πὶ ΑΡΟΒΙΟ]Ϊ, {αὶ αἰχὶε : 
Μιμ {ποΐθπς ἐπὶ αἰίόγαπι μαγίοπι ἀφοϊ πιαπείο, 

ΠΟ 16 νἱοἰβϑῖπὶ ΘΟΠίΡα, ΠΠΓΘῚΪ Θὲ. ΘΟΠΓΘΠΕΟΗΪ8, 

τἀπὶ [46 πὶ Τὰ] Ππᾶπὶ ἃ ΟΠ ἰδεῖ 15. Δ] ̓ Θ Πα πὶ ΓῸ}1-- 

εἷν ἀϊσθπϑ : δὲ φιεὶς υἱάθίτι" σοτιιοτιϊοϑι5 6556, 
σιος ἰαΐ. πὶ σοτιδιοίτ πιο ποτὶ παρ πεῖι5, τεθητιδ 

δοοϊεδὶιδ ])εὶ Σ αὐ ΠοΡ ΠῚ οατι58, οἱ 115, 4ΌΠΡι5- 

ἃ ἘΔ οἱ ἄπο Μ85. 

Ρεπε: 

πάλιν ΘΙ ΣΉΟΣ τηα]θ, δα, 

τογἴλιι5 φιλονειχίας, αὶ νὸχ ὑποψίαν Ξιρρ!οπα 

δὲ δχ βιρογιοσιθι. 

ὁ ἘΔ ὑπερθαλεῖν. ΑπΕχαΐ ἴτὸ5. ΠΙΡΥῚ οαπὶ 055. 

ὑπερδάλλειν, ΠΟΙ άὁπιὶ ΘΠ Π!Ο 65 Ὑθίογοβ προχκεχλημιένοι. 

Ἀπεφαὶ φπαΐπον ΠΡΥὶ ῥγαῖου δοββ. προσχεχλημένοι. 

Βερ. τογετιι5 : 445 Ἰθοιιοποβ. οτηπο8 ἃ 
γεγᾶπι ῬΓΌρα δροοάογε ἴαϊθου «υϊάοπι, 56 Ρμαῖο πε] - 

ἴὰπὶ ῥγὸ γογὰ μαρογὶ ρμόϑβθ. δπάϊοο οπῖπν Ἰοροπάαιι 

προχκεχλιυένοι 

πευσχεγλεψιένοι, ΘΓ ὅτὰ ἐἤοηαπν ουγαν!, 

Ἅεἰ. ἡ. 35. 

1. 7Ζίπε. 5, 
21. 

6. 
ον.Υι, 



Ἴ7αι}. οὗ 
35 οι ἠο. 

7ενόηι, ἠδ. 
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αι). κι. 

80. 
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ΟΠ] 1ρ515 ΘΟ ΘΠΠ]0 Θϑῖ, ΠΘΟΘββα "5. ΓῸ5 5} 1γὰ- 

Ἰαη , δὲ 115, ᾿π {1105 ΔΠΪη}Ϊ ᾿πΟΠ ] Πα ΠΟ π6. ρΙΌΡΘη- 

ἄδπι, μ᾽ τι5. ϑάιο Ἰανοίαπτιν. ΠΙῸ ἀπῖθηι δἰ σηϊῇ-- 

ΘΠ ΟΠΘ ΠῚ πὰ 6 ὲ ΟὝἿ [ΡαῖοΡ ἢ, ΠΟ ΨΘΙῸ ΔΠΊΟΙΪ5 

515. 8}}57. {π| Π]ηῸς Πα ΧΊ 6. ὙἹ Προ ταν, 4αοά 

ΡΘΙ’ δι} Θὰ {{π|8. 6 οΠαν 16. ΟΥἾπ ΘΟ ΠοΟ ἴα ἔι- 

5. 

Θθῖαν 6 [Γτ πα ἢ σοθίαι, ΘΓ ἰη Ἰρ 5115. ΠΟΘ.) 5115}01-- 

ΟἴΟΠ65 ρυὰν 80. ΘΠ] ΕΠ] ΟΠ στ οἵ σΟΠΙΘΠ ΟΠ 65, 
ἃ0 {πάλη ἀα] ἀσοπάτι 56 165 ϑασορδηΐ, 

2. ΟἸδι ΠΟΘ. 41 ΓΡΑ νυ] λτι5. ἀἸ5υ υιπῈ Π6-- 
σΘϑϑαυ]ὰ, ἴπππ Ὁ Θὰ ἡτι|85 ἀἸοία διηξ, τὰ} Ὁ} ἃ]1ὰ 

6] 546} σΘΉΘΥΙ5. 1, 4118. ἀσοίάθγο 50]6ηΐ, ΘΕῸ 5 
ΠΘΟΘ556 651 511Π1Π16 ἃ [0 ἈΠΊΟΙΘ 51 Πσι }] οἱ ἃ οοη- 

ΟΠ ΠΟΘ. Ῥ1ΠῸ5. 6556 ἴα ι6. ΘΧρυνσαῖοβ. Βα ΠΘΉ 16 
4 ΠΡ με Παι}115 [ΓΘ οτι5. 510] ᾿ρ51 σΟΠΒ5Ο]Ϊ 6556, ἃ0 
5[πάἀππιπὶ ἦθος μπᾶ σηιιη Οδίθπ οι, ἴᾶπι ἰρ5], 

40ἀπ| 1ἰ {4{| 4110 πλιιη θυ 6 {πηι ἔτι ἃ [ΓΑ ΓΙ 
ΠῚ] 5 ΓΘ υ 111}, [ΠῚ 18 ΠῚ 51 ΠΟ ΠΟΙ ) 115, 5 

ΤοιηἶπῸ ἰρϑὶ ᾿πβουνιαηῖ, (ϊ ο]0 πη] πὶ ΠΟΠΪἰὰ- 
[6 ἀο] αἴα 115 {1|| 56. 1051 ΘΟ πϑθορΡ ΓΠ, ΠΌΠΟΙ ῸΠῚ 

οἵ ϑιπάϊιη), ρου μ 6. Πμα]οῖ, ατι51 δὰ 'ρ56 ἃθοθ- 
Ρἰϑ5θῖ, οἵ ΡιῸ [5 Πευθα ταῖθη. ΓΘ ΠΪ σφ] ΓΤ 

ΡΟ Θίιν. 7 θηϊ Θαϊτη, ἰπ αι, ὑθηφαϊοιὶ Ραιτὶς 

πιθὶ, ρμοςοϊάοιο μαγαίιηι τοὐῖς τοβπιίηι «ἃ δοπ- 

δεϊειείοτιο τατινϊ. Δίανη ψιιαίοπιις [οοἰ κεἰς τοι ὁ 

ἠιὶς γαιεῖδιι5 πὶ οἷς τη ϊτιπιῖς, πεϊ ιὶ Γϑοϊστῖς. Οοπ- 

τᾶ πι6 Ορουῖθι. βοσΠ 6 δὲς ᾿ΠΟτγ125. Δ ΠΟΒΟΘΙῸ 

ῬΘΥΪου 1}, 0 Π]Θ ΗΠ) Π1556 6115, αἱ ἀἰχὶι : ἤ͵αῖ6- 
εἰϊοίιις οπινὶς αι ξαοῖς ὁρότα Π)ομιϊχιὶ το οἰ σογίοτ. 

Ἐτθ πὶ ΠΟ 6. ΓΈΒΠΟ 5011} 6] οπιπῖπ", σοὶ Πο- 
ΠῚ ΘΙϊΔ ΠῚ ΘΧϑρθοίδηις. 56 ῃ [ΘΠ ΠῚ {Π|Δη1, 11 

Δάνοιϑιιϑ 1515 101 ΠΟΠΊΪΠ6 5 ἰα[ὰ θϑῖ, ΠΟΘ Π πῇ 

«αϊάθι οἱ τΘυν 1 ]6 πὶ : 1) δορά ϊε ἃ πιθ, πιαίρεϊί- 

αἰϊοιῖ, ἐπ ἰβτιθηι το θγΤιιηηι, αμὶ ραταῖιις 65: εἰἶα-- 

δοῖο, οἱ ατιροὶϊς ἐ7πι5. Οὐοά 51 11 «πὶ 1π οἰ Δ] δὲ 
γ 115 ΓΘ αι ὶ ἐπ Ουμ ]11Ππ|, ΤΠ ΟΡ ΠῚ [Δ Πα} ΘΧ 510 

δ[π610 γοΙου τη, οἱ γα τοῖα [}}} σγᾶνθ ὁΧ Π66]1- 

δθητα ργφϑτ Δ τ|", ἀπ Πα 115. 411} ΠΙΪ ΙΒ γα Πα] 

ΤΉ ΠΠΠῚ15. 5150 101 πΠ|, ΟΡῈΙ5 65. 50]Π1ΟἸ τὰ π6, τ 56 
γϑάδηι ἀἴσηοβ, πὶ νοσθη ταν ΠΟΤ Ϊ πὶ [γα γ659 1ἃ 
4πο4 Ἰθοιηΐητι5. ἀοοοθῖ, ἴλην αἴθε : Ομοιαη τι 
ὁπῖπι {δοορὶ οἰ αίοην Γ᾽ αἰγὶς ποῖ, αὶ ἐπ 

ο(δἰϊς 651. πὶς πιθῖι5 οἰ ἤγαΐθι δὲ 5ΟΓῸΣ εἰ πια- 

61 5. 

5.. Οὐϊβα 15 Θμϊηι Π δὶ νοι ηϊαῖθηι. μ6 1. ἰοΐδ 

Γ ἙΔιτοπο5 νοΐογος ἐξ ὧν ἡμῖν, οονγγαρῖο, ἈΘρῚ ρυὶ- 
-- Ἠ Ἧς 

τητι5 οἵ τον 15 οτιπὶ (0}}ν. ἐξ ὧν ἡ μέν, οπηοπάαϊο. 

5 Βερ. Ῥυΐπηιβ εἰς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναχειμένους. 1δ1- 

ἄσπι ἰάεπι Νί5. εἱ (9]Ρ. χαὶ βασιλείαν οὐρανῶν χλπρο- 
Ὃ τὰς τους Ἐπ οτος ; 

νομιεῖν, οἷο, Οοἄοχ Κο55. εἰς αὐτὸν ἀναχειμιένους.... χλη- 

ρονομεῖν ἐπαγγειλαμένῳ. 

ΒΑΒΙΠῚ ΟἸἜΒΑΒΕΞ, ΘΑΡΡΑΒΌΟΟ. ΛΑΒΟΗΉΙΕΡ. 

ι Ἢ ΝᾺ οστι 
το μὲν μισαδελφίας 4. τὸ ὃ 

{ 

τυγχάνωσιν. "Ἔστι δὲ 

Ὁ προσπαθείας, τῆς μάλιστα διαδεδλημένης, ἴ ἐξ ὧν 
Ξ 

μὲ ἘΞ  ΡΑ ᾿ ΕΣ ᾿ 
σπᾶται, ὕποψ!αι δὲ πονηραὶ, χαὶ ζῆλοι, χαὶ 

ἔριδες, καὶ ὄκνοι πρὸς τὰς ἐργασίας ἀντεισέρχον- 

ται. 

Προσπαθείας μὲν οὖν χαὶ φιλονειχίας, διά τε τὰ 

εἰρημένα καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα ἐπισυμθαίνοντα, 
ῃ ᾽ν ωΞ τὶ ΕΣ “ - Α } ἈΝ ᾿ς χαθαρεύειν εἰς ἄχρον ἀναγχαῖον τοὺς τὰ πρὸς τὴν 

, 3 ᾿ τ , ΄ ῃ ᾿ 
χρείαν ἐπινέμοντας τῇ ἀδελφότητι. Διαθεσίν γε μὴν 

΄ « - ΓΥ ἀς Ἰ ᾿ Δ 
τοιαυτὴν ξαυτοις συνειόεναι οφειλουσι; χαι σπουθὴν 

, ἐστ υν, αὐ τὰν τι ἀξ τ τ κεν τὰ 
τοσαύτην ἐπιδείχνυσθαι αὐτοί τε χαὶ οἱ τὴν ἄλλην 
᾿ ἢ ον νλ δ ἀκ κοσξι ρος οἰ πέσ! Ὁ ἘΔ ΕΣ 
ἐργασίαν πρὸς τὴν τῶν ἀδελφῶν ὑπηρεσίαν ἐχτε- 

Ε λοῦντες, ὡς οὐχ ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ Κυρίῳ 
ΕΣ , τῷ ΝΥΝ λλ τ Ἀπ ΣΙ ες - ἐξυπηρετούμενοι, τῷ διὰ πολλὴν ἀγαθότητα εἰς 
« ἣν τ ΄ Αὴ 9. κὶ ε -᾿ ’ ᾿ πσὼν 

ἑαυτὸν λογιζομένῳ τὴν εἰς τοὺς δ ἀναχειμένους αὐτῷ 

τιμήν τε χαὶ σπουδὴν, καὶ βασιλείας οὐρανῶν 
’ « Α , 9 ΄, Ὁ 

χληρονομίαν ὑπὲρ τούτων ἐπαγγελλομένῳ. Δεῦτε 
Ἶ τς 

“πα ἴὰρ, φησὶν, οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, χλη- 

Δ ρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 
- ΄ [7 9... Ὅν τῇ, ὃ ΄ ἜΡΟΝ 

χαταδολῆς χόσμου. Ὅτι ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἕνὶ 
- - - ΕΣ , Α 

τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
3: , -ν 3 Ὁ 2 , τῷ ὙΡ ΓΞ δι 
ἐποιήσατε. Καὶ ἐχ τοῦ ἐναντίου τῆς ἀμελείας νω- 

, - , 

ρίζειν τὸν χίνδυνον, μεμνημένους τοῦ εἰπόντος . 
31. “2 τ - δ ον δ ΄ ΕῚ 

᾿ὑπιχατάρατος πᾶς ὃ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμε- 

λῶς. 
ϑ δ ΕΞ , ᾿ ῃ 

ἃ ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ Κυρίου φρικώδη χαὶ φοδερὰν 
πρβ μα δ Ω - , ᾿ 

ἐχείνην ἐκδέχονται χατὰ τῶν τοιούτων ἀπόφασιν " 

τι οὐ μόνον τῆς βασιλείας ἐχθάλλονται, 

Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἵ χατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ 
αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ,, καὶ τοῖς 

ἀγγέλοις αὐτοῦ. Εἰ δὲ οἱ τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ τὴν 

Β ὑπηρεσίαν προσάγοντες, τοσοῦτον μὲν τῆς σπουδῆς 

τὸ χέρδος εὑρίσχουσι, τοσοῦτον δὲ τῆς ἀμελείας τὸ 

χρίμα ἐχδέχονται, πόσου ἀγῶνος χρεία τοῖς ὅπο- 

δεχομένοις τὴν ὑπηρεσίαν πρὸς τὸ ἀξίους ἑαυτοὺς 

ἀποδεῖξαι τῆς τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου προσηγο- 

ρίας; διὰ τῆς τοῦ Κυρίου διδασκαλίας, εἰπόντος " 

Ὅστις "γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οὗτός μου χαὶ ἀδελφὸς χαὶ ἀδελφὴ 

χαὶ μήτηρ ἐστίν. 

Ἐπεὶ ὅ γε αἡ τὸ “ θέλημα τοῦ Θεοῦ διὰ παντὸς 

Ὁ [ϑάρρ!ςε ἀναγκαῖόν ἐστι ὁ Ῥγοο θη 1]}νι5.] 

4 ἘΠΠΠ ἀλλὰ χαὶ τοῦ χυρίου τήν. Αἰ Μί35, ἄπο πὲ ἴπ 

σοπίοχἔι, 

» Απεζαὶ ἄπο ΡΥ ὅστις ποιήσει, Μοχ ἄπο 55, 

οὗτός μου. ἙΔΊΠο Ῥατγῖβ. ἐμοῦ. 

ὁ Ἄρα. Ῥυΐπιιβ οἵ οββ. οἱ (0]Ρ. θέλημα τοῦ χυρίου. 



π᾿ Εαυν, Ὲ 

ἘΞ Τὴ ς ; ΄ όσον ἐά τν΄ ἘῚ 
τοῦ βίου σχοπὸν προθέμενος, ὥστε καὶ ἐν ὑγεία τὸν 

“Ὁ " τ τω - .- 

χόπον τῆς ἀγάπης διὰ τῆς σπουδῆς τῶν τοῦ Κυρίου 

ἔργων ἐνδείκνυσθαι, καὶ ἐν ἀῤῥωστίᾳ πᾶσαν ὕπο. 
ΑΥ̓ - μονὴν χαὶ μαχροθυμίαν μετὰ χαρᾶς ἐπιδείχνυσθαι, 

χίνδυνον ἔχει " πρῶτον μὲν χαὶ μέγιστον, ὅτι τοῦ 
Κυρίου ἀπηλλοτρίωται, καὶ τῆς τῶν ἀδελφῶν αὖ- 

τοῦ μερίδος, διὰ τὸ υνὴἡ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
, " 

ἑαυτὸν ἀποσχίσας " δεύτερον δὲ, ὅτι ἀναξίως μετέ- 

χειν τολμᾷ τῶν τοῖς ἀξίοις ἡτοιμασμένων. Διόπερ 
ἀναγχαῖον χαὶ ἐν τούτῳ μεμνῆσθαι τοῦ ἀποστόλου 

εἰπόντος - Συνεργοῦντες δὲ χαὶ παραχαλοῦμεν, μὴ 
2 δ Υ , - ΣΡ 2 ε ΡΞ Α εἰς χενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς " καὶ 

᾿ ᾿ , Ν - Ὁ Χ , 
τοὺς εἰς τόπον ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου 

καθυδρίσαι τὴν τοιαύτην τοῦ Θεοῦ 

χληθέντας μὴ 

χάριν, μηδὲ 
τὭ τι ιν , 

τῆς ἀμελείας 

τῶν τοῦ Θεοῦ θελημάτων, ὑπακοῦσαι δὲ μᾶλλον τῷ 

αὐτῷ ἀποστόλῳ “λέγοντι - Παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὃ 

᾿ι ᾿ - "1 ΠῚ 
προοουναι τὸ τόσουτοὸν ἀζιωμα ὁιὰ 

ἈΠ Ε ἘΣ ἢ ἘΣ δὸς ΣῊΝ 
δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς χλήσεως, 

ἧς ἐχλήθητε. 

Τ 
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5118 ΠῚ} Ψ] ΓΔ ΠῚ 5ΟΟΡΊΙΠῚ 5101] ΠῸΠ ΡΙΌΡΟΒιΐ, 510 αἵ 

ΘΓ 1Π δα Πιϊαῖο Ρ6 0 5{πώῶ|πτὴ ΟρΘυιι πὰ ΤΠ) ΠλΪηἰ οβίθη- 
ἀαὐ ἀπ! δοιϊοπ 5 Δ θον πὶ, δὲ ἵπ ἱπ|] πη ταῖθ το] γὰπ-- 

τὰ πὶ ΟΠ, ΠΘΙ ἀἴ16 ἸΘΠἸ Γα ΘΠ οὐιπὰ σαι ἴο σοπη- 
ΠΙΟΠδ νοῖ, 5. πὶ ρουίσι!ο νϑύβαιιν. Ῥυϊηλατη 4]-- 
ἄδπι δὲ πηαχὶ πη} Θϑῖ, “πο4 ἃ ΠομηἶΠηο εἴ ἃ ἔν- 

ΤΡ ΠῚ ἰρϑῖτι5. ΘΟΠΒΟΡΕΟ 510 Δ]  Παῖι5,, ΟΠ] Δ ΠῚ 

ΒΘραΡαν ( 56 1056, οἴαμη Π)6ὶ νο]απίαίθηι ΠΟ [δοϊε : 

βθοιπάϊιπ γθιῸ, “πο διάθε ἱπάϊσπθ ΡΥ ΠΟΘ Ρ5 
ΠΘΡῚ ΘΟυτ ΠῚ {1886 αἰ ηΪθ. ρᾶγαῖϊα διπΐ. Ὁ ΡΡΟΡ ΘΙ 

Θἔα πη ἴπ᾿ πος ΟρΘΙΓδ5 ΡΥ ΘΠ} δϑὲ Π] ΘΠ  ηἾ556. Αρο- 

5101}, 4 αἰχὶς : “4 }πἰναπῖος απίθην θιΐαηι 6α-- 
Πογίαηιιτ,, τιθ ἦν υαοιιη σΓαϊΐαπι 1)6ὶ τεοίρία- 

{ἰ5 1 οἵ Πα μητι5 605. 41 τη ἰοσαμι [γαϊνιη Π)ὸ- 
ΠῊΪΠΪ νΟΟΔΕ διιη, τά] θη Π οἰ συλ Δ} ΟΠ ΓΙ ΠΊ6]1ἃ 

ΠΟῚ Αἰ σου θ, ΠΘάπι6. αἰρπταΐθιη [α ΠΙΆ Πι ΔΠΗ] [66 
9 ποο]θοίδηι Π)οὶ νοἱιηταΐθηι, 564 ροῖίτ5 οθίθτη- 
Ῥϑγᾶγα δἰ ἄδην Αροβίοϊο, ἀϊοθηῖ : Οὔ θΟΓΟ υο5 ὁ5Ὸ 

2.0οτγ.6 τ. 

Ερῖις. ἤ. 

οἰχιοίτι5 ἐπι Πλοπιΐπο, τι αἴστιο απαϑιοιὶς υοοαιῖο- δ᾽ 

πιθ, {μα νοσαϊὶ επί. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΔΕ΄. 

Εἰ χρὴ ἐν τῇ αὐτῇ χώμη πλείονας ἀδελφότητας 

συγχροτεῖσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ ὑπόδειγμα τῶν μελῶν ἐπὶ πολλὰ ἀγομένων 
χρησίμως ἡμῖν διαρθροῖ τὸ προχείμενον. ᾿Πἰ πεὶ οὖν 

ἔδειξεν ὃ λόγος, ὅτι τῷ μέλλοντι σώματι χαλῶς 

χαὶ χατὰ λόγον πρὸς πᾶσαν ἐνέργειαν συνηρμόσθαι 

χρεία ὀφθαλμῶν , χαὶ γλώσσης, καὶ τῶν λοιπῶν, 

ὅσα ἀναγχαῖα χαὶ κυριώτατα, χαλεπὸν δὲ καὶ δυσ- 

εύρετον, ψυχὴ δυναμένη εἶναι ὀφθαλμὸς πλειόνων. 
Εἰ γὰρ καὶ προορατιχὸν ; χαὶ ἐν λόγῳ τὸ αὕταρχες 

ἔχοντα, χαὶ νηφαλέον, χαὶ εὔσπλαγχνον , χαὶ ἐν 
τελείᾳ καρδία ἐχζητοῦντα τὰ διχαιώματα τοῦ Θεοῦ, 
τὸν προεστῶτα τῆς ἀδελφότητος ἐπιζητεῖ ἣ ἀχρί- 

ἔεια, πῶς δυνατὸν ἐν τὴ αὐτῇ χώμη τοιούτων 

ἽἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΥ. 

“π ὑπ δοάδθηι ράσο εοποίγιιϊ σοπρϑπίαι ρίμιΓ 5 

7 παίσιην οοπροπίι5. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

:. ἤδπο ποὶθ (αϑεϊοπθιὴ. ᾿ΠΘΠΙ ΡΟΣ 
ΘΧΘΠΊρΡΙ απ, {πο6] Δ( πη} {45 165 {51} ῬΡΆ τη 1157 60Π1- 

Ε τπ046 ὀχρίαπαι. Οἰιοπᾶ πὶ ἸΡΊ [τ ΘΙ ρΘΥΪτι5. οδίθη- 

511Π| 65[, σου ρου, απο] ἃ ΟπηπΠ πὶ ΔοιΟπθηι ΡῈ}- 

6.6 δ ΥἾΓ6 δ)ἔτιπη [ὩΕπ Ὶ1Π} 51} ΘΕ ἀΘΟΟΙ ΠΟ Δ Γ11Π1ν 

ΟΡι5 6556 ΘΟ 15, δὲ ἰπρτια, δὲ ὑθ] 1115) “ιιροιμπη- 
416 ΠΘοθϑϑανῖα 58ΠῈ δὲ ΡΟ ϑδιτηα, (10 1}6 58ΠῸ, 

Π6Ο 51π6 τπτ] 0 ΠΘΘΌΠΟ ἰην ΘΗ τ} ἀΠἰπηὰ 4112 θ]1ι- 
αἴπιπὶ ΟὐμἾτι5. 6556 Ρο551{. ΕΤΘΠΪΠῚ 5] [Ρ γα} Ργδο- 
[δοετιπὶ αἸ5ο θ᾽ 1π85 γαῖ ροβίμ!οι. δὲ ργον! άπ, δὲ 

Ἰοψιθηαϊ ρϑυϊτιιπη, οἴ ΒΟ θυ τ}, Οἱ ΤΏ ]5ΘΡἸΟΟ ἤθη, 

δὲ ἴῃ ρονίδοϊο οουδ 1151} Ποδῖ]ο Π 65 6] ΓΘ ιν π- 
᾿Ξ ; 379 : ᾿ Ξ : 

πλειόνων ἐπιτυχεῖν ; Εἰ δὲ χαὶ συμδαίη ποτὲ εὕρε- Α ἴοι, 4], 4650, ἤδΥῚ ροίοϑὲ, τιῦ Πα] ϑηη 1 6]1ι- 

θῆναι δύο ἢ τρεῖς, ὅπερ οὐκ εὔχολον, οὐδὲ ἔγνωμέν 

ποτε, πολλῷ βέλτιον. χοινωνεῖν ἀλλήλοις τοῦ φρον- 

Τρϊάοπι (οάοχ (Ο]Ρ. διὰ παντίς. Ὗοχ διὰ ἀροταΐ ἃ 

σα]ρσαι5, διαεῖπι Οοάδχ Κ᾽ οβ8. εἰ (0]}. τὸν σκοπὸν τῆς. 

ΑἸ Μδ5. εἵ β1 τὸν χύπον. Ν ο ἴζὰ ται]ῖο ροϑὺ μος. 

ῬυΥπηιβ χυρίου ἔργων δῆλον ποιεῖν. 

ΤΟΝ, 1{ν 

165 ἴπ θοάθιη. ρᾶρο γϑρϑυδηΐιν, Οποα 51. [ἀπ θη 
[ογίο αἀϊπνθηϊγοπαν Δ] πᾶ πο ἄπο δι ἰγ65, 

ἃ ἘΔΙΠοπο5. νοίογοϑ ψυχὴν δυναμένην εἶναι ὀφθαλμῶν 

πλειόνων τὸχ 4υῖθιι5 ᾿ἀοποαπι ἈΠ πὶ 56 πιο τη Εἰ οἱ 

Ῥόβθθ πο σἱάθο. ἀξ Ποριὶ ἄπο εἰ ο55. οἱ ΟἹ. αὖ 

ἴῃ οοπίοχία, τοοΐο, 
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«ποὰ φυϊάθηι ποπ οϑὲ [!Δ 0116. ἔχοι, πΘῸ ππιη ὰπὶ 

(ἀοῖα πὶ σΟσ πον π1115,) ἰΟΠ66 ὈΘΘΒΓΆ ΘΙ] 15 Θϑὲ, 51 δὶ 

ἑπίοιν 56. σαγαμι 501] πθη ]θ ραν αηταν, ἃ}- 

του ιι8 ΑἸ τθυῖτι5. Δ θουθΣ Βα ᾽ν δὲ : νἹἀθιῖοθι πὶ 

ΡΘΥοσνδ Ργοίδοιο ἈΠ το ρῸ, ἃ11 ΘΟοα ΡΠ ΟΠ 6 Δ] 1 ιιἃ 

ἀϊδίθηϊο, ἀὰν αἰ τσ {α] θτιβάάαμι οαβΡιι5. ἱπηρ θά 110, 
ἀαδηπι ηπο πὴ τιϑὰι νϑηΐξ, ἀξ Ὁ Πιι5. ΔΙ 1 4115. ρνῶ- 
Ῥοβίτιιβ βθοθαε πομηυμ ᾶπι ἃ ἔρδίγι ἢν ΘΟΏγ Θη- 
τὰ, Ῥ δοβίο δὲ ἁἰτθν, αυὶ 6 6}1ι5. ΔΡβθμεῖα ἴρ0505 

ΘΟΠβΟ]δίμν ; ἀπ 5] ΓῸ5 ΠΟ ἰΐὰ 588 Παθϑαΐ, δ οοη- 

νϑηζαπι ΑἸΤπι πὶ 56 σοηογαΐ, οὐ Ορα5 51} τηοάθνὰ- 

ἴοῦδ. Αἴάιιδ δεϊα μι δὰ βοοριιπὶ 416 πὶ ΠΟΡἾ5. ΡΓῸ- 
Ῥοδβιυιπηιβ, πα] ἔπι ΠΟΡῚ5 ργοάθϑβθ ροίθϑδὲ θχίευ- 
ποχιιηι ΠΘσΟΙΟΥτη χα ρθυθπεῖα. Οὐθιπαπηοάτιηι 

Ἰσῖταν ἀστίτιηι σοπμ μι Πἰ τι ΡΟΥῚ ᾿πν  ἀθη1 ἈΓΕ 11 
δανπδηι φιη 15, ρα ΓΘ ἸατΘῃ τθι" Θ μλ] ἘΠ] ΟΠ Θ ΠῚ 

να σο ᾿Ἰπσθπθυδηΐθ : ἴα ϑεϊδι θα αὐὶ ΘΠ ΕΣ ΠῚ ΠῚ 
ΔΘ 1 τὰ μας νἱτα. Ταϊτῖο δηΐηι ἀθ νιρίατθ οοη- 

τοηἀθηΐθβ, δι ἀθη ΘΒ 116. ΒΌΡΘΥΑΓΘ 56. ἸΠΥΪΟΘΠῚ, 

5. ΒΑΒΙΠῚΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

ϑῖνθ ἴπ' γθοϊ ρθη Ποβρ ΕΠ ιι5.. 5ῖνθ ἴῃς ἀθβθπάο ἃ 

ΤΠ ὨΔΟΠΟΥ Ια ΠυΠΟΓῸ, 5ῖνθ ἴῃς 1115. ἀυΠθιβἀ δι 
δ] ϑηλοαϊ ορουίθιι5. [οἰ δηἶ5,. τὰπὶ ἀδιμιι ᾿γο- 
δυοάϊθπο ἴῃ υἶχὰβ δὲ Ἰαγοῖα ἀδ᾽αιη αν. Πλοῖπ δ 
σομεησὶτ, αὐ ρούόστο αυϊάθην ἀἀνθη!θμεθιι5 [γὰ- 

{15 οουίαταν ἀ ̓ τατῖο, αλλ] τα αἰ Που!τάβαιιο, 
6]5. {πᾶπὶ ΘΧϑρθοϊα απ! το αϊθὶ νἱοθ ἃς ἰοθο, 

ἄπιη 50 Πσδὲ τὰ ἀπίτπηο αἰπίνα πα πτασ, αἰ ποβοϊαπς 

αὐ αἰνὸ5. ἀσοράογο. ὁρονῦίθαϊ, Ζι πάο εἰ ᾿Ὸ5. 1115 
ΔΠΙΘΡΟΠΘΙΘ. σῦαγο δϑῖς δὲ ἰδῃθη Πθυὶ πο Ροΐοϑὲ 
αὐ αΓΓΊ5 46, Ια Χ 6 δὶ [θϑεϊηθης, ας 5115. - 115 

νϑιῸ, 4αΐ ἃ}0 ᾿π|110 ἀοοοββουιηῦ δε Θαμ  46 1}. ΟἸἹΠῚ 

ἰρ5ῖ5. νἱζατη ἀϑοηάδι., ποῖ πΘἀἸοογ πὶ ἃ γθπὶ 

δηϊο ἀηΧ δ λ θἢ, ἤἸ105. 5ιι85. νὴ. Ἰηο θυ το 68 
Ορονῖθαὶ 56} 1 ῖ, ΟΣ ΘΠ ΠΙΠῸ ΠΘΟΘ588. 5]ῖ, 51 4εὶ 

ἀοΙσαπεαν, γ ]  ιι05 ἐπ ρ ΡΟ] αν. 
4. Οοπεπρῖς Ἰσῖταν βεδιι ἃ ρυῖπα ἀἴ6, πὲ ᾿ρ5ὶ 

οΧχ ἀαδάδῃι δηϊμηὶ οἰαίίοπο ἰςράαπειν, 4υο ἃ ποπ ἢ 
ΒΟΙρ505. [ουιηθης αὶ ἀἸβο θ᾽ απ), 564 ἀϑϑαθβοαηξ 
Γρατνα μὴ ππάϊοθα. Πἰουὶ αἴθ σΘηβοΡο5. Οἴιηὶ ἜΡ Ὁ 
πα] τὰ ΒΟ μαι σου Τα μὰ ΘΓ ΘΟ [Ὀβϑιιτὴ ΓΘ ρδρϊ τα ἵπ 
αἰνὶςὶα ἂὸ ἀἰσειποιβ πὰ τα ΟΠ  Ρτ15, πο γἘΡῸ ΟΕ ΠῚ 

δῖ: ἱποοιημμηοία τοΣ εἰ ἰδηῖα, ΡΓΟΥΘὰ5. 05. ΓΘ 

[ΘΥῚ Δ1|185 ἃ 1115 βδραγανὶ. Οιοα 51 ἔογιϑ ἐοιη]-- 

ἃ ἘΠῚ οὲ Ἄδα. τονεῖας χαθώς. ΑΠῚ ἄτπο ΜΞς, χαθ᾽ 

ἅς. Οοάεχ (ΟἹ. καθ᾿ ἅ. Μοχ Ἦδςρ. Ρυΐπιις εἴ ΟἹ". 

ἀδελφότητος Εάϊεὶ 

(οάεχ 85. ἴΐαὰ 

τὸν 

φε. τ 

τοοξ ἑστῶτα, τὸν ἕτερον εἶνα! εἰς. 

Κρ τα το Ξ 
ἀδελφότητος τῶν ἕνα, εἶναι τὸν ἕτξρον. ἴ 

τὶ ἴῃ οοπίοπτι νἰάουο ουΐσιιο ᾿ϊσοε. 

» 7] (]}. βουϊρειπι ᾿μυθαϊτιν προκείμενον ἡμῖν τὸν 

σκύπον. Ηδιά Ἰοηρο ἄτι ΝῖΞ5. λανθάνον τὴν φιλονειχίαγ, 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΆΚΟΗΙΕΡ. 

τίσματος τούτους χαὶ ἐπιχουφίζειν τὸν πόνον " ὡς ἐν 

τῇ τοῦ ἄλλου ἀποδημία, ἢ ἀσχολία, ἢ ἐν ἄλλαις 

τισὶ τ πεβίστασε σι 5 χαθὼς χωρίζεσθαι συμδαίνει τῆς 

ἀδελφότητος τὸν ἕνα τὸν προεστῶτα, εἶναι τὸν ἕτε- 

ρον εἰς παραμυθίαν τῆς ἀπολείψεως " ἢ εἰ μὴ τοῦτο, 

ἀπιένα: εἰς ἄλλην ἀδελφότητα δεομένην τοῦ δδὲηγή- 

σοντος. Πολλὰ δὲ καὶ ἣ τῶν ἔξωθεν πραγμάτων 
πεῖρα εἰς τὸν π προκείμενον Ῥ σχοπὸν ὠφελεῖν ἡμᾶς 

ὄναται. Ὡς οὖν καὶ οἱ τῶν κοινῶν πε νῶν ἔμπειροι 

πανϑι τοὶ ἔχουσι πρὸς τοὺς ἀντιτέχνους, αὐτοῦ τοῦ 

πράγματος, χατὰ τὸ λανθάνον, τὰς φιλονεικίας 
οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς τοιαύτης 

ζωΐῦς, ὡς τὰ πολλὰ, συμδαίνει γίνεσθαι. Ἄρχ όμενοι 
ἐμποιεῖν πεφυχότος " 

γὰρ ἀπὸ τοῦ διαμιλλᾶσθαι εἰς τὸ χαλὸν καὶ σπου- 

δάζειν ἀλλήλους “ ὑπερδαλέσθαι, ἢ ἐν ταῖς ξενοδο-- 

χίαις, ἢ ἐν τῇ αὐξήσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συνασχου- 

μένων, ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ τοιούτοις ἔργοις, προϊόντες 

εἰς ἐριθείας ἐχπίπτουσιν. Εἶτα τοῖς μὲν ἐπιδημοῦσι 

τῶν ἀδελφῶν πολλὴν ἀμφιδολίαν συμδαίνει γίνεσθαι 

χαὶ δυσχολίαν ἀντὶ ἀναπαύσεως, μεριζομένοις τὸν 

λογισμὸν, πρὸς τίνας χρὴ χαταχθῆναι - ἥ τε γὰρ 

προτίμησις λυπηρὰ , χαὶ τὸ ἀμφοτέρους πληροφο- 

ρῆσαι ἀδύνατον, χαὶ μάλιστ α ὅταν ἐπειγόμενοι 

τυγχανῶσι: Τοῖς δὲ ἐξ Ὁ ἀρχῆς 4 προσιοῦσιν εἰς τὸ 

συζὴν πολλὴν ἀδημονίαν παρέξουσι, τίνας δεῖ προ- 

εστῶτας τῆς ἑαυτῶν ζωῆς ἑλέσθαι, χαὶ πάντως ἐχ 

τοῦ τίνας αἱρεῖσθαι, τοὺς λοιποὺς ἀποδοχιμάζειν. 

ΩΝ κε ν Ν “- ΄ 
Εὐθὺς οὖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς ἔπαρσιν 

συμβαίνει βλάπτεσθαι, οὐχὶ τυποῦντας ἑαυτοὺς εἰς 
Σ 5 

μάθησιν, ἀλλ᾽ ἐθιζομένους κριτὰς καὶ δοχιμαστὰς 
ον τ ᾺΡ. 

τῆς ἀδελφότητος γίνεσθαι. Ὅπότε τοίνυν ἀγαθὸν 
Ἂ ὙΠ ΑΝ ΄ ᾿ 2 2 -Ὡ ᾿- “ Ἐπ μὲν οὐδὲν ὁμολογούμενόν ἐστιν ἐν τῇ διαιρέσει τῶν 

-.:. ἡ ΔΕ ΤΥ Ὁ Ἐ ἘΞ ᾿ »" 
οἰκήσεων, τὰ δὲ ὑπεναντία τοσαῦτα, τὸ χωρίζεσθαι 

ἀπ᾿ ἀλλήλων παντελῶς ἀσύμφορον. Εἰ δὲ προειλῆ- 

φθαί 
: 

δτινα συμδαίη, ἐπείγεσθαι χρὴ πρὸς τὴν 

ς ἔπιι5 Δἴβ5. ὑπερξάλλεσθαι. 

τ γᾶς Αἀάεπάλ. 

ἃ ρα. πιοῦσιν. Μοχ ἄϊιο ΒΕρῚ οὲ 

γοβ5. ἀδημονίαν παρέξουσι. ἘΔῚΠ παρέχουσι, Νεο τἴὰ 

πααϊίο ροβὶ θα. Ῥσίπιις οἵ δ οββ. εὲ ΟΟ]}. ἐν τῷ τίνας. 

ὁ Ἀππία ἀπο ΠΡ τὶ ργωῖον δἴοββ. προειλῆφθαί τινας. 

Ῥυΐπλ ἐξ ἀρχῆς ἑ 



Βεοῦμπ Εὐδιῦδ 

ΤᾺ Γ" τὸ 

διόρθωσιν, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν πεῖραν τῶν βλα- 
6-: ὧν Τὸ δὲ ΕῚ ,΄ τὰ ἢ λο Ἔ 7 ἘΞ ́ , 

τρῶν. Τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ χρίσει, φιλονειχία σαφής. 
Εἰ δέ τις δοχεῖ φιλόνειχος εἶναι, φησὶν ὃ ἀπόστολος, 

- ͵ὔ δ᾿ ΄ 

ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐχ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐχ-- 

χληδίαι τοῦ Θεοῦ. ᾿Γίνος γὰρ ἕνεχεν φήσουσιν εἰς 

τὴν συνάφειαν χωλύεσθαι; Πότερον χρειῶν; ᾿Αλλὰ 

πολλῷ εὐπορώτεραί εἶσιν ἐν τῇ χοινωνίᾳ, ἑνὸς 
Ὥ ὦ -Ὸ- -Ὁ 

λύχνου, χαὶ κιᾶς ἑστίας, χαὶ πάντων τῶν τοιούτων 
ἐὐτι ονκ νοις ν - τοῖς πᾶσιν ἐπαρχέσαι δυναμένων. Χρὴ γὰρ, εἴπερ 

τι ἕτερον, χαὶ τὴν ἐν τούτοις εὐχέρειαν μεταδιώκειν 
; ΚΣ 

ἐχ παντὸς τρόπου, ἐπὶ τὸ ἔλαττον τὰς χτήσεις ᾿ τῶν 

ἀναγκαίων συστέλλοντας. Ἔπειτα χαὶ τῶν ἔξωθεν 
, 5 δε ἀδείας ὃ ἃ, 5, ἄδελς ν ξα, 

τὰς χϑειᾶς ἐπεισχγόντων τὴ ἀοελφοτῆτι, ἐν μὲν τῇ 

δ ἢ λει δα αν το γρμὶ , οἱ ὅ80 
ταιρεσει πλειόνων χρεία "ἐν ὁ τῇ συνοιχήσει, τῶν 

ἡμίσεων. “Ὅπως δὲ δύσχολόν ἐστιν εὑρηθῆναι ἄνδρα 

μὴ καταισχύνοντα τὸ ὄνομα “τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ 

ἀξίαν τοῦ ἐπαγγέλμιατος τὴν τῶν ἔξωθεν συντυχίαν 

ἐν ταῖς ἀποδημίαις ποιούμενον, γνώριμον ὑμῖν πρὸ 

τῶν ἐμῶν λόγων. Εἶτα οἱ ἐπιμένοντες τῇ διαστάσει, 
πῶς " δύνανται τοὺς ἐν τῷ κοινῷ βίῳ οἰκοδομεῖν, ἢ 

πρὸς εἰρήνην συνελαύνοντες, εἴποτε δέοι, ἢ πρὸς 

πὰς ἄλλας ἐντολὰς παραχαλοῦντες, ὑπονοίας πονη- 

ρὰς ἐκ τοῦ μὴ ἡνῶσθα! καθ᾽ ἑαυτῶν παρεχόμενοι ; 

Καὶ πρὸς τούτοις ἀχούομεν “ τοῦ ἀποστόλου γρά- 

φοντος Φιλιππησίοις, ὅτι Πχηρώσατέ μου τὴν χα- 

ρὰν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχον- 

τες, σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, μηδὲν κατ᾽ ἐρί- 

θειαν ἢ χενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνη, ἀλλή- 

λους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν - μὴ τὰ “ ἕαυ- 

τῶν σχοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕχαστοι. 

Τίς οὖν μείζων ἀπόδειξις ταπεινοφροσύνης, “ τοῦ 

ἀλλήλοις ὑποταγῆναι τοὺς προεστῶτας τῆς ἀδελτό- 

τος; Ἐϊτε γὰρ ἴσοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματιχοῖς χα- 

οΐσμασι, χάλλιόν ἐστιν ἢ ' συνάθλησις. “Ὥσπερ οὖν 

ὑπέξειξεν ἡμῖν αὐτὸς ὃ Κύριος, ἀνὰ δύο, δύο ἀπο- 

στείλας " χαὶ ὃ ἕτερος αὐτῶν αἱρήσεται πάντως 

μετὰ χαρᾶς ὑποτετάχθαι τῷ ἑτέρῳ, μεμνημένος 

Γ (οάοχ Νο55. χαὶ τῶν ἀναγκάιων. ΠΟΙ ἄοπὶ π᾿ (ο]- 
Ῥεγεϊπο Ἰορίτιν ἔπειτα δὲ καί. 

αἱ Βερ. ρυΐπιι5. ὄνομα τοῦ χυρίου, Θ:αὐπι ΠΡΡῚ γνοΐο- 
ΤῸ 5 γνώριμον ὑμῖν. Ἐδ1ι ἡμῖν. 

» (οάεκ 55. δύνωνται, ΠΡΊ ἄοτα οα1 εὐ ἤορ. ἴον- 
ἀἰπ5 πὰ γοοε χοινοδίῳ, ΑΠῚ {τὲ5. Νῖ55. ἀπαλιι5 γοοῖθιι5 
κοινῷ βίῳ. 

ς Ἀεσ. Ὀγίνηιιϑ ἀκούομεν τοῦ Παύλου γρά. 

ΤΕΑΛΌΤΑΤΑΙ. ἜΝ 

ΟἸΠ πὶ Αἰ χυιοά 11 Δ ΠῈ ΘΟΠΒΙΓΙΟΓ ΠῚ 511). οἷο 
οἰπθηἠδπηάϊιι ὁδὶ ἃς τοίου πη  Π πππη, οἵ Πα Χ ηΟ 

Ῥοϑι ἀθιγ ππθ ΤΟΥ ΠΔ ΘΧ ΡΟ. ΘΠ Π}. ΝᾺ ΠῚ [ἢ 56η- 

τδητῖ δὰ ῬΘΥΒΟν ΟΡ ΔΤ 6, ΠΑ ΠῚ Γ[Θϑῖα σΟΠΙΘΠΟ 6ϑί. 
δὲ ψιεῖς απίϑτι οἱ οίχ σοπ θηεοσιι5. 6556, ΠΟ} 

ἈΡοβίο!ι, πὸ5 ἑαϊθπι οσοτισι οι αϊσιεπι ποτὶ αν 6- 

Πιιι5,. πόψια δοοϊεδία 1) εἰ. Ουᾶγη ΘΠΪ ΠῚ Οαιι58 ΠῚ 

ἀϊοίαν! 5Ὲ0ΠῈ Ἱπηρ θα! πΠΙθ πο 510] 6556, Π6 φοη]ιη- 
σδηταν ἢ ΝῸΠῚ Ὁ] γῸ5 ΠΟΟΘσϑα 5. ΘΟΙΠΡΑΡΔΠ ἃ5 ἢ 

ΑΥ ρᾶγαῖα 5ππ| ΙοησΘ [ΔΟἸ]Π ΠΟΥ 65. πὶ ΘΟΙΠΠΊΗΙ ἀ0- 
τη] οἶον, οἴπη} τιπὰ Πρ Πα, δἵ πιππι5 ἴοοιι5, Θὲ ΟΠ] ἃ 

1Ὰ}1ὰ ΟἹ ΠΡ 115 51 θυ ροϑϑίηῖ. Ορογίθε θη μη; 51 

«αϊὰ αἰτ, οεϊαπη ἴπ [ἷ5. [Δ ἢ Πα Θ ἢ. Ομ ἸοἦὉ 

ΤΟ ΖΕΪΣΙ, δ᾽ ὉΠ ΘαΡῚΠῚ (1185 ΠΘΟΘΘϑαυ 10 ροβϑι ἀθπἊε 
5 ΠῚ ΤΟΡΙΙΠῚ οΟρΐα ΠῚ ΠῚ] Πα τι. ΑΟΟΘΩΙ 6.18}, 
αποά ἴῃ ἀϊν᾽5ῖ5. Πα ΙΔ ΠΟ 115. ΠΊΔ]ΟΥ ΠῚ ΠΊΘΙῚΙ5 
6556 ἀθθθαΐ δου ΠΊ, 41] ΠΘΟΘϑϑανῖα [ΡΈΕΙ 115 6 Χ- 

{υϊ βθοῖ5 αἰ ου ΗΓ : σοπ γα, αἸ 110 ΤΉ] ΠΟΥ πὶ 110 

οἵ δοάθηι σοΠ ρ  ἶο. Οὐᾶγη ἁὐιῖθιι ἀΠΠΠ 1}6 οι. 

Ἰπνθηἶτὶ νἱ γι πη, {π| ΟΠ σε] ποηθη πο ἀδάθοο- 
τοί, 5664] “1 δι}. ΟἿΠΠ ΘΧΊΘΡ 5 ΘΟ Θβϑιιτὴ ἴπ 
ῬΟΥ ΟΊ ΠΑ ΕΠ ΟΠ ] 115. δ οἷαι σὰ ὈΡΟ  ϑϑίοπθ ἐἰ- 

ϑπτιπι, ν ΟΠ ἷ5, πη γε] τὰοθηἴθ, ποίιμη δῖ. Αἀπθο 

4] 5ἷς ἀἰβ] αποιῖ ρθη π θη , {πιὰ ΡΟ Π6 ΡΟβϑιηΐ, 

605 4 αἱ ἴῃ σομη πηι πὶ νἱνιη, Πα γο, δῖνθ Θοπι- 
ΡΘΙΙοπἀο δά ρᾷοθη), δὶ αιια πο Ορὶι5 [ Υ] 1, σῖγα 

Θχπουίαπῆο δ ργασοθρία α[ϊὰ ἢ 11 04 ᾿πῖοιν 56 
ΘΟΠ͵] ΠΟ ΠΟΠ 5ιιπη1, θ᾽ ἂν 5 5116 1] ρ515 5 5ΡΊ1ο]ο- 

Π65 πηονθαηΐ. Ρυοθ 16. Δα πητ15. ἈΡΟΒίοἹ πὶ 
αα ῬΒΠΙΡΡΘΠ565. δου] οπίθπ) : Πηρίοι6 σαι αϊιιπι 
ἡτομτι, τὶ ἴάἄφηι σαρίαιϊ5, ὁαπιά ει οἰιαγίϊαΐοπι 

7ιανοπῖος, τα πιῖτη 65, Τθηι σεπίϊθτιί ες : πὶ ιὶΐ ρῸΓ 

φοτδΥιἴ01161)1. τιδή 16 μ6 ἵπαπθια σἰογίαπι, 5ϑὰ 

ἐπ Ππτινιϊ αι διιρόγίογος οἰδὶ ἱπνίσοπι ατὺτιτασι- 

ἐδ 5, τιοτὲ {μ6 στα διιπιὶ δἰ η ϑιεἶϊ σοπδί ον ατιίες5, σοά 

Εἰϊατη, θὰ {τι αἰϊοτίετ. 

ὅ. Οὐ ᾿σῖταν ΤΠ Δ ]0Υ 65: παι Π}}}1 115 51 5 ΠΙ Ποδ 10, 
ἀλη 5] [γαΐγιι πα. ὈΓΩΘΙΘΟΥΪ Δ]11 ἈΠΠΟΡΕΙ ΠῚ ἸΠ ΡΘῚ]Ο 
511} 1οἱ απ τιι ἢ Β᾽ ΘΠΪΠῚ ΡΆΓΘ5 511 1Π 5Ρ᾿ΡΊ 411} 015 

ἀοηΐβ, 605 βίη! ἀθοθυίανθ βαιίτι5 Θϑῖ. Οποπηδιὶ- 

α πιοάπιπι Ἰρῖταν οβίθη 1 ΠΟΡ15 ΠΟ ΠΏ] Πτ15 1056, ΟἸΙΠῚ 
ἀϊβοῖραϊοβ ὈΪΠῸ5 δὲ ΠῚ ΠῸ5 ΠΊΪ51: : ἴζὰ 6Χ ᾿ρ5815 ἅ]{6 ν᾽ 

ΔἸτουῖ Βα υμΜ ΕΠ ΘΓΟΥΘ115 οαπὶ σαι ο γο οὶ, Παιιὰ 

ἃ Ιἄοτη Μ5. μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σχοποῦντες. 

6 Τὰ ἴπ (91}. βουιρίιπι ᾿ηνθη αι, ταπεινοφροσύνης 

τῆς ἐκ τοῦ ἀλλήλοις ὑποτάσσεσθαι. Ηαβεῖ φιοχιε Κ᾽ ο9- 

511 (οᾶοχ ὑποτάσσεσθαι. 

ΕΜ είογοβ ἄπο ΠΠρτῖ οὐπὰ Ν᾽ 055. ἡ συνάσχησις, μίεία- 

(ἰς ἐχενοἰταίϊο σοπιπειιῖδ., ΑἸ ἄπο Μί85. οἱ δ πὶ ἡ 

συνάθλησις. {Πππ|ὸ ἀιιῖ8. πιοο Ἰοσαΐ, π|}}1], δὐΐ Ῥάσιιπι 

ἃ ϑοπβϑαπὶ γοΐοσί, 

91. 

ὙΠ ΘΟ, τὶ- 
16. 

Ῥλιρρ. ΓΕ 

Ὁ. 3: 

ἤατο. θ. 7. 



Ζιις. τ8. 

τή. 

Τηρ».5.η. 

ει. η.35. 

, 
Τνἰὰ. 3. ἠη. 

ὅθ 8. 

᾿μη ΘΙ 0." Ομ ηΐ, ἀἸσο5.: Ομ 56 Πιιηιϊαι, 
ἐααἰίανίμιτ. Οὐοα 5ἱ ἔοντο πο ραϊοίονα μὰ θυ, 

1116 Ῥ᾽ανα, ΡΥ ΘΒ ΠΠπι5. οϑὲ ἀθ ΠΟΥ 6 ἢ}. ἃ ἐογ ΙΟΥῚ 
ἀβϑιιηῖ. ΑἸΖῈ6 δεϊαπη αοιηοο πῸπ τη ΔΗ] Ὁ5[6 
νἱο αι ἀροϑβιο] οι. ρυοθρίμηι ἀπὸ ἴοιεν : 
Δοπι πα στα οιετιῖ οἱπ σι σον ἀογαπίος, 5 

οἰΐαπι δα ψι αἰΐονιιι ἢ ΑὙΤῸ δπὶπὶ ἤθυῖ ΠῚ 
Ῥό556, αἰ πος ἴπ αἰν 55 πη 5! ΟΠ 115. γθοῖθ ρον - 
οἴαταν, οὐαὶ {2 Π || 06 Ὁ {πρπηα ᾿ΓῸ 115. ΦᾺΠ ΠΡ ΙΒΟΌΠΠῚ 
ψΟΥ ΘΔ ΓΕ)", ΘΓ ΠῚ. 5᾽ ΠΡ ΪΑ ΓΘ πὴ δὲ ῬΓΟΡΥΙΔ ΠῚ ποΡαῖ, 

ΟδΡΙΘῸ5 γ6Ὸ ΠῸη οαγοῖ : απο, αὖ ἀἰχὶ, τη Πη[6- 

516 Δάνογϑαιαν ΑΡΟΒ[ΟΪ Ριοορίο. 
βαποῖῖ {Π1, Φαονιιπι [ΓΘ Θἢ5 65. πη 0 ἴπ ΑΘ 5, 

᾿ά ρϑιιπὶ Ὀ]Θυ απ 116 ἐθϑίδη τα", (16 {1} 15 ΒΡ Ρ 11 Π| 

δῖ, πο «αϊάοιη : ἢιεἰεεεἰϊτιῖς ογ δα θπ πηι 
ὁγαὶ (ΟΥ τιπίπι., δὲ ἀπίπα τιπα; τρο γοῸ : 
Οπιπος οὐθοπῖος ογατιῖ πὶ θοάεπι ἴοοο, οἱ παρΡο- 

δαπὶ οπιπία σοτηηιτιῖα : Ἰϊαυιθῖ πα] 1} {1556 1π- 
ἴθι ΠῸ5 ΟΠ1Π65 εἰν ἰϑοΠ θη}, Π6Ὸ “θη 18 Π} {1556 

51] 7015 : 504 ΟΠΠΠ65 τιπὰ οἱ ϑαθπὶ οὐρὰ σα 6 - 
παᾶῖοϑ [Ὁ|556 ; ̓ἀατιθ, δ Δ ἢ]δὶ ΠΟΥ 1} ΟΠ ΠἾ11ΠῚ Πιι- 
ἸΏ αι5. οϑϑοῖ {απ 116 ΠΝ ΠΠΠπππ : ἴπ ΤΠ 115 ΓΟ [556 
ΠῸΠ Ῥάποα οραπῦ, “85. Ποπηϊπιιπ. ἡ Ἰοῖο νἱ6- 
γ ΠΤ" ΟΠ πο ΟΠ ΠῚ ἃς ΘΟΠΟΟΡ ἴα) ἱπ]ρ 6 αἴ γ6. 

Οὕπῖ διιῖθηλ ἐμιϊ ἴῃ β᾽ Πσι] 15. Ὑ]ο]5. ΡΘΡΘΥ  ΠΓ}", 
ἀθο 11Π15 ΠΠΠΙΟΙῸ 1 [ΘΥΙΟΓῸ5 δ᾽ Π|, {1185 ΓΆΤῸ Ρ6}"- 

ΒΔΕ ᾿ρ505. ἃ 56 ᾿Π ΠΟΘ ΒΡ ΡαἴΟ5 6556 ὃ {ΠΠ|Π8Π| 
ἁσίθη ἤΠουὶ ροϑβοῖ, τι ποη πηοάο 4 ἴῃ Θοά θη] 

Ἐπ 4ιοπίδΠη 

Ῥᾶσο 511} 5 Π| σΟησνοσατὶ, 510 ΡΟ πὰ Πού ηἴ, 56 δῆς 

ῬΙΌ 65 θεῖα πη, {τ ἀν θυ β15. [η ἰΟοἿ5 ΘΟ ΒΓ {11 δα πὶ 
[γάτριι ΟΠ ΘΠ 15, 40 τὰπὰ ΓΔ ΠΕΠΠῚ ΟΠ ἃ, ΘΟΙῚΙΠ, 
4] ὥάτιο 'ἴπ ΟΠῚΠ65. ΔΠΪΠΊΟ 5 ΡΙΘΠΙΘΡ τ 6 ΤΌ Ριι5 
ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΘΟΠΒΙ]ΟΓΟ. ΡΟβϑθηΐ, [Π 501} 1{π|6. ΘΟ Π56Π-- 

510Π6 οἱ Ρᾷοῖβ νί ποι] 0 ΓΟΘΘ ΘΠ ΓΕ}. 

5 Ῥοβὲ νογριιπὶ ὑψωθήσεται ἴτὰ ἴῃ ΟΠ] οστῖπο Ἰορίταν, 

ἐὰν τοῦτο ποιῶσι ἀμφότεροι, ἀνιφότεροι μὲν παρὰ τῷ χυ- 

ρίω τοῦ στεφάνου τῆς δύξη" τοῖς δὲ πᾶσι τύποι γενήσονται, 

χαὶ χανὼν ἀγάπης καὶ ταπεινοφροσύνης, εἰ δέ τόν, οἱ ἴος 

ἰδοενὶς του. τις «Ἰογιαὐνἑειι)" τίου ιθ ἃ ])οπιῖο οο- 

ΤΌπα βἸονίαθ, ἰία οπιηΐδνιις {πτινιι δοὲ Γογπια γα ϑιι- 

ἰάψιε οἰιαγίατὶ5 61 Παιθεὶἐταἰδ. Το ασττεοῖς Πα] 46- 

0556 ποῖηο πὸ υἱεῖ, 

Ἀ Ψείογοβ ἄτι ΠΡτὶ ἕχαστος.... ἕχαδτος. 

᾿ Βδρ. Ῥυΐπηιβ βοουηα πηάτῖι ἀλλοτριο 

κ ἘΠῚ οΝτν νοίουοϑβ οἱ ἄπο Ν85. δι᾽ ὧν, 

μένου. 

γον δα μι 

ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΤΒΑΆΕῈ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΙΙΠΕΡ, 

τοῦ Κυρίου λέγοντος, ὅτι Ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν, 
δὑψωθήσεται. Εἰ δὲ τὸν μὲν ἐλαττοῦσθαι, τὸν δὲ 

ὕπερεχειὰ συμδαίνει, ὠφελιμώτερόν ἐστι προσλη- 
φθῆναι ὑπὸ τοῦ ἰσχὰρ οτέρου τὸν ἀσθενέστερον. Πῶς 

δὲ χαὶ οὐχὶ φανερὰ παραχοή ἐστι τοῦ ἀποστολικοῦ 

παραγγέλματος, τοῦ λέγοντος ᾿ Μὴ τὰ ἑαυτῶν 

" ἕχαστοι σ οπου περ ἀλλὰ χαὶ τὰ ἕτερον ἕχαστοι; 

Λογίζομαι γὰρ μὴ εἶναι δυνατὸν ἐν τῇ διαιρέσει 
Ὁ - ᾿Ὶ 

τοῦτο χατορθωθῆναι, ἑχάστου τάγματος τὴν μὲν 
[ ἢ Ξ 

πὲρ τῶν συνόντων βέριμναν ἰδιοποιουμιίένου, τῆς 

ὲ ὑ ὑπὲρτ τῶν ἄλλων φ ᾿ θρονί ον, Ἰλλοτριώμενου; ὅπερ, 

ἫΝ Καὶ τῶν ἐν τοῖς. Πράξεσιν ἀγίων ποὰλ- 

λάχις μαρτυρουμένων,, περὶ Χ ὧν γεραπται » ποτὲ 

μὲν, ὅτι Τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν χαρδία 
δΧ 

χαὶ ψυχὴ μία: ποτὲ δὲ » ὅτι Πάντες οἱ πιστεύσαντες 

ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, χαὶ εἶχον ὁ ἅπαντα χοινά " πρό- 

δηλον, ὅτι οὐδεμία διάστασις ἦν ἐν τοῖς πᾶσιν, οὔτε 
ΕῚ 2 , ε ΓΝ» τ δος .“ “Ξ 9Ἃ λὰ « Ν , 

ἐν ἐξουσία ἑαυτοῦ διῆγεν ἕκαστος, ἀλλὰ ὑπὸ μίαν 

καὶ τὴν αὐτὴν οἵ πάντες ᾧκονομοῦντο φροντίδα " 
᾿ Ὁ 5. 'πτὰ Α , ΧΡ τα ᾿ 5.,.3 

Ε χαὶ ταῦτα ἐν ὅλοις πενταχισχιλίοις τὸν ἀριθμὸν, ἐφ 

ὧν ἴσως οὐχ ὀλίγα ἦν τὰ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον λο- 

γισμὸν ἐμποδίζειν δοκοῦντα τῇ συναφεία. “Ὅπου δὲ 

τοσοῦτον ἐλαττοῦνται οἱ χαθ᾽ ἑκάστην χώμην εὗρι- 

σχόμενοι, τίς ἐπιτρέπει λόγος διεστάναι αὐτοὺς ἀπ᾿ 

ἀλλήλων ; Εἴθε δὲ ἦν δυνατὸν μὴ μόνον τοὺς ἐν τῇ 

αὐτῇ κώμη ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνηγμένους οὕτως εἶναι, 

“ ἀλλὰ καὶ πλείους ἀδελφότητας, ἐν διαφόροις χα- 

θεστώσας τόποις, ὑπὸ ' μιὰ φροντίδι τῶν δυναμένων 

ἀπροσχλίτως χαὶ σοφῶς οἰχονομεῖν τὰ πάντων 

ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ πνεύματος καὶ τῷ συνδέσμῳ τῆς 

εἰρήνης οἰκοδομεῖσθαι. 

δογίρία σιπῖ. Ἀδρ. ῬΥγίπιιϑ οἱ Λοϑ5. περὶ ὧν, τοοῖϊιιβ, 
1 (οάοχ (]Ρ. μίαν φροντίδα. Πρ ἄοπι ΘΠ οποὸ5 νὸ- 

ἴεγοβ Βαβὶ!, εἴ Ῥανὶβ, ἀπροσχύπτως, οἶπε οὐεπεϊοιιῖο. 

Ἑάτεο δ ει. δ Ν ο55. οἴαπὶ 4ιαπου 115 ἀπροσχλήτως : 

«υοα ποι ῬτόΡο αυΐάοιμι, 564 1416 6556. Ἰἀἴοο, αἱ οκ 
ὃ ψεγὰ βουϊρίαγνα [Ά01]6 σοσποβοὶ ροβδὶῦ, ϑαιβριοαγὶ 
δηΐπὶ ΡΓΟΙηρίαπι ὁοῇ, ΡΙῸ ἀπροσχλήτως ᾿οσοπήαπι 

ἀπροσκλίτως, δἶσπια τἰἰα ἱπιοϊϊπαϊίοπε υοἱμπίαιις, ἵπ 

ψιιοπιχιαπι. Ἐὰ ἄς τὸ ἡπα σα λιιμς. γι τ. [πὰ ἤπς 

Ῥετγίοαι ἤδρ. Ῥυίπλιιβ μαθοῖ οἰκονομιεῖσθαι. 



ΚΕαῦΒΕ Εὐδϑιῦϑ 

ΕΡΏΤΗΣΙΣ λΔς!. 

Περὶ τῶν ἀναχωρούντων ἀπὸ ἀδελφότητος. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τούς γε μὴν ἅπαξ χαθομολογησαμένους ἀλλή-- 

λοις τὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζωὴν ἀδιαφόρως ἀναχωρεῖν 

οὖχ οἷόν τε, διότι τὸ μὴ ἐπιμένειν τοῖς δεδογμένοις 
ΡΥ ἈΕῚ ἌΣ 3 ἜΣ ὑλποτ ὑ τὰ τὰ “. 
Οὐο αἰτίας ἔχει, ἢ τὴν ἐχ τῆς συνοιχήσεως βλάδην, 

ἢ τὸ ἄστατον τῆς γνώμης τοῦ " μεταδαλλομένου. 

Ὃ μὲν οὖν διὰ τὸ βλάπτεσθαι ἀποσπώμενος ἀδελ- 
- ΄, ἄντ ἣν 9. τὶ 3 

φῶν, μὴ κρυπτέτω καθ᾽ ἑαυτὸν τὴν αἰτίαν, ἀλλ 
ξ , ᾿ νοι Σ ᾿ Ν 
ἐλεγχέτω τὴν βλάῤην, χατὰ τὸν τρόπον τὸν παρὰ 

τοῦ Κυρίου παραδοθέντα, εἰπόντος " ᾽Εὰν ἁμάρτη 
ΓΘ». , [2 ἔλ. Σ -» τὰν - ἘΔ τ 

ὃ ἀδελφός σου, ὕπαγε. ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ 
Ἁ ΕῚ Ὁ , Ἀ κ᾿ Ῥω 2 (ἢ 5 

καὶ αὐτοῦ μόνου " χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ ἐὰν μὲν διορ-- 

θωθῇ τὸ ἐπιζητούμενον παρ᾽ αὐτοῦ, τούς τε ἀδελ- 

φοὺς ἐχέρδησε, καὶ τὴν χοινωνίαν αὐτῶν οὐχ ἀτι- 

μάζει" ἐὰν δὲ ἐπιμένοντας αὐτοὺς τῷ χαχῷ χαὶ μὴ 

χαταδεχομένους τὴν διόρθωσιν ἴδη, τοῖς τὰ τοιαῦτα 

χρίνειν "ἱκανοῖς ἐπιδείξει - χαὶ μετὰ τὴν τῶν πλειό- 
νων μαρτυρίαν τότε χωριζέσθω. Χωρισθήσεται δὲ 

οὐχέτι ἀδελφῶν, ἀλλὰ ἀλλοτρίων, τοῦ Κυρίου τὸν 
ἐπιμένοντα τῷ χαχῷ ἐθνικῷ χαὶ τελώνη συγχρίνον- 
τος. Ἔστω γάρ σοι, φησὶν, ὃ τοιοῦτος ὥσπερ ὃ 
ἐθνιχὸς χαὶ ὃ τελώνης. Εἰ δὲ διὰ ἰδίαν χουφότητα 

ἀποπηδᾷ τῆς “συναφείας τῶν ἀδελφῶν, τὸ ἑαυτοῦ 
1 ᾿ , ἊἌ λιν , τι 7 ἀσθενὲς θεραπευσάτω, ἢ μὴ καταδεξάμενος, ἀπρόσ- 

δεκτος ἔστω ταῖς ἀδελφότησιν. ᾽Εὰν δὲ διὰ ἐντολὴν 

τοῦ Κυρίου ἄλλος ἀλλαχοῦ ἕλκηται, οὐ χωρίζονται 

οἵ τοιοῦτοι, ἀλλ᾽ οἰχονομίαν πληροῦσιν. Ἄλλην δὲ 

αἰτίαν χωρισμοῦ ἀδελφῶν ὃ λόγος οὐ χαταδέ,εται" 
- ᾿" «' ν ἃ ΣῊΝ ΓΟ ΡΗ 

πρῶτον μὲν, ὅτι τὸ συναγαγον ὁνομα του υριου "} 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀτιμάζεται" ἔπειτα δὲ, ὅτι 
ὯΝ «αὶ ΄Ν , - Ν ΠΣ 

οὐδὲ ἣ συνείδησις ἑχάστου πρὸς τὸν ἕτερον χαθα- 

ρεύειν δυνήσεται, ἀλλὰ δι᾽ ὑποψίας ἀλλήλοις ἔσον- 

ται. Τοῦτο δὲ ἐναντιοῦται σαφῶς τῷ προστάγματι 

τοὺ Κυρίου εἰπόντος" ᾿Εὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, χαὶ ἐχεῖ μνησθῇς, ὅτι ὃ 
ΕῚ , Υ. Ἂ τω “, 5 - ΩΣ ’ 

ἀδελφός σου ἔχει τι χατὰ σοῦ, ἄφες ἐχεῖ τὸ δῶρόν 

σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, χαὶ ὕπαγε, πρῶ- 
τον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν 

πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 

ἃ Μοίονοβ ἄπο 0 γὶ οἴπὶ ἴο55. υεταθουλευομιένου, 
γηάϊο. 

» Τ]ηιι5 Μ5. ἱκανοῖς ἐπιδείξῃ. 

“ἘΔ οἵ ἀπαίιον ΝΜί55, τῆς συμφωνίας. δα. γγῖ- 

ἰπτ ΚΑΣ 
ΤΕΛΟΤΑΤΕΙ., 99. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΧΥΙ. 

7) ἐϊς φμὶ φϑοθάμτι α γαίγιιηι βοοϊοίαϊε. 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΒΔ Π6 41] 56Π|6} πλυίι0. ΡΥῸ οϑϑὶ διιπὶ νἱοῖα}Ὸ5 
86. 51Π|1}} ἴῃ δοίίθηι ἰοοο, ᾿Ϊϊ56 Ποαπα πὰπὶ ΠἸοἰ {πὶ 
δὲ 1π| ΓΘ θη τον ἃ ἶν οἱ βθοθήθυθ : φυαπέο {Ππ|4 

αιοά 115 ἴπ 115. “1188. σΘρὶΕ ΘΟΠ51115 ΠΟῚ Ρ 6 56- 
νϑγοῖ, ἀππαθιι5 (6 σαιι515 ΘΟΠΠΠσΙ , νῈ] ὁχ ἄδιηηο, 

4ιο οχ σοπλμλιπὶ Πα Γα το ηΘ Οὐαί, ν6] ὃχ 

ΔΠΠΩΪ 1Π 518 0} Πατ6 1Π|1π|5.,. 4ἱ βοη τ Π ]δ1 πλπ6 1. 

Οἱ ἰσίταν 5Θραρα! 56 ἃ [Πα 115. Ὁ «Εν δ ΠτιιΠ}, 

ΠΟ ΟΟοι [δὲ ἴΠ 56 ΕἾ 050. Οατιϑᾶπι., 564 ἀΔΠΙΠΙΙΩῚ 

Ργοάδὶ "χα πποάπμ ἃ ΠοπιΐηῸ ἐγ  Γπ1., ΟἸΠΠῚ 
αἰχὶε : δὲ μεσοανογίε {Γαι γ ἐμει5, σαίθ, σοττῖρε χχμμι,. 
ἔρϑιιτη ἔτι τ 6 οἱ ἰρδιιτη, δοπιηι, οἵο. ἘΠ φυϊά δι 5ἱ 1» 
14 αιιοά μοϑία!αις,, διηθπέειαν, δὲ ἔναίγοϑ Ππουαἴιι5 

651, Π6Ὸ ἸρϑΟ ΙΙΠ 50οἰθία θη] ᾿σ ποι] ηἶὰ ΔΙΠΟΙΕ : 5[ἢ 

605 ἴῃ Π]Ὰ]0 ΡΘ ΒΟΥ ΟΡ ΔΘ, Π6Ὸ ΘΠ] ΘΠ ΔΓ] ΟΠ ΘΠ 6[- 

μλ ἔζου6 ν᾽ θυ ε, 115 411 46 τ θιι5 6] βηιοαϊ Ππ οαγὸ 

Ῥοϑϑίης, ᾿πεΠ θα 11, δὲ τὰ ἄθηλιπι Δα Πἰ Ὀ 1 ε15 ρτι- 

ὙἼτι πὶ ἰθϑιϊ Π]Οἢ 115. βθοθαϊ. 1ὰπ| ἃ θη ΠΟΙ 56ρᾶ- 

γα ταν ἃ [γα 1 115, 566] ἃ} ἃ ΠΘ ἶβ, οἵη] ΠΟΠΊΪΠι5 

ΠΟΠΉΪΠΘ ΠῚ ἵπ πὰ] 0 μϑυ Δ πθηΐθη οἰ πηΐοο δὲ ριι- 

ΒΠοαπὸ οοπηράγθε, Οαΐ Θηϊπη, ἱπαα, 6} πιϑπηοα 

651, δὲξ εἰδὶ οἱοι Φεμτεΐοιις. οἱ μευ ἰίοαπιις. Οὐοα χγαεμ, 18. 

51 δι θάτιοι! 56. ἃ ἔγαίγι ΠῚ σΟΠΒΟΥ ΠΟ 518 ᾿ρϑ1115 17: 

Ἰονίταῖθ, διὰ πὴ ἱπ ἢ ΡΠ Γα 6 ΠῚ οἰιγθ : ἀπ δἱ πο], 

ἃ [ΡδΕΡΙ 15 ΠῸπ Δ ιη ταν". (δο [ΘΓῚ 1 ΠῚ 51 ΔΠ1π|5. ἃ]10Ὸ 

ἀνα παίιιν ΡΡΟΡίΘν ΤΟ μμΪ ΠῚ πιὰ Πα α αι}, [165 ΠῸΠ 

5 ον Θη 56, 566] ΠΠΠΠΟΙῸ ἃ. ΠΩ ΠΙ5[ θυ 5810 {πΠ- 

δαπίαν. ΑἸΪΔ ΠῚ ΡΥ δοΙΘΓΘα Οαιιβ ΠῚ, Ο]} “τ πὶ 56ρὰ- 
γα ΠΑ 51πῈ ἔγαῖγ 5.) ΓάΓ]0 ΠΟῚ ΔΙ ΓΣ : ΡΠ ΠΊτΠ1 

4υϊάθηι,, “ΟΠ ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΙ ΠΟΠΪΠΙ ΠΟΘΙ {6 51| 
ΟἸΡΊ511, 4ιοα ᾿ρ505 σΟΠ]ιηχὶξ, Ἰπ θγειν ἀθάθοιιβ ; 

ἀεὶ πθ, {ιιο ΠῚ τι τἸ50 1} τ|56π|6 ΘΟ ΠΒΟἸ ἢ ἐἃ ουσὰ 
ΑἸ ΓΘΥ τι ΠῚ ΡῈ ἃ 6556 ΠΟῚ ΡΟΙΘΡΙ, 5664] πγαιια {τ γὰ 

δϑῖ ἰῃἴθυ 105 ϑαβρίοῖο. Ηθο ἀιιθ πὶ ἀρογῖθ ρμισπαΐ 

ι8. 

ΟἰΠΔ Ρ δοοΘρίο ΤΟ], {{| 410 : δὲ ΟΠ 6] 5 πυιέτιιι δ Μ αι]. δ. 

{αιηὶ αὐ αἰίανο, εἰ ἰδὲ τϑοογαίμς γμογὶς ψιία 35: 36. 

7 αἰδν {μι5 παϑοὶ αἰϊφιιϊά αὐἀνογδιίηι 6. τεἰϊι- 

4τι6 ἰὐϊ πειίτειις ἐπίιπι ατιΐθ αἰίαγα, οἱ υαάο, ρΓίπς 
τϑοοτιοϊϊατο {αἰγὶ ἐπιο, 6ὲ ἱππὸ σϑπίθπς Οὔ δι: 
γππ{π|ι5 ἐπιιπι. 

μλὰ5 δὲ (Οἶ5}. 1{||6 πὶ ρυϊπλιις τῆς συναφείας, χηο] 115. 

ἃ Βορῖ ἄπο Μ55. τὸ συναγωγὸν ὄνομα. Μοχ 6(1| εἰ 

ἢερ. τουτῖιι5 δύναται, ΑἸ «αΐπίιο 55. ριον Νοβς. 
δυνήσεται. 
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94 5. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΙΣ ΘΟΑΡΡΆΑΡΟΟ. ἈΒΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΧΥΙ͂Ι. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄. 

«π᾿ ργϑοιιηι οἱ ρϑαϊπιοάϊα οδιθπίιε οἱ ποηιῖΐμθ αὶ ἘΠ δεῖ προφάσει τῶν προσευχῶν χαὶ τῆς ψαλμῳ- 
ΟΡΟΤΩ εἰσὶ περίϊσοπάα, οἱ σι ἐδιρογα ὑγο- » δ. δ᾽ ᾽ 4 Ρ Ρ 
οαἰϊοπὶ εἰσι ἰάοποα : δὲ ρμγίπειπι, τὲ ορογίεαϊς 

ΟροΓατὶ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ι. Οἴτπὶ ΤΠ) ΠΊΪΠι15 ΠΟΒΙΟΡ 7165115 ΟΠ βίαια ἀϊοαῖ, 

7ιβηῖις. ἐσὲ 2 ΠΟ 51 ΠῊΡΠ]ΟἸ ἴθι", πθ τι ἱπἀἸβου πη]-- 

ΠΑΓΙΠῚ (106, 56 Ορογαγίις οἶδο σι : Ἀροβῖο- 
Ἰὰ5. νϑῦοὸ Τυ θοαὶ ΔΡΟΥαγ., ΒΟΠυπ 16 ̓ ΓΟΡΓΙς 

ΠΉ ΔΉ 115 οἴ ἤσθθ, τ ππ6 ἐΡ αὰ Πηι15 Θσθητὶ, Πὰ- 

θδαμλιι5, αΠ]ΠΠ θητον ἰΔθονἂπάτιπὶ 6556, Γὸ ἰρϑᾶ 11- 

4π6ὲ. ΝΘάτι6 ΘηΪπῃ ᾿ ἰδ α εἶα. 5ΟΟΡι ΠῚ οδῖι 5θσ Πδὶ 
Ῥ Θοθχ απὶ ΘῈ Δ ΡΟ υ5 ἔπ σαπὶ ἀπισουθ ορουίθε : 5ϑὰ 
θῖν ΘΘ ΕΔ] 15, ΠῚ] ΟΣ 5416 ἰὩ θΟΥ 5 ἃ0 ΠΟϑίΓαΣ ἰπ 
Αἰ ΠΙΟΕΙΟΙ) 15. ΓΟΪΘ Δ εἰοθ πιαιθυϊαπη οἱ οσοηβῖο- 

ΠΘΠ], τ Θὲ ΠΟΡῚ5 ἀἴσθρα ᾿ϊοθαῖ : 1π ἰανονο εἰ ὠτιι-- 

τσια, ἐπὶ υἱοί αϑεπαάαμεϊις, ἐπὶ ἤαπιο οἱ αἰεὶ. 

ΟυρΡρο ποῖ Ὁ" σΟυρου 5. οαϑε σατο πθπὶ τη, 
56 δεῖ ΡΡΌΡΙΘΡ ΟΠ ΙΓ τ6 ΠῚ ἜΡρα ὈΡΟΧΊΠΊ1ΠῚ, 

ἀ{1}15. ΠΟΡῚ5. δδὲ Πα] βιηοϊ νἱτϑο γατ10, τὰ οἱ τηῇν- 
15. ἔγα γι θι15. ΡῈΓ ΠῸ5 Πθιι5 ΒΡ ρΘα 6: πϑοθβϑα- 
τὰ, Πιχτα [ον τηὰπι ἰη ἡ οἵἷβ ἃΡ ΑΡοβίοϊο {να τα μη, 
Οἴιπὴ ἃ} : Οπιχῖα οκἰοπαϊ υοῦϊὶς, ηποπίαηι οἷς ἴα- 

δογαπῖος, οροτίδὲ ςιιϑοἴθγ6 ἔπ γπιος. ἘΠ στιγβιιβ : 

{τ μανδαιὶς τιπάθ {γι διιαιῖς ἐβθμίϊ; ὰο ἀϊσηὶ 
7πα]σθηλαν, 4] δι ἰαπηὰ5 : ΚΖ ὁπῖϊο, ὑεποαϊοιὶ Ρα- 

ἰγῖς πιϑὶ, ροσδίθ6 ρμαγαίιηι ὐονὶς τόρ πιίη α 

εοποί ον πιπαὶϊ. Ἐ ισὶνὶ οπίηι, οἱ ἐἰραϊςις 

τη ]υὶ πιαπαάϊπισαγε : οἰ ἰὶνὶ, δὲ ἀδαϊςις πϊλιὶ νον. 

ἃ. Ἐλ' φυϊάθιη 4αδΠ ἐπι} 51} ΟἹἿ πηα]ιπὶ, χαϊα 
ΔΕ ΠΘῈ ΠἸ ΠΟΛ 6. ΘᾺ ΠῚ ΑΙ ΡΟΒΙΌ] 15 ἀροΡίΘ ρνδθοὶ-- 
Ρἷαϊ, ἀξ απ} ποη ἰαθοναξ, ΠΟ π 6 δεῖαπι πα πποοῖ 
υιοπ)δ πο τιη ἰβί τιν ΠΘΟΘσβαν τ π Θο τ πΠΙ οι {116 
«πο Ια πιι} ἈΠ] ἢ τιμὴ τ: ἰτὰ πο π6. ἰὰθον ΡιῸ 

ἃ Βοσ. τοτγίλις οἱ Θ11 ἔχητε, μὲ παδεαιϊὶς. ΑἸ 4αϊη- 
4.6 Μϑ85. ἔχωμεν. 

» Απαφαϊ ἄαο ΠΙΡΥ] χρησιμιευούσης ἡμῖν. ΠΡ 4οπι 
Πορ. ΡῬυίπγιβ. τοιαύτης διαγωγῆς. Ἄστϑις πος ἴρ5ο π᾿ 
Ἰοσο νείοσγοβ πο Πρεὶ οαπὶ Κ ο55. πρὸς τὸν πλησίον, 

ὁ Βορ. γΡυΐϊτηις δὲ (01. δεδομένον ἡμῖν τύπον. (ο- 
ἥοχ οβς. παραδεδου ένον τύπον. 

δίας ἀμελεῖν τῶν ἔργων, χαὶ ποῖοι καιροὶ τῆς 

προσευχῆς ἐπιτήδειοι, χαὶ πρῶτον, εἰ χρὴ ἐρ- 

γάζεσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος, 
Ἄξιος, οὖχ ἁπλῶς ἕχαστος, οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ᾽ 
Ὅ τ τρϑν - ὍΣ ἃ τ κ 5. ρς ΠΟ τ 

ἐργάτης τῆς τροφῆς αὑτοῦ ἐστί- χαὶ τοῦ 
“Ὁ Ἶ 

ἀποστόλου προστάσσοντος χοπιᾶν χαὶ ἐργάζεσθαι 
“3.7 νιν ἐλ Μο,  λ ς ἃ... » 

ταῖς ἰδίαις χερσὶ τὸ ἀγαθὸν, ἵνα " ἔχωμεν μεταδι-- 
.͵ πὰ, κ΄. , Ἐν ἘΝ Ὁ ΓΟ ΑΥ ΣΣ “ 
δόναι τῷ χρείαν ἔχοντι, τὸ μὲν, ὅτι χρὴ ἐργάζε- 

»ὕὔ ἈΝ 7 5 ΔΩ 3 ᾿ 
σθαι σπουδαίως, δῆλόν ἐστιν αὐτόθεν. Οὐ γὰρ 

ἀποφυγὴν πόνου τὸν τῆς 

εὐσεθείας σχοπὸν ἡγεῖσθαι χρὴ, ἀλλὰ ὑπόθεσιν 

»"ἈΝ 
οὐόὸξ πρόφασιν ἀργίας, 

ἀθλήσεως, χαὶ πόνων περισσοτέρων, χαὶ ὑπομονῆς 

τῆς ἐν θλίψεσιν, ἵνα καὶ ἡμῖν ἐξῇ λέγειν - Ἔν χόπῳ 

χαὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις περισσοτέρως, ἐν λιμῷ 
χαὶ δίψει " οὐ μόνον διὰ τὸν ὑπωπιασμὸν τοῦ σώμα- 

τος "χρησίμου οὔσης ἣμῖν τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς. 

ἀλλὰ χαὶ διὰ τὴν εἰς τὸν πλησίον ἀγάπην, ἵνα καὶ 

τοῖς ἀσθενοῦσι τῶν ἀδελφῶν δι᾿ ἡμῶν ὃ Θεὸς τὴν 

αὐτάρχειαν παρέχῃ. χατὰ τὸν ἐν ταῖς Πράξεσιν 
5» « ἃ “- ἔων εν , , 5» ᾽, - 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου “ δεδομένον τύπον, εἰπόντος 

Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω χοπιῶντας δεῖ 

ἀντιλαμδάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. Καὶ πάλιν" 
σ ἔν ν»} ῳ , " ο, 
ἵνα ἔχητε μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι " ὅπως 

χαταξιωθῶμεν ἀχοῦσαι" Δεῦτε, οἵ εὐλογημένοι τοῦ 
ὔ Πατρός μου, χληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην τρια τ ἢ Ί ' μασι 

ἘΠῊΝ ῃ “΄.ν - , 3 ῃ 
ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ χκαταδολὴς χόσμου. ᾿Ἐπείνασα 

Η ΔΝ ͵ ΠΕ ΥΥΛ] ἃ χαὶ ἐδώ 
γὰρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν " ἐδίψησα, “ χαὶ ἐδώ - 

χατέ μοι πίνειν. 
κ᾿ ν Ὁ , ,’ 

Καὶ ὅσον μὲν καχόν ἐστι τὸ τῆς ἀργίας, “τί χρὴ 

λέγειν, τοῦ ἀποστόλου φανερῶς παραγγέλλοντος ἱ Ω τ ᾽ 
ἔξεν Δ 2, , δὲ 5» θίε - Ὥς ᾿" - 

τὸν μὴ ἐργαζόμενον, μηδὲ ἐσθίειν; Ὡς οὖν ἀναγ- 
΄ - λ , 

ἃ χαῖον ἑχάστῳ ἣ χαθημερινὴ τροφὴ, οὕτως ἀναγ- 
ν " χαῖον χαὶ τὸ χατὰ δύναμιν ἔργον. Οὐ γὰρ μάτην ὃ 

ἃ Εμοῖι5 ἴῃ ΟΟ]Βονεἶπο ἐδίψησα,, καὶ ἐποτίσατέ με" 

γύμνος ἤμην, καὶ περιεδάλετε με- ἐν φυλαχῇ, χαὶ ἐπε- 
σχέψασθέ υε. καὶ ὅσον. 

4 Απεφαϊ ἄπο ΠΡγὶ εὐ  οββ. τί δὲῖ λέγειν ; ΑΗ 5 

Μ55. τί δεῖ χαὶ λέγειν ; διαξίπη Βδ5. ῥυϊπιὰς οἕ οες, 
εἴ (0]Ρ. φανερῶς λέγοντος, ὁ μὴ ἐργαζόμενος, μηδὲ ἐσθι- 
ἐτω. ὡς οὖν ἀναγκαία. 



ΒΕΟΟΒῈ Εὐὔὐδιῦ5 ΤἈΛΟΤΑΤΕ. 

-Ὁ- , λ Ὺ 2. 2 Σολομῶν ἐν ἐπαίνῳ ἔγραψε τὸ, Σῖτα δὲ ὀχνηρὰ οὖκ 
Ξ ΝΙ ᾿ 

ἔφαγε. Καὶ πάλιν ' περὶ ἑαυτοῦ ὃ ἀπόστολος, ὅτι 

Οὔτε δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν 
, 

χόπῳ, χαὶ μόχθῳ, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι" 

καίτοι ἔχων ἐξουσίαν, τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλων, 
ἐχ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. Καὶ ὃ Κύριος δὲ τὴν ὀχνη- 

ρίαν τῇ πονηρίᾳ 8 συνῆψεν, εἰπών - Πονηρὲ δοῦλε, 

καὶ ὀχνηρέ. ᾿Αλλὰ χαὶ ὃ σοφὸς Σολουῶν οὐ μόνον 
ἐπαινεῖ τὸν ἐργαζόμενον διὰ τῶν μνημονευθέντων, 

ἀλλὰ καὶ ἐλέγχει τὸν ὀχνηρὸν συγχρίσει τῶν μικρο- 
τάτων ζώων, λέγων, Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηχα, ὦ 

ὀχνηρέ. Ὥστε φοδεῖσθαι χρὴ, μή ποτε ἡμῖν τοῦτο 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως προενεχθῇ, τοῦ δεδωχότος 

ἡμῖν τὴν πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι δύναμιν, ἀναλογοῦ-- 
- ᾿ Η ΤΙΝῚ ἪΝ - , 

σαν τῇ δυνάμει τὴν ἐργασίαν ἢ ἐπιζητοῦντος. Διότι 
Ζι ΄, . ᾿ , ΕἸ ΄ Δ παρέθεντο, φησὶ, πολὺ, περισσότερον ἀπαιτή- 

σουσιν ' αὖτόν. ᾿Κπεὶ δέ τινες προφάσει τῶν εὐχῶν 

χαὶ τῆς Ψαλμῳδέας παραιτοῦνται τὰ ἔργα, εἰδέναι 

δεῖ, ὅτι ἐπὶ μὲν ἄλλων τινῶν ἑκάστου χαιρός ἐστιν 

ἴδιος, κατὰ τὸν ᾿Εχχλησιαστὴν εἰπόντα᾽ Καιρὸς τῷ 
ἣ ἵ ἀν. χήν δνν κοντα ἐδ τσ ρον εν 

παντὶ πράγματι" προσευχῆς δὲ χαὶ ψαλμῳδίας, 
“ Ὁ - ὥσπερ οὖν χαὶ ἑτέρων πλειόνων, πᾶς χαιρὸς ἐπι- 

τήδειος, ὥστε μεταξὺ τὰς χεῖρας κινοῦντα πρὸς τὰ 

ἔργα, ποτὲ μὲν χαὶ τῇ γλώσση, ὅταν τοῦτο ἡ δυ- 
δ δλλ' δὲ Ξ ΄ κ Ἶ ΚΑ » Ν ᾿ - 

γατον, υὑᾶλλον δὲ χρήσιμον “ πρὸς οἰχοδομὴν τῆς 

πίστεως " εἰ δὲ μή γε, τῇ καρδία ἐν Ψαλμοῖς χαὶ 
ὕμνοις χαὶ ᾧδαῖς πνευματιχαῖς τὸν Θεὸν ἀνυμνεῖν, 

καθὼς γέγραπται, χαὶ τὴν προσευχὴν μεταξὺ τοῦ 

ἔργου πληροῦν᾽ εὐχαριστοῦντες μὲν τῷ δεδωχότι 

χαὶ δύναμιν χειρῶν πρὸς ἔργα; χαὶ σοφίαν διανοίας 

οϑῦ 

ψ ΡΊθιι5. ΠΘΟΘββαυ 15 δὲ. ΝΘΩᾺΘ Θηΐπὶ ἰθιηργα 88- 
Ἰοπηοπη ἰδιι 5 ΙθοῸ βου ρϑιὲ ΠΠπ4, Ράποηι οἴϊοςα 

ποτὶ σοπιθαϊι. ἘΠ στιγϑυι5. Α ροβίο!τι5 6 βοῖρβο αἱΐ : 

Νέηπο ογαϊὶς ράποιπ πιαπεμποανίπειις αὖ αἰΐφιιο, 

564 ἴγι ἰαογο, οἱ ζαιζΓραίζοτο, τιοοίο εἰ αϊο ἴανο- 

ταπίθ5 ; ΠῚ] ΤᾺ ΤῈ 510], τι ΡΟ ον Δ  σ πὴ ΡΓ86- 

ἀἸοδητῖ, Θχ Θνάησο]ο νίνογο Ἰοονοῖ. Οαΐη οἱ ο- 

ΤῊ ΪΠῚ15. ΟἿ ΠῚ ΠΠ Δ ΠΕ ΘΟΠ᾿ιΠΧὶΣ Ρἰσν απι, ἀϊσθηβ : 

δέῦνδ πιαῖΐθ, εἰ ρῖβρον. 5864 εἰ ϑαρίθηβ Β]οπθη 

ΠΟη ΕΧ 115 50] 11η} {25 [Δ Π| ΠηΘΙ ΟΡ ἴα 5η, ΟΡ6- 
τὰ ἴθπι ἰαπιἄαϊ, 5664 γθάδγρι δεϊδην μἰ θυ οοι- 
ῬΑΡΔΓΟΠΘ. (ΘΠ 55] ΠΟΥ ἢ Δ ΠΪ ΠῚ] 11 Π}.,. ΟἸΙΠῚ αἷξ : 

7 αἴ «(ἀ [ογηιίοαπι, ο ρμίρον. Οὐανθ πο ΘΠ πὶ 

δϑὲ πθ [Ὀγἴο δὲ πος πΠορ]5 ἱπ {πά]ο]} ἀἴδ ο"]ϊοῖα-- 
τὰ}, ΟΠ 4] ΠΟ Ὶ5. Γλου! αΐθπν Ορογ πὶ ἀεαϊε, 
ορογα πο [ΔΟα ἴα 11 ΟΠ ν ΘΠἸ θη ἴα ἃ πο ἷ5 Θχῖσϑε. 

Ἐτοπῖιη (πεῖ, ᾿πατξ, δου θπεανθγισι πτεζτπι, 

Ρἰι5 ροίοπὶ αὖ ἐο. Ουοηαπὴ ἁΓθ ΠῚ ΡΥΘΟι ΠῚ οἵ 

Ῥϑαϊ πη ἴα οὈίθπίιι. ΠΟΠ ΠῚ] Ορονὰ το πρίπηΐ, 
50 θη τι} θϑὲ 1πὶ 4}115. αϊάθπῦ «α]}τισ απ ΓΘ τι 

ῬΓΟΡΥΙΙΙ ΠῚ 6556. οἰ] 56116. ΓΕ [ΘΠΊριι5, [πχίᾳ ο- 

οΟἰδϑιαϑίθ πηι, 4] αἴχὶι : Οπεμὶ πιοροίῖο ἰοπιριι5 65! : 

564 ΡῬΥΘΟΔΙΟΠΙ δὲ ρϑαϊ πη ἴδ. 5ἴοιις δὲ Πα} 115 

Αἰ 15. Τ θυ5. ΠΌΪΠΠΠΠῚ ΠΟῚ [θιΠρι15. ἸΔΦΟΠΘΙΙ ΠῚ 6556, 
1ζα πιὸ ἱπιθρθα πὶ ἃ ΠΟ  ΘΙητ15 ΠΙΆ Π115 Δ ΟρΡοΓὰ, 

πιοάο «υϊάθπι ᾿ρ58 Πησαὰ ({πᾶπάρο ἰὰ ἢ θεῖ ρμοίοϑέ, 
ἃ σοπά ποῖ μοῦ π5. αὐ Πά δὶ τ Π αι 10 Π 61), 51Π 

τηΐπιι5, ΟΡ 6 1π ρ58Π|15 δὲ ΠΥ ΤΠ ΠἾ5. δ ΘΑ ΠΊΟΙ5 50} 1- 

Τ  πᾺ ΠΠ]1158. Τλθιι ΠΟΙ τι θ πη1155. 11] ΒΟΥ τὴ Θϑξ, 
δ. ἴτὰ ἱπίθν ορθυα πα τιπὶ ῬΡΘΟα᾿ ΟΠ 6 ΠῚ Θ ΧΡ] ΘΑ ΠΉΙ15, 

πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἐπιστήμης, χαὶ τὴν ὕλην χαρι- 885 βΡαΤα5 4υϊάθπι ἃσθπί65 6. {τι δὲ μηδ ἢ μη γΊΓ65 δα 

σαμένῳ,, τήν τε ἐν τοῖς ἐργαλείοις, καὶ τὴν ὑποχει- 

μένην ταῖς τέχναις, " ἅσπερ ἂν τύχωμεν ἐργαζόμε- 
νοι" προσευχόμενοι δὲ χατευθυνθῆναι τὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν ἡμῶν πρὸς τὸν σχοπὸν τῆς πρὸς Θεὸν εὐ- 

αρεστήσεως. 

ῬΟὕτω καὶ τὸ ἀμετεώριστον τῇ ψυχῇ χατορθοῦ- 
μεν, ὅταν ἐφ᾽ ἑκάστη ἐνεργείᾳ τήν τε εὐοδίαν τῆς 
ἐργασίας παρὰ Θεοῦ αἰτῶμεν., καὶ τὴν εὐχαριστίαν 
τῷ δεδωχότι τὸ ἐνεργεῖν ἀποπληρῶμεν, χαὶ τὸν 

σχοπὸν τῆς “ πρὸς αὐτὸν εὐαρεστήσεως φυλάσσωμεν, 

ΤΥ εἴεγεβ ἄτι ΠΡ] περὶ αὐτοῦ. 

6 Ῥαιΐο ΑἸ τον ἰπ ([0}}ν. συνέζευξεν εἰπών. 

Β Ῥδρ. Ρυϊπιὰβ εἴ οβ5. εἴ (0]». ἐργασίαν ἀπαι- 

τοῦντος. Αἀαϊαϊπιι5 ποὰ Ἰοηρα σευριπι φησὶ ε γεΐογι- 

Βὰβ ἀποθιι5 ΠΡ Υῖ5. 

ἱ Ετπιδῖαβ ἴῃ (οΙ θογεϊπο ἀπαιτοῦσιν αὐτόν. δῆλον δὲ 

τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ πεπιστευμιένου τὸ τάλαντον, ὃς μετὰ τῆς 

πονηρίας τὴν ὀχνηρίαν ἐνεγκαλήθη, ἑάψιιε μαΐει εἴἴαπε ἐπ 

40, οἱ σοποιδεϊίειιπε αἰεπίπινι ἔμεν ατ, χει ρει εν" πὸ- 

οοηβοϊοπα ΟροΓα, οἵ πη ἢ [15 5] θυ απ δα οορηῖ- 
το π  πὶ σΟΠΙ ρα ΓΑ ΠῚ 5 ΡΟ Πὰν. ΦαΠ4τι6 πηᾶ-- 
τουΐατη ἰδ  [π|5 Θϑῖ, [ὰ ΠΊ Θὰ ΠῚ 4 1185 [πὶ ᾿Π5 ὙΠ ΠΠ]ΘΠ[15, 

«απ ΘΔ ΠῚ {π|85 'π ΘΧΟΙΪΠ5 ἃ ΠΟΡΡῚ5 ΡΕΡ15 Δ Π1- 
Ῥδῖιν, ρυθοαπίθϑ νΘΡῸ, αἱ πτιο Βρθοίθηϊ πη ΠΙΠΙΠῚ 

ΠΟΒΙΓΑΡ ἢ ΟΡΘΓἃ, τἰ 60 Ρ] ΔοΘΆμητι5. 
3. οτος πιο δἰ πὶ ΠΙΘΠΊΘ ΠῚ ἃ νὰ Π]5 σοσ!ίδτο-- 

πἶθτι5 ἀν σα πητι5, οὐσπη ἴῃ ΠΌΔΠ ΡΘΕ ἀοιοπο ἃ Π 60 

ΘΧΡΟϑοϊηλι5. δὲ [6]1σ 0 ΠῈ ΟΡΘΡΪ5. ΒΘ ΠΘΟΘΒΘΘΕ1ΠῚ., δὲ οἱ 

4] νἱπὶ ἀροπάϊ ἱπηρθυτν!., γΘΡΘἢἸΠπη115. ρτὰπ 
τἰὰ5.,. ΘΙΠΊΠ]Π6.,), τ] ἀπίθα αἸοίιμη,, ργοροβϑίτιπι 

ψαϊείατι ἱποϊπειματιις ἐπ΄ δοβπίκία. Ἰθϊά οι ἄπο Μ55. 

ἐπειδὴ δέ. Μοχ ἄμχο Μβ5. οὔὐπὶ οββ. προφάσει τῶν 

προσευχῶν. 

Κ Βδρ. Ῥυΐϊπηιβ χρήσιμον χαὶ πρός. 
« Ἑάτο ὥσπερ ἐάν. Αἴ Μίε5. ἔγοβ ὥσπερ ἄν. 

»ΈΛΙΙ οὕτω γὰρ καί, Ν οουΐαπι γὰρ ἀεἰεν!, Πάοπι 

σοίοσαπη Φαδίθποῦ {ΠΡ ΓΟσ τα πὶ 5 ππξιι5. 

ς (οάεχ ΟΟἹ]Ρ. τῆς πρὸς θεὸν εὐαρ. Μοχ Βδρ. ῥτίποιις 

ἔχοι τὸν τρόπον. 

Ῥιον. 

27- 
9 τὸ 

2. ΤΊιε5».3. 

Μαιιῖ. 25. 
56. 

Ῥγον.β.6. 

Ζιιο.τ.η8. 

Οοίος5. ὅ. 
16. 



Χ{Πιε55.5. ἽΣ 
: 

2. Τλε9ς.3. 
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Ῥεαὶ. ὅ50. 

1.4. 13. 

Ῥεαὶ. τή. 

10. 

Μαιεῖ. τι8. 
20. 

590 5. 

οἱ Ρ᾽δοθηη οπϑιοαϊηλι5. ἘΓΘηΪπὶ Πἰδὶ Πδθο ἴἴὰ 

56 Παθδηῖ, 4] Ποὺ ροίθϑί, αὶ ΘΟ] θα  ᾿ΠΙΘῚ 

56 4186 ἃ ΑΡΟβ[οΪο ἀϊοια σι π|. δὲ {ΠΠπι|| ν] ἀθ]]οοῖ, 
ϑέσιθ ἐν γι ςϑίοτιο οΥαΐθ: οἵ ἹΠιὰ, Δοει 6 οὲ αἷδ 

ορεταπίος ἢ Νοάτθ νϑρὸ, “ποπίδηι ΒΥ ΔΕΪΔΡ ΠῚ 

δοῖίο Ιοσο δι) Ριοθρία θϑὲ ΟΠ [ΘΠΊΡΟΙΘ; 
ΘΑΠΊΖΙ6 ν᾽ϊ85. ΠΟΒ 85 ΠΘΟΘΒΒΆΓ ΙΔ 6556 οἵ ὃχ πᾶ-- 

τὰγὰ οἱ ΟΧ γα ΠΟ ΠΟ. ΟΠ ΠΟΙ ΓΑ ΓΙΠῚ ὁ5ὲ, Ἰ οῖγοο 

ΟΡΟΥΓΘΙ. ῬΡΘΟΔ ΟΠ τι ΠῚ). [ΘΠ ΡΟ [πὶ [ΓΑ ΡΠ] ο0η- 

νΘΠΠι15 ΘΟ ϑἊ {πὰ ΠΘΟ 6.6, {186 ΠΘΟΘΘΒΆ 10 46- 

Ἰορίπηιι5, {πο δουῖπη ΠΟ Π06ὲ δοσορία ἃ Π6Ὸ 

Ῥοπθῆ οἷα β᾽πσι]αν “πο απ πη ἴῃ ΠΙΘΠΠΟΥ ἃ ΠῚ 
γϑνοσθι. ΜΙΔΓα Πα ΠῈ “11 461}, τ ΔΗ ΪΠ}1 ἃ ΠΏ 5 

πΟϑ 86. ῬΥΪΠΙΪ τηοίπ5. ΘΟ ΤΟΏΘΘΟΥΘΉΓαΡ, δὲ Π1Ἐ1]} 

Δ] ἃ θυ 5. ΘΠ ΡΆ ΠΕ τ} 1150] 0] τη τι5, {πὰ τὴ ΘΧ ΠΪ- 

Ἰάγ 1 [ἸΘΡῚ Πηι15. ΠῚ ΘΟσ Δ Ἐ]ΟΠ6, 5ϊο 1} ΒΟΥ ΡΓ] 

ἐδ : Ποπιον {ιὶ 7)6ὶ, οἱ ἀεἰθφοίαϊιι5 σιππ : Θὰ 6 

ΘΟΡΡιι5. ἀπ6 Δ πηονϑαῖαν ΟρΡΘΥΪ, 4 Πὶ ΘΓ ΟΘ  ἸΠ1115 

υοά ἀϊσίιιπι 65 : “2.4 ἐδ οναΐο, 1)οπιῖτιθ : πάη 

ὀχαιιϊος ὑοοθπι πιθάμπι. Πῆατιο αἀοδίανο {ἰνὶ, δὲ 

υἱάούο. Ἀύιβιῖ5 νΟΓῸ [ΟΥΠὰ ΠΟΡὰ ϑιγρσαῖίι δὰ 

ΡΥΘοαλη ἄτι, [γα σα 116 ΘΟ Πν ΟΟΘΠ Γι)", ΘΕ ΠΊΒ] α1-- 
νἶδὶ 4} 4}118. ΟΡΟΡΊ τις. {που πὲ Οσσαρα ; Θὲ ἴία 

ΘΡΙΡ 5. ἀοπιιπὶ οἷἰροα [ΟΡ Π]ατὴ. ΠΟΥΔΠῚ ἈΡΟΒ[Ο]15 

ΘΟ] Πάτα 1ῃ ΠἸΘΠΊΟΥ ἀπ ΡΟ ἸσΘΠ 65, ΟΠΊΠΘΒ. ΠΠῸ 

δοάθηγάιιθ ἃ πῖπλοὸ {ΠΠπ|π| γ ΘΠ ΘΡΘἢΓν. αἱ ᾿ρ5ὶ 4πο-- 

{πὸ ἤαπι ἀἸσπὶ., ΦΌΙΠ 15. 58 ΠΟΙ [5 ΟΠ Ρ 11)", 51-- 
τη πα] αιι6 μοῖαη!, αὐ ἀπιχ δἱ. ΠΠ ΠΟΥ 5, ἃ Θὰ 4185 

ἈΠ|1ὰ διπΐ, θἀοοθαϊ, Πχῖὰ δαπὴ, Ζαὶ αἰχὶϊ : (ον" 

πιιιτιάίτετπι οΥὐϑα ἔπι τη.6, Π)6ῖι5, δὲ ἐρίν {τιτη. Το τ) 

ἱππονα ἵπὶ υἱδοογίντις πιοὶς. δ ργο)ίοῖϊας πιὸ α 

7κοῖδ τα, οἱ ϑρίτιὶ τιιτη, 5 ατιοΐτεπι {πππεπι τὰ αὐ [Ὁ ας 

α πιὸ. Ποάαάθ ηιϊμὶ [αἰαπι φαἰιίαγὶς ἐπὶ, δὲ 

σρίγίιιι ρῥγϊηοίραϊϊ σοπγηια πιὸ. ἘΠ 4110] : δρὲ- 

τ {τι5. {μιπι5 οτις εἰθαά ποθ ξ ἡλ6 ἴτι ἰοτταηι τϑοίατη. 

ΘΙΟΖ116. ΤᾺ 5115 ἸΠ ΟῚ ΠῚ θα Πηῖ15. ΡΟ ιι5. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΆΠΕ Αὶ 

ἡ. Ουοά 51 ἔουτο 4] ῬγΌρ θυ Ορουιιη ἁτιΐ 
Ἰοσοῦιη. Παϊαν ἃ ΠῚ ΙΟΠΟΊτ5. ἀΡ που η τ, {Π|Ὸὸ σἷπὸ 
1111 Πιοοϑ [το Π 6. 5 Ποῖ] (188. ΘΟΠΊΠΊ ΠΟΙ 5[ἃ - 

ἴατὰ ϑαπ!, ΘΧβθ τ] ΠΘΟΘβϑαυο ἄεθοηῖ. Ναπὶ δὲ, 

141 ΠΟΙ Πι15, εἰμο τδἷ ἐγ 5 σιιτεΐ οοτισγοθαίϊ ἔπι 

χιοτιῖπθ τπθο, ἐνὶ διεπὶ ἐπ πθϊο δοίη. ϑοχῖα 

Ζαοα6 Πού ΠΘΟΘββαυ ἢ 6556 ῬΙΡΘΟΔΙΪΟΠ6ΠῚ, 58Π- 
Οἴου α ἢ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, 1] σαν ἹΠλ115., 4αὶ ἀϊοαπι : Κ56- 

ἃ ΑΠΩΠιι5 65 ἀντὶ] 5 ἐσ πα] 115 (ΟΠ ΙΡιις. 

ὁ ἘΜΠΕῚ τὸ μέν. Υ᾽ Θἴονοβ φαδίιον ΠΡγῚ τὸν μέν. 

ΓΆΡ. Ῥυϊσηῖ5 δὲ ' οβ5. οἵ (]}. χατὰ τὸ γεγραμμέ- 

νον. ΑΙΠφααπῖο ροβὶ ἄπο 55. πρὶν ἢ ποιῆσαι. 

5 Ἀορ. ῥυΐπιιβ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι, εἰ υἱἷ- 
ἄενο. (οάοθχ Υ οβ5. οἱ (0}}». καὶ ἐπόψῃ με, οἱ υἱαονὶς 

ΟΑΡΡΑΒΡΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

χαθὰ προείρηται. ᾿Επεὶ, εἰ μὴ ταῦτα τοῦτον ἔχει 

Β τὸν τρόπον, πῶς δύναται συμόαίνειν ἀλλήλοις τὰ 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένα, τό τε ἀδιαλείπτως 

προσεύχεσθαι, καὶ τὸ, Νύχτα χαὶ ἡμέραν ἐργαζό- 

υενοι; Οὐ μὴν ἐπειδὴ “ἢ ἐν παντὶ χαιρῷ εὐχαρι- 

στία καὶ νόμῳ προστέταχται, χαὶ ἀναγκαία ἡμῶν 
ἜΣΥΤ ΕΣ πατῶν - 

τῇ ζωῇ δέδειχται χατά τε φύσιν χαὶ λόγον, παρο- 
ἶν Ἁ - 

τοὺς διατετυπωμένους χαιροὺς τῶν 
“- 5 , Δ , 

προσευχῶν ἐν ταῖς ἀδελφότησιν, οὗς ἀναγχαίως 
Εν ; Σ 

μεθα, ἑἕχάστου ἰδίαν τινὰ ὑπόμνησιν τῶν 

ὥστε τὰ πρῶτα χινήματα τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ νοῦ, 

ἀναθήματα εἶναι Θεοῦ, καὶ μιηδὲν ἕτερον ἀναλαμ- 

βάνειν εἰς φροντίδα, πρὶν ἢ τῇ παρὰ Θεοῦ ἐννοίᾳ 

( ἐνευφρανθῆναι, ᾿καθὼς γέγραπται" ᾿Εμνήσθην τοῦ 

Θεοῦ, χαὶ ηὐφράνθην: μηδὲ σῶμα χινῆσαι πρὸς 

ἐργασίαν, πρὶν ποιῆσαι τὸ εἰρημένον, ὅτι Πρὸς σὲ 

προσεύξομαι, Κύριε" χαὶ τὸ πρωΐ εἰσαχούση τῆς 

φωνῆς μου τὸ πρωὶ ὅ παραστήσομαί σοι, καὶ ἐπό- 

ψομαι" πάλιν δὲ χατὰ τὴν τρίτην ὥραν εἰς τὴν 

προσευχὴν ἀνίστασθαι, καὶ ἐπισυνάγειν τὴν ἀδελ- 

φότητα, χἂν τύχωσιν ἄλλοι πρὸς ἄλλα ἔργα μεμε- 

ρισμένο! " χαὶ ὑπομνησθέντας τῆς τοῦ Πνεύματος 

δωρεᾶς, τῆς χατὰ τὴν τρίτην ὥραν τοῖς ἀποστόλοις 

δεδομένης, προσχυνῆσαι πάντας ὁμοθυμαδὸν, εἰς 

τὸ ἀξίους γενέσθαι χαὶ αὐτοὺς τῆς ὑποδοχῆς τοῦ 

ἁγιασμοῦ, καὶ αἰτοῦντας τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ὁδηγίαν 
Σ Ὦ Ν Ν 3 

Ὁ χαὶ διδασχαλίαν πρὸς τὸ συμφέρον, χατὰ τὸν εἰ- 

πόντα- Καρδίαν χαθαρὰν χτίσον ἐν ἐμοὶ", ὃ Θεὸς, 

χαὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγχαίνισον ἐν τοῖς ἐγχάτοις μου " 
μὴ ἀποῤῥίψης με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, χαὶ τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ᾽ ἐμοῦ" 

ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, χαὶ 

πνεύματι ἡγεμονιχῷ στήριξόν με’ χαὶ ἀλλαχοῦ " 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐ- 
θείᾳ - ᾿ χαὶ οὕτω πάλιν τῶν ἔργων ἔχεσθαι. 

Κἂν ποῤῥωτέρω δέ που διὰ τὴν τῶν ἔργων ἢ 

τῶν τόπων φύσιν διάγοντες ἀπολειφθῶσι, πληροῦν 

ἀναγχαίως ὀφείλουσιν ἐχεῖ ἕχαστα τὰ χοινῇ δόξαν-- 

τα, μηδὲν διαχρινόμενοι " ὅτι Ὅπου ἂν ὦσι δύο ἢ 
- , ν (τ , 3 ΕΣ τὰ Υ 

Ε τρεῖς συνηγμένοι, φησὶν ὁ Κύριος, εἰς τὸ ἐμὸν ὄνο- 
" “- - “ 

μα,, ἐκεῖ εἶμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. ᾽ν δὲ τῇ ἔχτη ὥρα 
" , σὰ ἃ 6 τἢ ΕῚ , τὰ ἘΔ 

χατὰ μίμησιν τῶν αγιὼν αναγχαιαᾶν εἰναι τ ν προσ- 

-Ὁ « ᾽, Ἅ, 

εὐχὴν ἐχρίναμεν, τῶν λεγόντων " ᾿ΕἙσπέρας χαὶ 

γιθ. Ἀρθα. τονεῖας χαὶ ἐπόψει με, εἰ υἱοὶ: πιὸ. ἘΔΙῈ 

πραστήσομιαι σοι πάλιν. 
Β Ῥαγε οι! απη καὶ ἀ 4141 ὁχ ἀπεῖζυῖς ἀπόθιις ΠΡ υῖβ. 

ϑιαιιπι ΘΠ δὲ ἄτιο Μ55. διάγοντες χαταλειφϑῶσι. Βο- 

ΒῚ1 ρυΐπειις δὲ τογεϊιι5. ἀπολειῳθῶσι, τοῖς, 

ὃ “ἃ 

"οὐ όμι «. κ΄ χὰ δ ὐ μδοόνν 

διῶ. 

ὴ 



Βεαῦύτ πα Εὐδϑιῦ8ϑ ΤΒΑΟΤΑΤΑἁΙ͂, 

πρωΐ χαὶ μεσηυδρίας διηγήσομαι καὶ ἀπαγγελῶ, 
χαὶ εἰσαχούσεται τῆς φωνῆς μου" χαὶ ὥστε ῥυσθῇ - 

ναι ἀπὸ συμπτώματος χαὶ " δαιμονίου μεσημδρινοῦ, 

ἅμα καὶ τοῦ ΨΨαλμοῦ τοῦ ἐνενηχοστοῦ λεγομένου. 

᾿Ἧ δὲ ἐννάτη παρ᾽ αὐτῶν ἡμῖν τῶν ἀποστόλων ἐν 
᾿Ξ ,» Ξ ἅ ΚΣ ἢ πατς 38 

ταῖς Πράξεσιν ἀναγχαία εἷς προσευχὴν παραόεδο-- "Ἃ 

ται ἱστορούσαις, "ὅτι Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέδαι- 

νον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν 
Ἂν πῖν , Δ. , 5. 
ἐννάτην. Συμπληρωθείσης δὲ τῆς ἡμέρας, ἣ εὐχα- 

’, ν - “- - 

ριστία περὶ τῶν ἐν αὐτῇ δεδομένων ἥμῖν ἢ ὅχα- 

τωρθωμένων ἡμῖν, καὶ τῶν παρεθέντων ἣ ἐξαγό- 

ρξυσις, εἴτε ἑχούσιον, εἴτε ἀχούσιον, εἴτε που καὶ 

λανθάνον “ πλημμέλημα γέγονεν, ἢ ἐν ῥήμασιν, ἢ 
» ἐν ἔργοις, ἢ χατ᾽ αὐτὴν τὴν χαρδίαν, περὶ πάντων 

2 ΄ ἀ - ΡΨ - - ᾿ ΄ 

ἐξιλεουμένων ἡμῶν διὰ τῆς προσευχῆς τὸν Θεόν. 

Μέγα γὰρ ὄφελος ἣ ἐπίσχεψις τῶν παρελθόντων 

πρὸς τὸ μὴ τοῖς ὁμοίοις αὖθις περιπεσεῖν. Διό φη- 
ο ΄ 5 - ΝΙ ς - ΡΩΝ “- σιν; Ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς 

χοίταις δυῶν χατανύγητε. 

Καὶ πάλιν, τῆς νυχτὸς ἀρχομένης, ἣ αἴτησις 

τοῦ ἀπρόσχοπον ἡμῖν χαὶ φαντασιῶν ἐλευθέραν 
« ᾽, Δ παν," δ ΄ ν ἀν , ὑπάρξαι τὴν ἀνάπαυσιν" λεγομένου καὶ “ἐν ταύτῃ 

τῇ ὥρα ἀναγχαίως τοῦ ἐνενηχοστοῦ ψαλμοῦ. Τὸ 

δὲ μεσονύχτιον Παῦλος χαὶ Σίλας ἥμῖν ἀναγχαῖον 
2 δ᾽." « ς - ἤξα 

εἰς προσευχὴν παραδεδώχασιν, ὡς ἣ τῶν Πράξεων 
« ΄ , , Δ λ ᾿ Ἷ 

ἱστορία παρίστησι, λέγουσα: Κατὰ δὲ τὸ μεσονύ-- 

χτιον Παῦλος χαὶ Σίλας ὕμνουν τὸν Θεόν’ χαὶ ὃ 

Ψαλμῳδὸς λέγων: Μεσονύχτιον ἐξεγειρόμην τοῦ 

“ ἐξομολογεῖσθαί σοι, ἐπὶ τὰ χρίματα τῆς δικαιοσύ- 
ι , ᾿ ῃ ἜΝ ΗΣ 

νης σου. Καὶ πάλιν χρὴ προφθάσαντας τὸν ὄρθρον 

εἰς τὴν προσευχὴν διανίστασθαι, ὡς μὴ ἐν ὕπνῳ 
Η ΕΞ τς ᾿ 

χαὶ χοίτῃ ὑπὸ τῆς ἡμέρας χαταληφθῆναι, χατὰ 
᾿ ΄ 

τὸν εἰπόντα " Προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί μου πρὸς 
ὄρθρον τοῦ μελετᾶν τὰ λόγιά σου. Ὧν οὐδένα χρὴ 
χαιρὸν τοῖς ἐπιτετηρημένως εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ τοῦ 

Χριστοῦ αὐτοῦ προαιρουμένοις ζῇν παρορᾶσθαι. 

Χρησιμεύειν δὲ λογίζομαι τὴν ἐν ταῖς προσευχαῖς 

χαὶ ψαλυῳδίαις ᾿χατὰ τὰς ἐπιχεχριμένας ὥρας 

διαφοράν τε χαὶ ποιχιλίαν, καὶ χατ᾽ ἐχεῖνο, ὅτι ἐν 

μὲν τῇ ὁμαλότητι πολλάχις που καὶ ἀκηδιᾷ ἢ ψυχὴ, 

χαὶ ἀπομετεωρίζεται ἐν δὲ τῇ ἐναλλαγῇ καὶ τῷ 

ποικίλῳ τῆς ψαλμῳδίας χαὶ τοῦ περὶ ἑκάστης ὥρα 'κίλῳ τῆς ψαλμε Τ ἧς ὥρας 

[)ὲ ἄδιποπο που ἴαπο Ῥβα τ 90, δ, ν᾽ «πιῶ 

Ἰεοῖπι Ῥτόγβιιβ αι Ἰβδῖπηα ΘΟ]]6ρῖς 746. Πιοοραγάϊις Οο- 

τη65, Ὅρεγε, ἴ. 1, ». 114 54., ποῖ. 6, εα, ἸΝΘαροΙΕ. 

ἃππὶ 1835.} ν 
ἴ Ἄερσ. Ῥυΐπηιβ ἡ δὲ ἐννάτη ὥρα. 

« Ψείεγοβ ἄπο ΠΥ] ὅτι. ἘΠῚ ὅτε. 

»ΆΈΘα. Ῥυίπηιιθ εἰ (Ο]Ρ ἣ χατωρθωμιένων ἡμῖν, χαὶ 

τῶν. ἘΔΠῚ χατωοθωμιένων χαὶ τῶν, 

9 1 

ΞΡΟΓῸ δ τπατ οἱ πιοτὶ ἄϊοτιάττανο οἱ απτιιπιίανο : Ῥοαὶ. 5ή. 
εἰ ἐχαιϊιάϊες σοσοπν ππθατα. ἘΠ αὐ ΠΡΘΡΘπλα" ἃ 

Ἰποιιϑιι οἱ ἀπο ηΐο Π]ΘΡ 8 Π0 ,. οἰϊα πὶ ΘΟ θη 

[ἘΠῚ ΡΟΓΘ ΓΘΟΙ ΓΘ τι" ΠΟΠΑΘΘΒΙΠΊ115 ῬΘΔ]Π}1|5. ΝΟΠΔΠῚ 

ἀαΐθη Ππογάτη δἰ ΟΥΆ ΠΏ ΠΟΟΘΘΘΑΙ ΠῚ 6586, 

Ἢ ΔΡΟΒΙΟΪΙ ἰρϑὶ πο ὶ5 Ργοάϊάθρα ἴπ ΑςΕΪ5 : ἴῃ 4.15 

18. 

ΠΑΡ Πίμ Ῥοίγιιβ οἱ ΤΟΔΠΠ65 ΔϑοθΠἴ556 1π ἴθη1- Αεέ. 8. τ. 

Ραμ «714 πόγαάπι οναἴϊονιῖς τιοπαπι. Τάνῃ σοι ρ] ἴα 

ἀἶθ, 46 115 4 ἴπ Ιρϑὰἃ ἀαΐα ϑιιπὶ πο 5, ἀὰὶ 
ΤΘοῖθ ἃ ΠΟΪ5. σοϑία διιπΐ, ρθυβο νἀ ητι)" σΊΆΓ86, 
ΤΠ 116 Θὰ 41|65 ῬΥ ΘΟ ΘΓ ΠηΪδ58ἃ 5ι1Πΐ, ΘΟ Π [ΘΔ ΠΊ1 : 

ΖῸΙΡΡΘ δἰνθ γ ἱυι πα Γ ΠῚ, 51 ν 6 ΠΟῚ ψΟΪ ΠΥ}, 
βῖνθ θεϊαπη ἰαίθπθ Ρδοσαίιη) Δ ΠΪ5511ΠῚ 6ϑί , 

ἀπ ἴῃ γ υθῖ5., ἀπὸ ἴῃ [δοι5, πὶ ἴπ 'ρ50 οογάθρ, 

Πδῖπὴ 46. Πῖβ Ομ ΠΙθιι5 ΡῸΥ ΡύΘοῸ5. Ρ]ΔΟΔΠΏ15. 
Ῥγοάεϑε θηΐπὶ Θ᾽ Ἵ πλιὰ ΡΥ ξοίου ἴα ΘΟ ΠΒἰ ἀΘΡΆΓΘ, 

Ὸϊ ΠΟ ΓἸΓ5115. 1Π 51 Π}}}1 ἀ6]α θα πηαν. ΟΠΔΡΥΟΡ ον 

Β 1πηιι: (μι εἰϊοϊἰς ἐπὶ σοτατδιι5 υδείτίς), ἐπὶ οἵε- 

νει σοί τὶς σοτπριιτι σι πεϊτιῖ. 

ὅ. Α΄ γτΠ5115, Ποοῖθ ἱποῖρθπίθ, ρθη άπ οϑῖ, 
τ Ἰπο ρηϑα δὲ ἃ υ]βὶβ ΠΡΘΡὰ ΓΘ] 116. ΕἸ ΙΔ ΠΊ : 

4πὲ Πουὰ δυϊδηη ΠΟΠΑΘΘΒΙ Πη115 ΡΒ] ΠῚ115 ΠΘΟΘΘΘΔΙΟ 

ἀἴσαιαν. ΜΘ ἴαπὶ αὐΐθπὶ ποοίθμη ΠΟΡ]5 δά ογὰπ- 

ἄτη ΠΟ ϑϑα Δ ΠῚ 6556 {ΔἸ ἀθυιιπὲ Ῥάι]15 οἱ 51- 

Ιὰ5., φιθιγαδιηοάτιπι Αοἴογιαμα. Ὠἰδίονία ἀθοϊαγαῖ, 

Ῥεαὶ. ἡ. 5. 

ἢἰ5 γϑυθὶβ : ἤἥεαϊα ατιΐοπι τιοοίο Ῥαιεῖπις οἱ δὲϊας λει. 6.55. 

ἰαιαϑαπὶ })ειπι. ἘΠ᾿ Ῥϑαϊπηϊϑία., οηὶ αἷξ : 776-- Ρεαὶ. τιϑ. 

ἄϊα ποοίο οσσοναπι αἰ οοπ 1οπάϊτεπι {ἰδ ῖ, δα 6 
ἡμαϊοῖα ἡμδιτεα τπιρ. ἘΠ᾿ σπισϑιιβ ἀπίθνεσίθγ αἷ-- 

Ἰπου! τ ΡῈ δὲ, δὲ δ ῬυΘΟ ΠΕ ΠῚ ΘΧΒΙ ΘΙ, 

Ο Π6 ἴπ 50π|Π0Ὸ ἃς ΟἸΡΠ ἃ α16 ἀθρυθ] πα ΔΠ|1}}, 

Ἰαχία δὰπὶ «πὶ αἰχὶς : Ῥγωνόπογιπί οοιὶ πποὶ 

εἰϊϊπιιοιίίαπι, πὸ πιοαϊίατει οἰοψιία μα. Ἐκ αυϊ- 

θῖτι5 Το πηρουίθιι5 πα]]τιπ 65: ΠΟΡ ]σΘηάτιπὶ 8} 115; 

4υἱ Πρ θηῖθν δ Ποῖ δὲ ΟΠνῖβεῖ ᾿ρϑίπιθ Β] νᾶ πὶ 

γίνου ᾿ἱπϑεϊπιθυιπε. ὈΊν δ ϑι[αΐθμ. 16} ΔΙ 6116 

γαγϊοίαίθη π᾿ ΡΎΘΟΙθιι5. δὲ π᾿ ρ᾿ϑαἸ πιο ἴα, 4|88 

οἰαί5 Ππογὶ5. ἤππε, {|| 6 Δ 6556. ΔΡ ΘΙ ΓΓΟν, “πιο ἴπ 

Φαμπαθ Παῖο φαΐ ἐπὶ του ραϑοδὶ 5806 ΠΘ5οῖ0 4πο- 

ποὺ Δπίπιι5, δἰάιιθ ΡΡΏ56Π5 Ἀ05615 δῖ; Πη1|- 

(α|5. Ὑ61Ὸ οἵ ψαγίαι!5. ρϑαϊ πο ἷὰ εἰ οαπίι ΡῈΓ 

« Τὴ (ΟἹ θενεῖπο ρτο πλημμέλημα, Ἰοσηταν ἀτόπημαι. 
ἃ Βὸρ. ρῥυίπιιβ χαὶ ἐν αὐτῷ τῇ. ΑἸΙφααπίο ρμοβὲ 146πὶ 

Μ5. παραδεδώχκασ: χανόνα. 
ὁ {πιι5 Μ5. ἐξομολογήσασθαι. Νεο 114 πηα]ῖο ροϑῖ 

ἄτι Μ95. οἵἴπὶ  ο85. χρὴ προφθάνοντας. 
ΓΈΔΙ οἱ αἰίψαος Μ35. χατὰ τὰς ἐπιτετηρημιένσις. 

Οοάοχ (ΟἹΡ. τὰς ἐπιχεχριμένας : «το [ογίαδ56 πηο] τπ5 

Ὑἱ ον] ροίοσι. 

θ2. 

ἴν. ν. τὴϑ. 



9ὃ 

5 ησι]αθ ΠΟΡᾶ5, ΓΘΠΟΥΔΙΕΝ 6115 ἀθϑι ἀθυίαμη, εἰ αἱ- 

16 ΠΊ10 1ηϑἔδη ΓΑ ΠΓ. 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΕΒΑΠΕΕΞ ΘΟΛΑΡΡΑΌΟΟ. ΛἈΕΚΟΘΗΙΕΡ. 

- , Ὄν 

Ὁ λόγου νεαροποιεῖται ὅ αὐτῆς ἢ ἐπιθυμία, χαὶ ἀνα - 

χαινίζεται τὸ νηφάλιον. 

ΞΞ------------------------------ ---------ο-- -οὦὺἡἢὄ “οἷ --΄-΄΄-΄π-΄΄΄΄΄ “Ὁ 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΧΥΠΙ. 

Οἰἴιπι αὐτιπθ ἰπο πος 5ϑγπιοτιε ἰοοτΕΥ 5, οἑ ρῥτγὲ- 

δαϊίοποπι οπιίε(ἰ τιιῖϊο πιοο ρο556, ἰαϑογθηι- 

416 πϑοθϑϑαγίτιπι 6556 : τοἰ ψιίιτη 6ςὶ 7απι, μὲ 

ἀοοσθαπηιγ, {πι ἀτίες ῥγο[ἐ55ϊοτιὶ ποσίγα οοτι- 

νεπίαπί. 

ΒΕΒΘΡΟΝΒΙΟ. 

ΘΡΘοΙ τ πὶ 4υ 6 Π} ἀγ 85 Δ] 14τ|85 ἀθοθγῦποῦα [ἃ- 
16 ποθὴ δϑὲ, “ποα δἸϊα ἀρι ἅ]105 γδ α]Ρ ΠίαΣ 
7Τυχία Ἰοσουιπὶ ΠαϊγαΠῚ, δἰ ΠΟΘΙ ΔΙΙΟΠτΙΠῚ 6 1186 
π᾿ 51Π51}}15 ΓΟΘΊΟΠΙθιι5 ἥτπιπὲ δοιη ΠΟ ΠἸἰαῖθη). [πὶ 
ἘΠΊ  Θύϑι1Π} [ἀπ] 6 ἢ. ̓ὰ ΠᾶΡαπὶ ἀε]θοίτ5 εἰ θϑι σ᾽ Πα ΥῚ 

Ῥοΐοθδι, αὐ Θὲ ΘΧΘΡΟΘ ΠΡ, “ΙΒ Ο ΠῚ ]Π16. Υἱτ28 
ΠοβίρδΡ βεῦνᾶηΐϊ αυϊθίθτη. ἃἰ 16. ἐγαπα αι} αἴθ ΠῚ. 
εἴ 4 πο4π|6 ἱπάϊρσϑης ποσοῖῖο ππ]ο αἀ ϑιιαιη 
Ἰρβᾶγιιηὶ πιὰ του ἃ πὰ ραν Ππάδιη, ΠΟ π6 πηι 50]-- 
Ἰϊοϊεμϊπθ, δα θὰ ἤιε ἴαοία διιπὶ αἀἰνοπάθπάα, 

4φιαφάιθ. πϑάτιθ νυν. ΠΟ τ6. Πλ.]Π]εσ ιν ἰπε6- 
ΘΟΙῸΚ5 ΘΟΗ ΘΙ Όβδιι5. ΠΟΪ5. ΘΟ ΠΟΙ απ, ἀπ ΠΟχίοϑ : 

5 ψαϊάθ πὶ ΡΘΟ ΙΑ Ρ ΘΠ. 5ΟΟΡΠ) ΠΟΡΪ5. ἴῃ ΟΠΊΠΙ 115 
ῬΓΟΡροβί τι ΠῚ 6556. ΘΧἸβ πη Πα τ1ΠῈ δϑὲ., ΒΡ] 1οἰτα-- 

ἴδ} 501 }Π16 6} ἀἴαιι6 νυ]  αῖθη) : ΠΟ 41:6 σαν ΘΠ τη}, 

Π6 51{|115. ἃ ΠΟΧΙΪ5. ΠΟΠΉΪ τι} ΟΡ αἰ τ. 1] 5. ἴη- 
ΒΘΡΥ Δ ΠΊ115, 115. Θ ΠΟΙ ἢ 15, α1ι85 ᾿ρ515. ἴῃ ϑδιιϊο 

6536 5οθηϊ. Οιανο ἴῃ τοχτουα αυϊάθηι,, 14 φποὰ 

Ἰπ νἱτα οΟπϑιθιἴπ6 νϑυβαῖαν, ποι απο δά [- 

γ6η65 οαρίαποβ ἂς Ἰλ 1615 ἱργοιθ πος ἃ Ἰπηριι- 

Υ]5. αι! ιιϑ πὶ Θχοοσιζα τι πὴ 65ὲ, ἃ ΠΟΙΪ5. ἀβϑιι πὶ 
ἄεθδε. ϑ᾽ ΠΉ 1} 6 Φ  π16 ἴῃ δα τουῖα., ἴῃ 1ϊ5. ΞΟ ΠῚ 

ΡΟΡιι5. Πτ|86 αἰ ΠΘΟΘΘΒΑΡ ΠῚ νἹ ἴδ Π511Π} ΓΘ αι Γι - 

ἴπγ, ῬΘΡ ΔΡΕΘΠῚ ΟΡΘΡΆΠῚ ΠΟΒΙΓΆΠῚ ΡΟΠΆΙηΙ5. ΑὙπ 
ΘΒ θοῖανὰ νΘγῸ, εἴ ἂν 5 ΠσΠαυΐα, οἵ δοναγία, δὲ ἀσνὶ- 

ΘΓ, ᾿ρ58 ΦΖΌΪ 6 ΠῚ ΡῸΡ 56. ΠΟΟΌββαρΙςθ βιπέ 

νἱϊαθ, Δ) ἈΠ ΕΠ] 116 Αἰ ΓΘυι ἢ αι 11 815. πὸ ΒΡ θοαὶ 

5. νεαροποιεῖταί πως, Γεποναΐτ)" φιοάαπι 

πιοάῖο. 

Ἀγ είοτεβ ἄπο Ἡθγὶ οαπὶ ὅοβς. διδάξαντος ἱκανῶς. 

Τριάοπι ἤδρ. ῥυΐπιας εἰ (]Ρ. ἀπαράλειπτον. ΑΠῚ ἄπο 

Μ,55. εἴ δ ἀπαραίτητον, ποι ἴΐα τοοῖο. 

ἰδὲς (οάεχ  οβ5. εἰ Ο0]Ρ. εἰ Ἄδερ. ρυίπιις. Ἐπὶ- 
τἴοποβ νεΐετοβ ἐπιζητεῖσθαι χατὰ τὴν ἐπιτυδειότυτα τῶν, 
Χαρά πιαποιτη ογαΐ οἵ τη α!!]} τὰ. ΠΟΙ άδτα Ηὶ 1β8: 4ιιο5 
ἴποχ αἰχὶ ΠΡτὶ χώρα πραγμάτων. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΗ΄. 

" Δείξαντος ἱκανῶς τοῦ λόγου χαὶ τὴν προσευχὴν 
τς Ὁ 

τὸ ἐργάζεσθαι ἀναγχαῖον., 
ἐξ Ξ ὃ Ἢ Ξ- 

ἀχόλουθον διδαχθῆναι ἡμᾶς ποῖαι τέχναι τῷ 

αν . 
ἀπαράλειπτον, χαὶ 

Ξ 3 
παγγέλματι ἡμῶν δρμόζουσιν. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἰδικῶς μὲν ἀφορίσαι τέχνας τινὰς οὖχ εὔχολον, 

Ε διὰ τὸ ἄλλας παρ᾽ ἄλλοις ἐπιζητεῖσθαι ἰχατὰ τὴν 

ἰδιότητα τῶν τόπων χαὶ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν ἐν 

ἑχάστη χώρα πραγματειῶν, Κοινῷ δὲ λόγῳ τὴν ἐχ- 

λογὴν τούτων ὑποτυπώσασθαι δυνατὸν» ὅσαι τὸ 

εἰρηνικὸν χαὶ τὸ ἀθόρυδον τῆς Κχζωῆς ἡμῶν συντη- 

ροῦσι, μήτε πολλῆς πραγματείας εἷς τὸν πορισμὸν 

τῆς οἰχείας ὕλης δεόμενα!, μήτε πολλοῦ τοῦ ἀγῶνος 
Η τ ΄ ΣΡ αἷς τα τὸ 

πρὸς τὴν τῶν ἀπεργασθέντων διάπρασιν, μήτε ὅσαι 
΄ - -ὃ ὦ ΕΥ - Τ᾿ ΡΥ Ὁ 

συντυχίας ἥμῖν ἀνδρῶν ἢ γυναιχῶν ἀπρεπεῖς ἢ βλα- 

δερὰς προξενοῦσιν" ἀλλ᾽ ἐν παντὶ σχοπὸν οἰχεῖον 

ἣμῖν προχεῖσθαι νομίζειν χρὴ τὴν λιτότητα, χαὶ 

τὴν εὐτέλειαν, φεύγοντας τὸ ὑπηρετεῖν ἐπιθυμίαις 

ἀνθρώπων ἀνοήτοις χαὶ βλαδεραῖς. διὰ τοῦ τὰ ἐπι-- 

ζητούμενα παρ᾽ αὐτῶν ἐξεργάζεσθαι. ᾿Αλλ᾽ ἐν μὲν 

τῇ ὑφαντιχῇ, τὸ ἐμπολιτευόμενον τῇ συνηθείᾳ 

τοῦ βίου, οὐ τὸ πρὸς ἄγραν χαὶ παγίδα τῶν νέων 

αὑπὸ τῶν ἀχολάστων ἐπινοούμενον, παραδεχτέον 

ἥμιν. Ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ σκυτοτομιχῆς τοῖς τὰ 

ἀναγχαῖα τῆς χρείας ἐπιζητοῦσι διὰ τῆς τέχνης 

ὑπηρετήσωμεν. Οἰχοδουικὴ δὲ, καὶ τεχτονικὴ, καὶ 

χαλχευτιχὴ, καὶ γεωργία, αὐταὶ ὑὲν χαθ᾽ ἑαυτὰς 

ἀναγκαῖαι τῷ βίῳ, χαὶ πολὺ τὸ χρήσιμον παρεχό- 

μεναι, χαὶ τῷ οἰχείῳ λόγῳ οὐχ ἀπόδλητοι ἡμῖν " 

πλὴν ὅταν ποτὲ " ἢ θορύδους ἡμῖν ἐμποιῶσιν, ἢ τὸ 

ἡνωμένον τῆς ζωῆς τῶν ἀδελφῶν διασπῶσι, τότε 

αὐτὰς ἐξ ἀνάγκης ἐχχλίνωμεν " προτιμῶντες τὰς 

χ (οήεχ Νοβς. εἰ (Ο]Ρ. ζωῆς ἡμῖν. 

Δ ἘΠῚΠ χαὶ παγίδα ὑπὸ τῶν νέων τῶν ἀκολάστων ὑμῖν 

παραδεκτέον ἐπινοούμενον, ταα16. ΒΕρῖΪ ρυῖππας εἰ ἔογέϊας 
αὐ ἴπ οοπίοχία ; εἴ ἴξα φασχαθ ἴῃ (ΟἹ. Ἰερίξατγ, πἰϑὶ 

4υοα Ργὸ παραδεχτέον παΡθεῖ παραδέχεται. Μοχ Μ5. 

ΠΟΠΏΜ}}1 ὑπηρετήσωμεν. ΕΔῚΕ ὑπηρετήσομεν. ΤΡΙάοπι 

ΜΞ5. ἄσο εἰχκοδομιχὴ δὲ χαὶ. ἘΔΙΕΙ οἰκοδομική τε καί. 

»Αππχαὶ ἀπο Πθτὶ ἢ θόρυδον. Μὸχ ἀπι5 Μϑ5. ἐμ-- 

ποιοῦσι. 



ἌΠΟΘΙΕ Εὔϑιυ8 ΤὙΒΑΟΘΤΑΤΑ. 

ΕῚ , 
τέχνας τὰς διατηρούσας ἡμῖν τὴν ἀπερίσπαστον 

ἥμερον λ ᾿ ΕἸ ΄ - σ΄ , ΩΣ 

ζωὴν καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ, χαὶ μήτε καιροῦ 

ψαλμῳδίας, μήτε προσευχῆς, μήτε τῆς 

εὐταξίας ἀφελχούσας τοὺς τῇ ἀσχήσει τῆς εὐσεδείας 

προσχαρτεροῦντας. Ἐπεὶ ὅταν γε μηδὲν ὑπάρχῃ 
παρ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν προηγουμένην ζωὴν καταύλά- 

πτεσθαι, πολλῶν εἰσι προτιμότεραι, καὶ μάλιστα 

ἣ γεωργία, αὐτόθεν ἔχουσα τῶν ἀναγχαίων τὸν πο- 

ρισμὸν, χαὶ τῆς ἐπὶ πολὺ πλάνης, χαὶ ἄνω χαὶ χά- 
τῷ διαδρομῆς δυομένη τοὺς γεωργοῦντας, μόνον εἰ, 

καθ᾽ ὃν εἴπομεν τρόπον, μήτε ἀπὸ γειτόνων, μήτε 

λοιπῆς 

Ἢ ξ 
ἀπὸ συνοίκων θορύδους ἣιαἰν ἐπάγει χαὶ ταραχάς. 

[ 
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γΆΙΙΟΠμΘ. ἃ ποΡὶ5. γρ]ϊοϊθπάθ ϑὰπὶ : 564 ἰδιηθα 
4ιια πἀοοι πη 116. ἀπ ΠΟ 5. ορθαπε ἐπ} Ὁ] πῃ}, τι 
ΘΟΠ] Ια ποΙΘΠθ πὰ. νἱϊα [ρα σαι αἰἰβίγα ππινῖ.,. 1185 
ἴππο ΠΘΟΘ556. Θϑὲ Ὑἱαγ ; ΟἸΠῚ Θὰ5. ἈΥΤΘ5 ΔΠΙΘρΡΟ- 
Π6ΙῈ ἀΟ θα Πητ15., 418 ΠΡΩΊ νἰ [8 πῈ ΠΟΙ πη (15- 
ἀρὰ παητ, ΠΡΩ6. ἱπιρραϊπιθηῖο 5ἰηϊ, 4ιοϊαϊπιι5 

ἀβϑί πὰ ΠΟΠΉΪΗΪ ΡΓΘΟΒΘ ΠΕ ἃ ΒΘ ΡΥ ΘΙ)", ΘΓ “τι ΠΟΙ Π18 

ἃ ἴδ ρον 6. ἅτ ΡΒ] ΠΟ ἴ85, ἅτ: ΡΥ ΘοΔ ΠΟ ΠΪ5, δῖ 

ΓΘΙΙ τι: ἀἰβο ρΠ περ ἀνοοθπὶ 605, “πὶ ἰπ Ρῥ οί 5 
ΘΧΘΡΟΙΓΟ ᾿πϑἰδίαπί, Οὐα το ϑ᾽ ΖπΆ π60 1π οἷβ. Π1Π1] 

Ἰη510, φαοα Ῥγδθοῖριιο νἱϊο ποι δ ἸΠδι [0 Π0- 

οθαῖ, 85. ΡΟ] ΓΙ Π}15. Δ}115. ΔΠΙΘρΡΟΠποπ δ δϑιηϊ, δὲ 

τη ΧΙ ΠῚ6 ΘΡΊ ΟΕ] ππ|} ἃ, ΟἸ1} ΡῈ 856 σΟΠΙρᾶΓοῖ π6- 

οοϑϑασία, Πορθῖ8 ἃ ἰοπρίονθ να σα! οηθ. ἀσν- 
οοἾα5, ᾿π ρθαϊαῖαιιθ οι ἢ Πτι5. ἀἰβοινγαπὶ πῖιο οἱ 
16, 51 πο, πὶ ΑἸΧΙ Πἢ5, ΠΟ τ6 ἃ νἱοῖ 15, π6-- 

46 ἃ ΘΟΕ ΘΙ ἈΠ ΠΡ 115. ἀπ. Ὁ] τπι5. ΠΟΪ5. δὲ τὰ} 5 
ΘΧοΙίθι. 
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ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΔΘ'. ἹἽΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙΧ. 

Πῶς χρὴ ποιεῖσθαι τῶν ἐχ τῆς ἐργασίας τὴν διά- ἢ Ομοπιοίο ορογα οἷπί υδπαάοπαα , 5ιιδοϊριοτιάαφιιθ 

πρᾶσιν, καὶ πῶς ἀποδημεῖν. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Χ , - . Χρὴ δὲ σπουδάζειν, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐργασιῶν μὴ 
ἢ 

μαχράν που διατίθεσθαι, μήτε δημοσιεύειν “ἕαυ-- 
τ τς τ ὁ 

τοὺς τῆς πράσεως ἕνεκεν. ᾿ὐπρεπεστέρα γὰρ ἣ ἐφ᾽ 
ες λεεν 
ἑνὸς τόπου διαγωγὴ, χαὶ ὠφελιμωτέρα πρός τε τὴν 

οἰχοδομὴν ἀλλήλων, καὶ ἀχριδῇ συντήρησιν τοῦ 

χαθ᾽ ἡμέραν βίου, ὥστε αἱρεῖσθαι μᾶλλον χαὶ 
ὑφαιρεῖν τι “τῆς ἀξίας, ἢ ὑπὲρ ὀλίγου χέρδους 

ὑπερορίους ἀποδημεῖν. ᾿Εὰν δὲ τοῦτο ἀδύνατον ἣ 
- Ο ἡ ΕῚ ,ὔ Ν , λ » ΠΣ 

πεῖρα δείξη, ἐχλέγεσθαι χαὶ τόπους καὶ πόλεις ἀν- 
ΕΟ 3 -Ὁ « Δ τα, ς "᾿ λ -ι 

δρῶν εὐλαδῶν, ὡς μὴ ἄχαρπον ἡμῖν τὴν ἀποδη- 

μίαν γίνεσθαι, χαὶ ἐν ταῖς ἀποδεδειγμέναις πα- 

νηγύρεσι πλείονας ὁμοῦ συνδραμεῖν τῶν ἀδελφῶν, 
ἕχαστον τὰ ἐχ τῆς οἰχείας ἐργασίας ἐπιφερόμενον. 

Καὶ χοινὴν μὲν τὴν ἀποδημίαν στέλλεσθαι, ὡς καὶ 

τὴν δδὸν μετὰ ψαλμῶν χαὶ ευχῶν καὶ τῆς “ἐ ἣν δδὸν μετὰ ψαλμῶν χαὶ προσευχῶν χαὶ τῆς “ἐν 
πὶ ͵ 
τον τόπον ἀλλήλοις οἰκοδομῆς ἐχτελεῖν. Καὶ ἐπὶ 

δὲ γενομένους, τὰς αὐτὰς αἱρεῖσθαι χαταγωγὰς τὰ ᾽ θ ἡ 5 
τῆς τε ἀλλήλων φυλαχῆς ἕνεχεν, χαὶ τοῦ μηδένα 

ς Βερ. ῥτῖπηιιβ δημοσιεύειν αὐτούς. Θ[αίπι 115 Μ5. 

Ρεγεβτὶπαίϊο. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Αἴσιιθ ἴπ 60 δἱϊαπὶ ῬΟΠΘΠά πὶ 5. Ππ|πὶ 6ϑῖ 

Π6 Ορονὰ ριοοι] ἀἰνθπδηνιβ, πούθ ΠῸ5 ἴρ505 

νϑπήθπαϊ οατιϑα ἀθηλα5 πὶ ΡΒ] οι. Οοπυθηϊθη- 
εἴτι. δηΐπι {πο ΡῚ ἴῃ τππὺ Θά θη ι6 ΙοθῸ ΘΟΠΠΊΟ- 
ΡΆΡΙ ν ἈΠ ΙΒ 1165, ἔπ πὶ Δ πλτιἔιιἃ ΠῚ 86 4] ΠΟΙ ΘΠ, 

ἀὰπα 861 ρϑυδοῖαπη αι ἀἸΔηΐ νἴοῖτ5 σοπδθυνϑεῖο- 

πη}. Οὐᾶν Δ] πλτ5 ἀθιναἢΐ ἃἸ Τα 6 ρρδεῖο 

ΒΕ 4ιιμι πο Ἰοὶ που] συνδεῖ, ΘΧΈΡα [ΟΡ ΠΗ ΠῸ5. Ρ1}6. 

χαὶ ἀφελεστέρα χαὶ ὠὡφελιμιωτέρα,, δεφμγμ5 δὲ μι ις δ5ὶ 

ἰὰ δοίΐεπε ἰοοο εἰθϑ εν. 

ἃ Ἀςρ. Ῥυΐπιις τῆς ἀξίας - ὥστε υμὴ χινυηθῆναι ἡμᾶς 

ἀπὸ τοῦ τύπου, ἢ ὑπέρ. 5ἷς τι α ἰσσο ποπ᾿ ἄϊπεονε απεῖι" 

Οἰιοὰ 5ἱ ἰά Πουὶ πὸπ ρόββθ ἀοοιιθνῖ! ὀχ ρουϊθπεῖα 5 

ΟΡρογαΣ Ῥνθιμιπι οδῖ, ΠΘ ΡΘΡΘΒΡΙΠΔΙΟ 51: ΠΟΡῚΒ5 

ἱπίειοίπιοϑα., δὲ Ιοοὰ 6Ε οἰν ταῖθϑ ΡΊΟΡια πη ΨΊΡΟΥ ΠῚ 

56 Π5 6 ΓΘ.» ΔΓΖ ΠΉΠ]Π105. ΓΡΔΈΡΘΘ 5 ΠΟΥ ΈΠΠῚ 51 6 1}}} 

δι1ἃ Ἰρβουιπι Ορθιὰ Θχρονίθηΐ, δὰ 605. 40] ἀεϑὶ- 

ΘΠ Π ΠΡ. ΘΟΠΨ ΘΗ 5. 51Π11}} ΘΟΠΘΕΡΙΘΙ 5 51 π}8]- 

416 Ῥγοβοῖβοὶ , τ οἴχπ ΡΒ] ΠΉΪ5.,. ῬΡΘΟΙΒυΒάιιθ, 

δἵ ππαῦπα ςο 1 Π οατοτ θυ σοη ΠΟΙ πε. (ἴλη) δι πὶ 

Ρουνθπουῖηῖ δὰ Ἰοοιιπὶ., δἰ Πβσᾶη: θαάθῃ ἀϊνοσϑο- 

υἷα, Τατη πητιτπιᾶ5 οπιδι ἴα» στα, τα πὶ αὶ Π]] 

Μοχ αϊι5 Μ5. ὑπερορίως ἀποδημεῖν. ϑυθῖπαᾶο Βορ. 

Ῥυΐῃητιβ ἄκαρπον ἡμιῶν τήν. 

ὁ Βεριῖ ἄπο οὐπὶ δ᾽ οβ5. τῆς ἐν ἀλλήλοις. ἘΔ ἐν ἄλ-- 

λοις. Ῥαιΐο ἀπο ἴῃ (010 Ἰορῖίαν ἀποδημίαν ποιεῖσθαι, 

ΓΨοεγος ἄπο ἩΡεὶ ἐπὶ τῶν τύπων. 



ΟΙ» φυᾶπι 
δατιθ πὶ 
τοπιρ]α ἃ- 

ἀϊτο ἀρ θα- 

1}}18., 

ΔΙμιιδ. ατις 
30. 

ὥοαπ.2.15. 

δλ0 ὃ. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΑΙΒΘΠΙΒΡ. 

Ῥυθολπαϊ ΘΠ ριι5., ΠΘήάτιθ αἰ Πτιη}.,. ΠΘαΙΙ6 ρσθὴν καιρὸν προσευχῆς, μήτε ἡμερινὸν, μήτε νυχτερινὸν 

Οἴα Πα πὶ ΠῸ5 ἴσας, ἴπππὶ 1 πΠ|561|54116 ΘΧ 

Πποπλϊπτιη {ΠΡ ΟΠ Ππ1Π} Θ᾽ Ἀν ΔΡΟΡΕΙΠῚ ΘΟΠ ΘΒ 5511 
πηΐητι5. «οι ππθ τι ΔοοΙ ρα ., 5] δὲ Ὁ οαιπὰ ΡΠ ν1- 

Βι5., {πη 51] 5011|5 θϑϑϑῖ, ΝᾺ ΠῚ 6] 1Π]} 1} 1051 5511}] 
πο] ιιΠ 1 1185 [Π} 5 {Π{180 ΓΘ 5 [65 τ 1] 105 Πα 016. 

ἐπ πὐμ ας , ΣΤ, τ αν δ, ΧΑ, (τς Υν 
ἡμᾶς διαφεύγειν, καὶ τὰς τῶν ἅ δυσσυναλλάχτων 

κι - , “- , Ν ρον 
χαὶ πλεονεχτιχῶν συντυχίας ἀδλαδέστερον διαῤῆναι 

, ΄, Ε. Ἄ Φ, 'φ ΄ “ 

μετὰ πλειόνων ὄντα ἢ χαθ᾽ ἑαυτόν. Παραιτοῦνται 
. 

᾿" λλ' ̓ ΕᾺ - 9.0. 7 , ΤῸ 
γὰρ πολλοὺς ἔχειν τῆς ἀδικίας μάρτυρας χαὶ οἵ 

βιαιότατοι. 

ΙΝΤΕΗΑΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. 

126 πιιπεϊινιῖς φ ἤιαι ἐπὶ οοπνοπδιις. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ὑ ΟΥα ΠΟ ΠΙ ΠΠν ΘΙῸ ΠῸ. Θὰ5. Ζαϊ θην ΠιΠ ἸΠπα110-- 

Πο5 {π ἴῃ ἸΟΟΙ5. 5 0} πη Γγ γ65 οο]πτι". Πππιηῖ,, 

ΠΟΪ5. σΟην ΟΠ 6. οβίθπα τ Βουρίανα. ΝΟ, ΘΏΪηῚ 

ΑἸτπι5. οὐ] π5ατια πὶ τοὶ σγατα π΄ ΠΠΔΥ ΤΥ ΓΙ]5. ἅτ} 
Ἰοοῖβ. Δ] ο πε ι5. ἄθοθι ΟΠ Ἰϑιϊα πο5. ΓΘΡΟΡΙῚ., 

αύαιη. ΟΥ̓ ΠΕ οαιιδα.,. Θὲ τις ϑα ποίου σοπϑίαπ- 

τη. 4π| ΡΥῸ ρῥἱθίαιθ ἃ ΠΡ ΓΘ ΠῚ τιϑτιθ. ἀθοου- 

τὰγιιπτ, π᾿ ΠΙΘΙΠΟΓ Δ ΠῚ γΟνοσλ 65... δα] ΘΠ ]]6 ΠῚ 

ΘΟ Π} 1] ἘΠ] ΟΠ ΘΙ ΠΟΙ ΓΘΠ ΓΙ 5. ΠΙΘΠΙ ΠΟΙ Π 416 ρ6ὺ- 

«{πᾶλ ΠΟΥ ΘΠ (165 185 ΤΟΠ] ηἰ, (11 Οἴτ 1 Θ᾽ 5ΘΙῺ ΡΟ" 

οὐ Ὁ ιι6. τ} 15. 6556. δὲ Πλι1}}}15. σου 6, 11] 5ου]- 

Ῥιαιπ Θδ[ 5 'π 605 50105 4] ΟἸΓΟΊΙ ΠῚ [ΘΠ] τΠῚ ν ΘΠ - 

ἀοθαη!., Θιημθ θαπίαιιθ, ΠΆσ ΘΠ Πτιπὶ ᾿πιο πα, ἴὰπη- 

4 Δ ηι 51 ππο σα τρὰ ΡΓΘΟΔΙΙΟΠΪ5. ἀΟπλιιπ πῃ ἰα[ΓῸ- 

Π11ΠῚ ΒΡ πποδιὴ τ ηϑηη!ᾶ556:. Νϑάιιθ νοΙῸ . 

«αοπῖδμι 811] [απ θαμὰ ἀ1180 ἀριι 5ὰΠοῖο5 ΟὈΕΪΠ6- 

Ῥθὰΐῖ σοπϑιιθιι πο ψ]ΟΪανΟ Ὸ. .,. {π| ΟἴϊΠ ΡΙῸ 56 

Ἰπνὶσθηι ΟΥΑ 6 δ] ἰδϑθηΐ, δὲ ἀπὰ οὐτηλ θ] Εν} 115 

Τηθῖιὴ δάοναγο, οἵ οὐὰπὶ ᾿ΔΟΡΎΠΪ5 ἱΠῚ ]ΟΥᾺΓΘ, 

᾿ρϑιιπιαιιθ ΡΓῸ ρϑοσδιῖβ ργορίτπιπι γοάάθνθ, βγὰ- 
τἰὰ5. ΡΓῸ θϑ ποι οἰἶβ γοροπάθιθ, ἂς νου 15 που Εν 15 

5656 :ο ἀΠΠσαγο (ιιοά δάϊιιο ποβίνα Θυϊα ΠῚ ΠΊΘΠΊΟ - 
γα τιδιτατπιπ δὲ ΟὈΒΟΥν ἃ[αΠὶ [ἰἰ|550 ΠΟΥῚΠΊΙ5}ν 
ῬΙῸ ὶ5 ΟΠΊΠΙΠ 115 [ΟΓ 1... ΠΙΙΠ ἸΠᾶ5Π7116., ἃ0 Θ01}- 

1116 ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ Θὲ [θη Ρῖι5. {ΠΠπ|4 δὲ Ἰοοῖιπ ο[Π]-- 
οἰτιπ τ, ΘΟΠ ΓΙ ΠΟ ΠῸ5. ΘΙϊα πη. 05. ᾿μηΪ αν} ΒΔ] 65, 
δ]ιβήιιο τοὶ ραν οΙραιτοπο ἀρδιγα δὲ ἱπορία οοη- 
Πυπηαγ : 56 ΠΟ} 15 605 σοηνθΠι5 δα ᾿πηἸΓὰ Πά ΠῚ 

ῬΙΌΡΟΠΟΙῸ 4] θμλι15.,. 4αἰ ἀ6 Ἰομιΐπο ποϑβίχο ἴῃ 

ἃ Τ)πι5 Μί5. τῶν δυσαλλάχτων. ΠΟΙ 6 πὶ 15 Μ5. 

χαὶ πλεονεχτῶν. 

» Ἄορι ἄπο οαπὶ οβ85. ἐν τοῖς περὶ αὐτοὺς τόπους. 

Οὐάοχ ΟΟἹΡ". ἐν τ 

Ῥανίίου ἂὸ Βα51}}. ἐν τ 

ἰς περὶ αὐτοὺς τόποις. ἘΔ 1110 Ῥαν 185. 

τοῖς περὶ αὐτὰ τόποις. ΑἸΙΦυδπίο 

Ροβι ππτ5 Νί5, ὑπόμνησιν ἐξελθόντας. Νοο [τὰ παι]ῖτο 

ῬΟϑι ἐπηρ 551 ΠΡ] χαὶ πάντοτε. Ν' οἴονο5 {τὸ5 ΠΠΡΥῚ] ρττ- 

ΠΡΩΤΗΣΙΣ Μ΄. 

Περὶ τῶν ἐν συνόδοις πραγματειῶν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΡΣ ΕΟ Ν Ε - ,ὔ ’ ΕῚ Ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς ἐν τοῖς μαρτυρίοις γινομένας ἀγο- 
, ΓΝ 7) πτ κςΣ ῊΝ δ τ ἢ Ἔν τ» 

ρασίας οἰχείας ἡμῖν ὃ λόγος δείκνυσιν. Οὐ γὰρ ἀλ- 

λου τινὸς ἕνεχεν ἐν τοῖς μαρτυρίοις, ἢ ἐν τοῖς " περὶ 
ῇ ς Σ 

αὐτὰ τόποις φαίνεσθαι ἐπιδάλλει Χριστιανοῖς, ἢ 
- (ἢ ὩὩ ΄ 

προσευχῆς ἕνεχεν, χαὶ τοῦ εἰς ὑπόμνησιν ἐλθόντας 

τῆς τῶν ἁγίων ὑπὲρ εὐσεδείας μέχρι θανάτου ἐνστά- 
Α, τ Ξ 

σεως, πρὸς τὸν ζῆλον τὸν ὅμοιον προτραπῆναι" 

μεμνημένους τῆς φοδερωτάτης ὀργῆς τοῦ Κυρίου, 
᾿ ς Ν 

ὅτι χαίπερ πάντοτε καὶ πανταχοῦ πραὺς ὧν, χαὶ 
Νν Ὁ 7 ἢ ᾽ὔ, ’ “ ταπεινὸς τῇ χαρδία, χαθὼς γέγραπται, μόνοις τοῖς 

δὶ νὰ Ἀ Ὁ 3 , περὶ τὸ ἱερὸν πωλοῦσι χαὶ ἀγοράζουσι τὴν μάστιγα 

“ἐπανετείνατο, ὡς τῆς ἐμπορίας τὸν οἶχον τῆς 

προσευχῆς μεταποιούσης εἰς σπήλαιον ληστῶν. Οὐ 
5 » νι [ἢ ΄ ᾽, 

μὴν, ἐπειδὴ ἕτεροι προλαδόντες παρέφθειραν τὴν 

χεχρατηκυῖαν ἐπὶ τῶν ἁγίων συνήθειαν, χαὶ ἀντὶ 

τοῦ προσεύχεσθαι ὑπὲρ ἀλλήλων, καὶ μετὰ πλειό- 

νων προσχυνεῖν καὶ προσχλαίειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐξι- 

λάσχεσθαι μὲν αὐτὸν ὑπὲο τῶν ἁμαρτιῶν, εὐχαρι- 
-“ - - -" δ Ἂ 

στεῖν δὲ ὑπὲρ τῶν εὐεργεσιῶν, οἰκοδομεῖν δὲ διὰ 
-» ᾿ Ὁ 7 “ ηῇ, δὴ τὸ -Ὁ 

τοῦ λόγου τῆς παραχλήσεως, ὅπερ ἔτι καὶ ἐπὶ τῆς 
, , ,» Ε 5» , 

ἡμετέρας μνήμης τηρούμενον ἔγνωμεν, ἀντὶ τού- 
ὃ Ρ 

τῶν ἀγορὰν, χαὶ πανήγυριν, χαὶ χοινὸν ἐμπόριον 

Ὁ τόν τε χαιρὸν χαὶ τὸν τόπον ποιοῦνται, ἤδη χαὶ 
Ξ ᾿ Αι εἶ ἢ ΚΑΑς 

ἡμᾶς ἀχολουθεῖν αὐτοῖς προσῆχε, χαὶ βεδαιοῦν τὰ 
ν - ἃ. ῃ - , ἈΘΎΔΝΑ, το 
ἄτοπα τῇ “κοινωνίᾳ τοῦ πράγματος " ἀλλὰ μιμεῖ 

Ὁ» -Ὁ- ᾽ - 7 Ὁ Ὁ 

σθαι τὰς ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν 

τοῖς εὐαγγελίοις ἱστορουμένας συνόδους, χαὶ πλη- 

ροῦν τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ὡς συντελοῦντα τῷ τοι- 
, ,ὔ Ν ’, ΓῪ , λ Γ σ͵ 

οὐτῳ τύπῳ διατεταγμένα. ΓΓράφει δὲ οὕτως “Ὅταν 

ἴεν 55. χαίπερ πάντοτε. 

ς ἘΜ1Ὶ οὲ δρ. ῥυίπιιβ ἐπανετείνετο. ΑἸ ἄπο Μ85. 

ἐπανετείνατο. 

ἀ Ῥαι]ο ΑΠΠον 055. τὴν χοινωνίαν τοῦ πράγματος" 

ἀλλὰ μᾶλλον δὲ μιμ.. Ἀδα ῥῬυΐπιιιβ τῇ χοινωνίᾳ τοῦ πρά- 

ματος, μᾶλλον δέ. Ἠαιά Ἰοηρσο νοοοβ Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Δα Ἰπλῖῖ5. ἐχ ἀπ ας ἀποθῖι5 ΠΡ ΥῚΣ. 

ἣππυεουι χὰ πῶν Δ. Δ, Δ ιν τ. 



ΒΕσΌΓῈ ΕὐϑΊτῦ5. ΤΑΛΟΤΑΤΑἁΑ͂.. 

συνέρχησθε, ἕχαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν 
ἔχει, ἀποχάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν 
ἔχει - πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 
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ΘΥΆΠΡΟΙΠ5. ΠΑΡΓΑΠΙΙΡ. , ΑΡΟΒΙΟ 6. τηλπάήαλία,, 
[ΠῚ ἃ ΠῈ 41185. Δ Πᾶ ΠΟ ἀσθηα] γΑΠ]ΟΠΘη σοηά ι- 
οδΠΓ., Ρουἤσογθ, [τὰ ἀπΐθπη 50.101} : (τέπι οοτιν - 1. (ον. τῆ. 

πα ἰδ, τιτυτι5τεϊδητι6- υδϑίτιιπι ρϑαϊπιιίπι παῦοί,, 36. 

ἀοοίγίπατι μαϑοὶ, ἀροοαϊγροῖπι παῦοι., ἰἰιρτίαπε 

μανοί., ἱπιίογργθίαϊίοπειν ἠαώοξ ; οπιπία «ὦ 

(αϊποαῖίοποπι Πὶαπί. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μ,Α΄. 

Περὶ αὐθεντίας καὶ ὑπαχοῆς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἔν αὐταῖς μέντοι ταῖς συγχεχωρημέναις τέχναις 

ὁ οὐχ ἕκαστος ἣν ἔχει, ἢ βούλεται μαθεῖν, ἐπιτρέ-- 

πεσθαι ὀφείλει, ἀλλ᾽ εἰς ἣν ἂν δοχιμασθῇ ἐπιτή- 
- ἰὶ ε ἊΝ ΕἸ ΄ ς ον ᾿ ΄ 
δειος εἶναι. Ὃ γὰρ ἀρνησάμενος ἑαυτὸν, χαὶ πάντα 

τὰ ἑαυτοῦ θελήματα ἀποθέμενος, οὐχὶ ὃ ' βούλεται 
ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὃ διδάσχεται. Οὐ μὴν οὐδὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐχλέγεσθαι τὸ συμφέρον συγχωρεῖ ὃ λόγος τῷ ἅπαξ 
τὴν ἑαυτοῦ οἰχονομίαν ἐπιτρέψαντι ἑτέροις, οἵ πρὸς 

ὅπερ ἂν χαταμάθωσιν ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπιτή- 

δειον, εἰς ἐχεῖνο αὐτὸν τάξουσιν᾽ ἐπεὶ ὅγε χατ᾽ 

ἰδίαν ἐπιθυμίαν ἐχλεγόμενος ἔογον, χατηγορίαν ἐσ ἜπτΟυ! γόμενος ξργον ; ἼγῸρ 
"ς ε: Ἶ 

ἑαυτοῦ ἐχφέρει, πρῶτον μὲν αὐταρεσχείας, ἔπειτα, 

ὅτι ἢ διὰ δόξαν χοσμικὴν, ἢ διὰ χέρδους ἐλπίδα, 

ἢ διά τι τοιοῦτον προσπέπονθε τῷ ἐπιτηδεύματι, ἢ 
Ἂν ἢ ’΄ .-Ὁ Ν :- , Ν 

δι᾿ ὄκνον χαὶ ῥαθυμίαν προτιμᾷ τὸ κουφότερον. Τὸ 
ν᾿ ΄ Ὁ 

δὲ ἐν τούτοις εἶναι ἀπόδειξίς ἐστι τοῦ " μήπω ἀπηλ- 

λάχθαι τῆς τῶν παθῶν κακίας. Οὔτε δὲ ἠρνήσατο 

ἑαυτὸν ὁ ἰδίας δρμὰς ἐκτελεῖν θέλων, οὔτε ἀπετά-- 
ξατο τοῖς τοῦ χύόσμου πράγμασιν, ἢ εἴπερ ἔτι πρὸς 

» ᾿Ὶ ΝΥ Υ » τ 2 ᾿ ἌΕ. 

χέρδος καὶ πρὸς δόξαν ἐπτόηται. Οὐδὲ μὴν ἐνέκρω- 
-ὩὉ ν - Ὁ ν ᾿Ξ 

σεν αὐτοῦ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὃ τὸν ἐν τοῖς 

ἔργοις χόπον μὴ ὑπομένων, ἀλλὰ χαὶ αὐθαδείας 

δεῖγμα καθ᾽ ἑαυτοῦ ἐχφέρει, “ ἀχριδεστέραν οἰόμε- 
» ΕΣ - , - - , 

νος εἶναι τὴν ἰδίαν ἑαυτοῦ χρίσιν τῆς τῶν πλειόνων 

δοκιμασίας. Εἴτε οὖν ἔχει τις τέχνην μὴ κατεγνω- 

σμένην ὑπὸ τοῦ χοινοῦ, ἀποπηδᾶν αὐτῆς οὐχ ὀφεί- 

λει ἀστάτου γὰρ γνώμης, καὶ προαιρέσεως ἀδε- 
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ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΙ]. 

126 «ποίϊοτίίαίς δὲ ονεαϊοπιίϊα. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τι, 88Π6 ἴῃ Π]5 ᾿ρ515 4τι88 ΘΟ ΠΟθϑ528 51Π|Ὲ ΔΡΕ θτι5, 
ΠΟΙ Δ ΠῚ ΡΘΥΠ ΘΠ τι δδὲ ππϊοι 116... τὶ 
ΘΔ} 5 4πὰπὶ Ο]16ὲ., ἅπ ἀἴβοθυ να]ξ, Θχεγοθαῖ : 
56 ϑᾶμη., δ {τᾶ πὶ {π|6Π0ὰ Ὀ᾽ τι; ἸΦοΠοιιβ. Νὰ πη αι] 
56 'ἴρ56 ἀΡποϑαν, 56 41|6 5ρο] αν ὴ ΟἸΠΠΙθ1ι5 5115 
γοΪτιπ δ 115. πὸπ απο νὰ]Ὲ, ἔδοιε.,, 564 «υοά 

ἀοοθῖιν. ΝὍάιι6 γΕΓῸ ΤΆΓῸ 51Π|0 Θ11ΠῈ ἃ 56 ΠΊΘΕ 050 

404 π||}6 οϑὲ ἀο]σθρα , 4 5616] 56] 6! ]ρϑιπ 
1115. σαι ον παπάπιπι ἐγ! ἀθριῖ., απ δα αιιοάοιηι- 
4116 δἵιπὶ ἴῃ ποιηῖπο Ποπλϊπὶ Ἰἀοπθϑιιπὶ οοσπονο- 

τἶπε,, δὰ 1Ἰὰ ἀδϑεπαθιιπὶ ᾿ρϑιιπ. Ο]5 4115. ΘΠ ΠῚ 
π᾿ Ορθῦθ ἐδ] σθπάο ΟΡ] 1 τα] 5ιι85 ΟΡ ΒΘ αν, 
᾿πϑί πη! αΐ 56 ᾿Ρ56. Ρυίπηιπι αϊάθιη, {πο ρμ]ασοθαὶ 
51 1051 : ἀοῖπάθ, αιοά ἀπὲ ΡΙΌρίθΡ. β] ον ἃ ΠῚ 

Πγ Πα Δ ΠΔ ΠῚ, τι ΡΓΟΡΙο 5ρ6η [πο] , ἅπ| Ρ᾽Ὸ- 

Ῥίθυ ΔΙ ψαϊ 4 Πυι] 5πιοάϊ., δα πᾶπο Ἀγ ΓΘ ΠῚ ΡΙΌΡΘη - 

ἄδαΐ, απὶ φορά ἸΔΡογθπὰ ἰθν] ον πὶ Δη Θροπαΐ ΟὉ 
5Θσπ ἴθ πὶ [416 5ΒΟΟΟΡ ἸΔ ΠῚ. (ἴιπ τι 6 } {1115 πὶ 
115. Ὑἱ{15. νϑυϑαῖα., ΔΥΘΙΙΠΠΘΏΓΙΠ δϑῖ ΠΟΙ τιΠ 
πη ἃ οπρί ἀϊταίτιμη. πιὰ]! πἰτατ6. ΠΟ τι ΠῚ 6856. 
Νόατι6 γ61Ὸ 586 ΔΡΠοραν , 41] 51:15 ᾿Π56}ν1}8 ψ]} 
Αἰ  ΠΡτι5., ΠΟ 116 γΘυη 51} παι ΠΕ π1ΠῚ πλτιΠ 641 πορο- 

Εἰ15.. οαπὶ δάπιιο Ποῦ] δὲ σ]ουῖα ἀθϑι ἀθυῖο ἰθπρα- 
ταν. Νϑα6. οαπη που ΠΠ σαν τς ΠΠΘΠ γα 51ὰ [ο- 

γοϑίνία. , {πὶ ποῦ διιβεϊπθί Ορϑυιπὶ ἰΔΠΟΓΘΠῚ : 

56 ροιίι5. ργὰ 86. [διε δυΟΘΠΙΘΠῚ 6558. 56 οἱ 
ΘΟΠΠΠΠΔΟΘΠῚ 5, αἴ 4] 51ΠΠῚ πΠΠ|1|5 {ππ Ποἴτπιπ πη 6- 

βαίου, “ ἐξουθενεῖν τὰ παρόντα᾽ εἴτε μὴ ἔχει, μὴ Ο 1ἴπι5 6556. ἀποᾶΐ ΘΓ Ῥγδθβία 115 Ρ] ανῖιπὶ 5 ἢ Θεὰ. 

ε ἘΔ οὐ Ἀδρ. ἰογίϊι5. οὐχὲ ἕκαστον ἣν αὐτὸς βούλε- 

ται μαθεῖν, ἐπιτρέπεσθαι χρή. Ἀδρ. Ῥυΐπιιβ εἴ (0}}», 1ϊὰ, 

αὐ οατάαϊπηι5. 
ΓΆΕρ. ῥυΐπιιβ οὐχ ὅτι βούλεται. 

ὁ Ἄορ,. Ῥυΐπιιιβ τοῦ μήπω. ἘΔ τοῦ 

ν 7] άεηι Μ5. εἴπεο πρὸς δόξαν ἔτι χαὶ χέοδος ἐπτοηται. 

οὐδὲ ὑνὴν ἐνέκρωσε τὰ ἑαυτοῦ, ΠΟΙ ἐπὶ 4115 Μ55, ἔργοις 

πόνον. 
ς ἘΔῚΠ εἰ Ἀθρ. τονιῖαβ ἀχριδέστερον. ΑΠΠΙ ἄπο Μϑ5, 

ἀχριδεστέραν. 
4 Τιορίταν ἱπ (0}}». ἀδεδαίου ἐξουδενεῖν. 



1. ΤΠ6ςς 4. 

422 ἘΝ 

5ῖνο ᾿σί ταν τθηθὲ 4}}}5 ἀγίθ πη ἃ ΘΟΙΠλ ΠΙαῖ6 παι 
ἐπι ριον πὶ . ΘΔ ΠῚ (ἰδβοῦο ΓΘ ΠῸῚ δ )οι ( 65. θη Ϊ τη 
ΔΌΪΠΪ ᾿ΠΟΟΠϑἰδ ΠΕ15.. δ" ἸηΘη 5. ̓πΟΟυ Γᾶ, πἰΠ1]1 

(ἌσΘΓΘ ᾿ δοβΘΠΓἃ) : δῖνθ ΠΟῚ Πα] θοῦ, 51 ὈΠρ5 1 πὸ 

51 Π]1, 564. 4104] ἃ πΙΔ]ΟΥ 115. ῬΓΟ θα τι οϑῖ, 

δυο ρίαϊ.. αὐ ᾿π Οπηηΐθιι5 ΟὈΘά τα βορνθῖιν. 

ιιθηι πη τι ἃτι ΓΘ ΠῚ 51} 1105] «ΘΙ δοῦαι ἢ ρΟΡ ΠΝ - 

ἴθνΡθ, πα ΘΟΟ 1}. 6556. ἹΠΟΠΒΓΡΆΓΙ ει : ἴα 

ἀποάιτιθ γθηὶ ἃ} }115 ἀρ ΡΟ]να τὰ ἢ ΠΟ 5050  ρ 6, 
ῬΓΟΒΙῸ ψϑυετιι". Τη10Ὸ Θυϊα ΠῚ 51 4115. πα δαῖ ΡΟ ΠῚ, 
ΠῚ Ρ]δοθαι αὐιἴθ} 6115 Ἐ5115 [ΡΟ ΡΠ ΓΑ ΤΙ. ἃ] ϊοῖαι 

᾿ρϑᾶπη. ῬΡΟΠ ΡΟ ἈΠ ΠΟ., 56 4τ|6 ΠΕΠΠ1π|5 Τὶ πηιιη-- 

ἀπ» δι! οβιιπι 6558 ὁδίοπαι, Ναιη λσουο {1ι1-- 

ἄθπὴ οορ τα ]οπαα ἢ νο] πἰαῖθϑ, 6715 ὁδὲ {{| 506 ΠῚ 

ποη μαθρθὲ, [πὰ ΑΡΟΚΙΟΪΙ ϑαπιθη δὴ : 564 ΘχἢΪ- 

Βὲτα ἴῃ Οπηπίθριι5 ορθάϊθητῖα,, φυϊ ἀἀπὶ δϑὲ ἰαπ 6 

ἀἰβηιιηι,, οἴη ἰάθη. Δροβίοϊ τι. αἰΐαιιος. ἰαπιάθὲ., 

4τιο« 5οῖρ5ο5. ἀθάθυῖπε ρυϊπηιιη Ποιηϊπο,, ἀθιπ 6 

ΘΕ απ) ΠΟ] Ϊ5. ρθυ νο πη ΐαῖθη Π οὶ. 

2. (ὑδδ θυ 11 ΠῈ τἰπιιΠ} ΘΠ 116. ΟρΟΥ ΘΕ ΟΡΘΥΪ 8110 
Ἰπίθη τι ΠῚ 6556, Θἰ{πι6 ἀμί μηο ἰδοῦ δὲ δι ἴοθὸ 

᾿Που 66.) ΘΓ νοὶτε 6 ἱπϑρθοΐουθ, πη ρῖσΡῸ 

βίο δὲ αἰτθητίονθ αἰ] τοητῖα. {ΠΠπ|| ἱπου!ραῖο 

ΘΧΘΟΙΡΌΘΙΘ. , ὉΠ 5ΘΠΡΘΡ ΑἸ 6.6 ροβϑὶί : ἤοοθ δἱοιῖ 
οοτεἰὶ σον οσιεπι ἐπι τη ατεὶν τι 5. εἰοιεϊ το ε1γὶ δικΟΥ τι, 

ἐξα οοιἰὶ ποςοίσὶ αὐ 1» ουιϊνιπι {)οιίπὶ τιοϑδίγιεπε Σ 

ΠΟΙ ἁϊιῖθη ἃ ἃ]ϊὰ ἃ Δ]18 1} γα ηϑῖγο. ΝΟ ΘΠΪ ΠῚ 

παζια ποδία. Ὁ] 115. 5108} Πλ τ ΠΘ ΡΠ] 115 [πο] 
Ῥοῖοϑδι, Ἰάθοίι τπᾶΠ| ἃγΘ ἢ ἀσοιναΐθ [λοιταγον 

4 πιά πὰ Πλ11ὰ5. ἢ ρΘυ θοῖθ ἀἰ ΕΠ Πσ ΓΘ, ἀ{|}1π5 δϑί. 
Ἐτοπὶ μὴ 51 αἰἰβινα μαπὶ θ] γα, οἵ Θχ ἃ]ϊὸ δὰ αἰτιὰ 

{γα ΠΘΘΆΠΊΔ15., ῬΡΘΟΙΟΥ ΖΔ ]τιο εὐ πα] τη Οριῖβ ἀΡ- 
50 ν1Π 0, 1Π416. Θεά πὶ ἀπ η}1 [Θν ᾿τὰ5., δἱ Ἰάτ ἰποϑὲ, 
γϑἀανσατιι"., ἀπ δὶ Ποπά τιμ {πιθυ τ, προ πορα αι. 

Φιυιοά δὶ ἴτὰ ΙΖ αλ 40. ΠΘΟΘββὶ [ὰ5 ροβίμ]!θε,, ρὰν 
οϑ Θιι πὴ απ Ἰἀοηθιι5 658, 115. ΘΕ Τὰ πὶ ἀν ΕΠ] 115. 5ιιρ-- 

ῬΘυα5. νΘηΪΡΘ : ΠΘαπ6 ἰὰ ἃ βθῃηθιρ50., 566 5ἱ 

ΒΆΑΒΙΠΠ ΟἸἘΒΆΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟΘ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

-: ; εν 
ἑαυτῷ λαμδανέτω" ἀλλὰ τὸ παρὰ τῶν μειζόνων 
δοχιμασθὲν ὑποδεχέσθω,, ἵνα ἐν παντὶ τὸ εὐπειθὲς 

“διασώζῃ. Ὡς δὲ τὸ ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν, ἀπρεπὲς 

ἀπεδείχθη, οὕτω καὶ τὸ παρ᾽ ἑτέρων ἐγχριθὲν μὴ 
ἈΠ ΕΞ ἃ πε σον ἄς ΠΟ 

χαταδέχεσθαι, κατεγνωσμένον ἐστίν. ᾿Αλλὰ καὶ ἐὰν 
5. ΤῊΝ ἈΝ το " ἔχῃ τις τέχνην, μὴ ἀρέσχῃ δὲ αὐτῆς ἢ χρῆσις τῇ 

Ν ,ὔ ὔ δὴ ΞῚ "ς Ν 
ἀδελφότητι, ἑτοίμως αὐτὴν ἀποῤῥιπτέτω, δεικνὺς, 
" ΚῚ κ “-Ὁ - - 

ὅτι πρὸς οὐδὲν τῶν ἐν τῷ χόσμῳ ἐμπαθῶς διάχει- 
,͵᾿ Ἀ ᾿ - ν ΄ ΄ω Ν δι, ται. Διότι τὸ μὲν ποιεῖν τὰ θελήματα τῶν διανοιῶν, 

ἘΠΕ Ν : Ξ ἐς 
τοῦ μὴ ἔχοντός ἐστιν ἐλπίδα, κατὰ τὸν λόγον τοῦ 
» ᾿Ὶ μὴ - 

ἀποστόλου" τὸ δὲ ἐν παντὶ εὐπειθὲς, ἀποδοχῆς 

ἀποστόλου “ἐπαινοῦντός τινας, 
.“ « Ν ΕΣ κως -Ὁ- ' , Ξὰ Ν ὅτι ἑαυτοὺς ἔδωχαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ, ἔπειτα καὶ 
ἐπε ἀγὸς ἢ Ξ; 
ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ. 

ων που εκ οδϑ 
ἄξιον, τοῦ αὐτοῦ 

3 
“Ἕχαστον μέντοι γρὴ τῇ ἰδίᾳ ἐργασία προσέχειν 5 ΜῈ ΧΟ τη οι ἐργάσεα πρΌσΈ ΕΌΝΣ ᾿Φ Ἶ δι 

χαὶ ταύτης ἐπιθυμητικῶς φροντίζειν, χαὶ ὡς Θεοῦ 

ἐφορῶντος, ἐν σπουδῇ ἀόχνῳ, χαὶ ἐπιμελείᾳ προσ- 
ὃς Ἐς ν᾿ 

εἐχεστέρᾳ ἀμέμπτως Ε ταύτην ἀποπληροῦν, ἵνα ἔχῃ 

παῤῥησίαν λέγειν ἀεὶ τό" ᾿Ιδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων 

εἰς χεῖρας τῶν χυρίων αὐτῶν, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ 

ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν " χαὶ μὴ ἄλλοτε 
εἰς ἄλλο ἢ ἀποπηδᾶν. Οὐδὲ γὰρ ἣ φύσις ἡμῶν πολ- 

( Ξ ἢ 
λὰ διυοῦ χατορθοῦν ἐπιτηδεύματα δύναται" χαὶ τὸ 

-» “ο -Ὁ ΝΆ ωυ - , 

μίαν φιλοπόνως ἐχτελεῖν τοῦ πολλῶν ἀτελῶς ἐφά-- 

πτεσθαι χρησιμώτερον. Ὃ γὰρ εἰς ' πλείονα μερι- 
σμὸς, καὶ ἣ ἄλλοτε ἐπ᾽ ἄλλο μετάδασις πρὸς τὸ 

μ ΝᾺ Ὁ ἌΝ ΕΝ »ν ν ᾿ς 0 2. - ᾿ς μηδὲν τελειοῦν τῶν ἔργων, ἔτι καὶ ἤθους ἐλαφρίαν 

ἢ προὐπάρχουσαν ἐλέγχει, ἢ καὶ μὴ οὖσαν ἐμποιεῖ. 

᾿Κὰν δέ ποτε χρεία χαταλάδῃ, ἐπιβοηθεῖν χαὶ ἀλ- 
λαις τέχναις τὸν ἐπιτηδείως ἔχοντα ἀχόλουθον. Καὶ 

οὐδὲ τοῦτο ἀφ᾽ ἑαυτοῦ - ἀλλ᾽ εἴ ποτε προσχληθείη 

οὗ προηγουμένως ἥ μῶν ποιούντων τοῦτο, ἀλλὰ κατὰ 
«πᾶ η40 Ἰην τα Γτ|5. 51Ὁς, δῖα 0 1 πϑα τἀ τ} [Ἀοῖα- περίστασιν" ὡς καὶ ἐπὶ τῶν μελῶν τοῦ σώματος, 
Π115. ΠΟΒΓῸ ὈΡΠ1Ο ΘΟΉΒ51Π10., 56 οάϑιι {πο η 

ἀν θθηΐθ., αιιθηδ πηοά τη]. Θὲ 1π ΘΟΥΡΟΥ 5. ΠΙΘη}- 
Ἰνὶ5. ἢτ, φααπάο, ες θαπίθ ρϑάθ, πιᾶπι ἱπηἰ{ἰ- 
τη}, Ἐξ ΓιιΓΒι15., ΘΔ] τὴ] ἃ 50 ͵ρ50. ἈΡΊΘ ΠῚ 

Ὁ Ἰῦηι8 Μϑ. εὐπειθὲς ἀποσώζῃ. ΤΡ’ ἄδην ἄπο Μ55. ἐὲ 

οβ5. τὸ ἑαυτῷ. Ἀδσ. ἴουιϊαβ οὐ δὶ τὸ ἑαυτοῖς. Ἀπτ- 

5115 πο ἴρδὸ ἴῃ Ιοοὺ ἀπε ϊ ἔτ. ΠΡΡῚ ργαΐον Υ 055. 
ἀπεδείχθη. ἘΔπῚ ἐδείχθη. 

ΓὮδρ. ΡΥΪπλιβ οἱ οβ5. ἐπαινοῦντος τινας, χαὶ λέγον- 

τὸς ὅτι. ΑἸ Μί55. οἵ δὶ ἐπαινοῦντος τῶναξ, δέει, 

5. Νὸχ ταὐτὴην αἀάϊία ο5ῇ ἐχ (ΟἹ ον πο, 

Β Ἰάθμι Νς. ἄλλο μεταπυδᾷν- 
᾽ 1 Τάοπι θοὸν ὁ γὰρ ἐπί. Μοχ Πὶς ἴρ5.. Οοάδοχ ἐπ 

[} 5 , τ ῸΑ 3 "» Ὁ 

ὅταν ὀχλάσαντος τοῦ ποδὸς, ἐπιστηριζώμεθα τῇ χει- 

ρί. Καὶ πάλιν, ὥσπερ τὸ ἀφ᾽ ἣ ἑαυτοῦ ἐπιπηδᾶν, 
Ν 

ἀσύμφορον" οὕτω τὸ προσταχθὲν μὴ χαταδέχεσθαι, 
᾿ ν ἵ ᾿ "» ,ϑδωΝ 7 ͵, 

χατηγορίας ἄξιον, ἵνα μήτε πάθος " αὐθαδείας τρε- 

“ν 
ἄλλῳ. 

« α΄ Β851}. ρουϊπάο αἱ Ῥαγίβ. τὸ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, Ἐδά1- 
το  επ. εἰ δ. ἴογπ5 τὸ ἑαυτῷ, δα οπὶ Ρ]απε βοη- 
τοπῖϊα. Βορ. ρῬυϊπιαβ οἵ (010. ὥσπερ τὸ ἐπιπυδᾷν ἑαυ- 
τῷ, ἀσύμφορον, 5θηδιι ΠΟῺ (Ἰπϑῖτη}}}. ΠΡ᾿ ἄθτὰ ἀπε αὶ 

ἴγ65 ΠΡΡῚ ρυωῖον δ οββ. προσταχθέντα. 

»ἜἘορ. Ρυΐπιις δὲ Αἴ οββ. δὲ (915. αὐθαδείας αὔξηται, 
γ6 ατιφ δ αίιν οἴει ΑΥ̓ΤΟ Θαπμῖίω. 

σ-- 



ΒκαῦυμῈ Εὐδϑιῦϑ ΤΑΛΟΤΑΤΑ. 

7ὕ τω ε “-᾽ ὶ τ ( ὃ 

φηται, μήτε ὃ τῆς ὑπαχοῆς χαὶ εὐπειθείας ὅρος 

διαλύηται. Καὶ ἣ τῶν ἐργαλείων δὲ φροντὶς διαφέ- 
ρει μὲν προηγουμένως τῷ ἑχάστης ἐργασίας τεχνίτη. 

᾿Ιὰν δὲ ἃ ὲ παροφθῆν βαί: Ὡς ρα ποτὲ παροφθῆναι συμδαίη τι, ὡς χοι- 
͵ -- ὦ 

νὸν πάντων χτῆμα,, οὕτως τῆς προσηχούσης προ- 
᾽᾿ ΕἾ 4 , ε , - , ἥ, 3 δὶ 

γοίας ἀξιούσθω ὕπὸ τῶν πρώτως θεασαμένων. [ἰ γὰρ 

χαὶ ἣ χρῆσις αὐτῶν ἰδιάζουσα, ἀλλὰ τὸ ἐξ αὐτῶν 

χρήσιμον χοινόν. Τὸ γὰρ ὡς οὐδὲν προσηκόντων τῶν 
- 3)" - 

ἐκ τὴς ἄλλης τέχνης χαταφρονεῖν, ἀλλοτριώσεως 
ψΨ, Ψ Ν 3 ἢ Ε Ἃ ͵ 

ἀπόδειξιν ἔχει, Οὐ μὴν οὐδὲ τοὺς μεταχειριζοικένους 

τὰς τέχνας δεσποτείαν ἐχδιχεῖν τῶν ἐργαλείων 
΄ -“ - ἘΞ Ὁ τ , 

προσήχει, ὡς ἢ τῷ προεστῶτι τῆς ἀδελφότητος μὴ 

συγχωρεῖν αὐτοῖς χεχρῆσθαι πρὸς ὅπερ ἂν θέλη, ἢ 

ἑαυτοῖς ἐπιτρέπειν πωλεῖν αὐτὰ ἢ διαμείδειν, ἢ 

χατὰ ἄλλον τινὰ τρόπον προΐεσθαι" ἢ καὶ προσ- 

χτᾶσθαι τοῖς οὖσιν ἕτερα" ὃ γὰρ ἅπαξ κρίνας υηδὲ 

τῶν χειρῶν εἶναι τῶν ἑαυτοῦ κύριος, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ 

τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν οἰκονομεῖν ἐπιτρέψας, πῶς ἂν 

ὃ τοιοῦτος ἀκόλουθα πράσσοι, τοῖς ἐργαλείοις τῆς ὦ 
; ἐᾷ Ξ 

τέχνης ἐναυθεντῶν, χαὶ δεσποτείας ἀξιώματι ἐπ 

αὐτῶν χεχρημένος ; 

40 

ἀΘΘΓΘαΪ ἐἰθιυ πηθητοϑιι 6ϑὲ : 516 ἀδεγθοίαγθ ἱπιρθ- 
γαϊα., ἀἸσηιιπὶ Θϑὲ ΓΕΡΡΘμΘΠβίομ : αποΐ αι, πὸ 

ἉΪ ταν ἈΥΓΟΘΑΠΕΪ85. Ὑἰτπιπὰ ; πον ΟΡΘ θη: οἱ 
ἀοοἸ τα 115. σορσαϊα αἸβϑοϊναίιν, Οδοίθυιιηι ἰπϑίνιι- 

τη θπίοσιιηι οατὰ ᾿ΓΘΡΟΙρΡιι6 δα οὐ 5616 ἈΡΕΪ5 ορὶ- 
ἤόθην αἰπϑι, Ὁ 5ἱ (ον ἈΠ]! πάπάο σοπεῖρο- 

Υἱτ, ἂΠ ΑἸ Ιαυιο πορ! σαι, Θὰ ΓΘῸ5. ΤΠ, {{Ππ|Πἢ ({{|88 

ΟἸΉ ΠΤ ΠῚ ΠΟΙ 1Π15 51 5 ἢτὰ σοπν ΘΠ τπο ὁ Ὁ 

115 σα να ἄθρθὲ ἀπὶ 14 ΡΥΐμ] ἀπ πιλ ἀνϑυτθρίηϊ, 
ἘΠΘῚ ΘΙ) ἸΡΒΟΓΠ τι5115. ΠΙΟΓα ἀπ 51Ὁ Ρ᾽Ὸ- 

ῬΥΪαι5 : ἸἀΠΊθ. 5 ΘΧ [5 ῬΘΡΟΙρ ταν. ὉΠΠΠ1Ὰ5., 
ΘΟΠΊΠΊΙΠΠΪ8. δϑι. (ΟΠΙΘ ΠΟ ΓΘ. ΘΠΪ ΠῚ [ΓΘ ΥἾ115. ΔΡΕΪ5 

ἸῃΒ ΡΠ Θ ἢ τὰ 5 ν τα εὶ ὨΪΠ1} δ 56 Θρθοι ΠΕ ϊα., 6}115 
658, ὅτι] δὰ ῬγΓῸ 4]16π|5 παρθιῖ. ΝΘ 16 γΘΡῸ 605 
41 ἀγίθϑ ἰγδοίαπε, ἄθοθὶ δὶ νη ϊοαγθ ᾿Πβίγιιτ- 

ΤΠΘΠΓΟΓΙΙ ΠῚ (ΟΠ ΠΙ πὶ, ᾿ἴὰ τ ΔῈ} [γαϊνιτη Ρ086-- 

ἔεοϊο ροιϊδϑίαϊθμι ποη [λοίαηί ἢΐδ πο] δα ααατη 
1056. οἰπηςιθ γθπα ν ΘΠ 1 9 ἀξ 51} 1ρ515 ΠΡΘυ αΐθιη 
ἄδπὶ δὰ νοπήθμαϊ, ἃ ρϑυπηπίαη 1, ἅτ ἅ}10 

4πον 5 προ ἐγαἀθηαϊ., ἀπ 4|1ἃ..) ΡΥ δΘΙΘΡ Θὰ {τι88 

ΠαΡ6πε , ἐοπ ραν πα]. Οὐ ΘΠ} 56 ΠῈΕ} 18 βίαια, 

56. Π6 54}11Π}] 4116 Π} ΠΙᾺ ΠΕΠῚ ΠῚ “ἀΟΠΙΪΠι1ΠῚ 6856, 
564] 4 ρΟΙι15 ΘΓ ΠῚ ΟΡΘΥὰ ἰ [6] γοροηα Θ0Π1- 
ΠΊΪδι τ, Φαοιηοο. σοπνθπθηἴοι" 5810 ᾿πϑίιπ0 ἔὰ- 
Οἷδὲ «υἱ Θ᾽ 5106} 658, δὶ βϑιαπηπητ πὴ 75 ΟὈ πθαῦ 

1π ἃν Εἰ ᾿πϑ γι θηἴα., οἵ ἰπ ἰδ ἀουηῖπι ἀἰσηϊία- 
ἴθ πιβαγρεὶ ὃ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Μβ΄. 

Ποίῳ σχοπῷ καὶ ποίᾳ διαθέσει ἐργάζεσθαι δεῖ τοὺς 

ἐργαζομένους. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἐχεῖνο μέντοι εἰδέναι χρὴ, ὅτι ὃ ἐργαζόμενος, 
οὖχ ἵνα ταῖς ἑαυτοῦ χρείαις ὑπηρετῇ διὰ τῶν ἔργων, 

ἐργάζεσθαι ὀφείλει, ἀλλ᾽ ἵνα τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυ- 
2 Ὁ ΓῚ , 5 , 2 ἢ 

ρίου πληρώσῃ , τοῦ εἰπόντος" ᾿Κπείνασα, καὶ ἐδώ- 

χατέ μοι φαγεῖν, καὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ γὰρ ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

μεριμνᾶν, παντάπασίν ἐστιν ὑπὸ τοῦ Κυρίου χε- 

χωλυμένον, εἰπόντος - Μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ϑμῶν 
ὁ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε " 

χαὶ ἐπενεγχόντος᾽ Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπι- 

ζητεῖ. Σχοπὸς οὖν ἑκάστῳ προχεῖσθαι ὀφείλει ἐν τῷ 
Μ ε , - » , τς ὶ Η ἰδί κ᾿ Ἢ 

ἔργῳ ἣ ὑπηρεσία τῶν δεομένων, οὐχὶ ἣ ἰδία αὐτοῦ 
͵ ε Ἀ - ͵ὔ Ν Υ̓ 

χρεία. Οὕτω γὰρ καὶ τῆς φιλαυτίας τὸ ἔγκλημα 

ς Βῖς νεΐογοβ ἄτιο ΠΠΡυὶ. οχ ὑμῶν ἴῃ 615 ἀοϑι6- 

ταΐατν. Νίοχ εαἰὶ εἰ Ἀδρ. τογειι5 ἔθνη τοῦ χύσμου, 86 "- 

ΙΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΧΗ. 

Ομοὸ οοποίϊίο εἰ χιὸ απῖπιο τὶ φιιὶ ἰαθοναπὶ., 

ἰανογαγὸ ἀοϑοαπί. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

τ. Αἰάιιθ {Ππ|4 Θεὰ πΔ ΠΟ556 ΟρΘΓαΣ ρΥ ΘΕ 11 6ϑὲ 7 

δαιη 481 ΙΔΡοναξ, ἰά οΥ ᾿ποιι ον ἄθθθν8 , ΠΟἢ 
αἰ ρ οι Ορδνὰ 51115 ἱΠϑου ν᾽: ΠΘΟΘΒΒΠ ΓΔ ΠΡ ι15., 564 τιξ 

Βοιηΐηϊ ργδθοθρίτη μη ρ!θαῖ,, αὶ ἀἰχὶι: Εἰ εετὶνὶν 

οἰ οαϊοιϊς πεῖ] πιωπάμισατθ., εἴς. Νὰπι ΡΓῸ 58: 
᾿ρ50. 50}]1οἰ πη} 6556, ΘΗ ΠΙΠΟ ἃ Ῥομηΐηο ΡΓΌΠῚ- 

Ὀίταμπι οϑῖ, οαπὶ αἰχὶς : Λο σοἰϊοϊεϊ οἰἐἰς ἀπῖηι 

φόεῖ ηιϊά πιατιαιιοιῖς.. τιθηιι6 σοΥροτὶ ὑθείΓῸ 

φιια ἱπαιιαηεϊτι Σ ἰῖθτα. Ομμην ΘῈ] ηριε : ἤώο 

ἐπίπι οπιπῖα βεπῖες ἱπφιϊσιετῖ. Οὐδ τη ρθε 1Π 

ΟΡοΙ6 βιιβοιρίθηο πὰς αυίϑαιιθ βρθοΐανθ ἀθθθε, 
αἰ 5 ]ονοὶ ἱπάισθμῖθβ Ορθρα 5868. ΠῸΠ ἃ 6 ΠῚ, 

165 πιιπαϊὶ, δ. ἩΠπᾶ, τοῦ κόσμου, αὐ ἴπ Βᾶονο ἴδχίι 

συϊσαῖο, ἴα ἴῃ ἀπε 15 τὶ θὰ5 ΠΡυῖβ ποι Ἰορίειι.. 

ΛΙῆαιει. 
25. 

6. 

διὰ. ν.32. 



ΔΙαιε!ι, Ὁ. 

ήο. 

ω. ΤΊιοςς. 3 
12. 

Ἰρίω. ν αι. 
12. 

Πνϊὰ. ν. 8. 

Ἐρπὸος ή. 

28. 

ἡυϊιά. ν. 6. 

514, 5. ΒΑΒΙΙΙ ΟΕΒΑΒΕΚΙ 

αἰ σΟΠΙΠιΟ ἐΪ5 διι15 βουυίαιῦ, τὰ ΘΠ] ΠΟ Δοοιιϑἃ- 

Δ τυ" (ἰδ συ ρϑῖτι5. ἈΠΊΟΥΘ 57 ἅΙ τι [Ρ [ΘΙ 85 ΘΠαν]- 

ταῖῖς θοποαϊοιοπθπὶ ἃ Πομηΐη0. ἀροῖρίεῖ, , 4] 1} : 

Ομαίοπιις [δοϊδιἰς τιτιὶ 6 Ἰιὶς [Παιτίνιις πιοῖς ταὶς 

πιϊηιῖς,, παϊ]ιὶ [δοϊςιῖς. ΝΟ. ἀαϊδαιαμπη. ΑΡΟΒΙΟ]Ϊ 

ψ ρα 5ϑη δ ητα Ποϑίοο Δἀνουϑανὶ ΘΧ ΙΒ Π|6 1... ΧὉ] 

ἀἴοῖν : 27 ορογαπίος., διιηι ράπθηι πιατιμοθηί. 

Ηος δηΐηι αὐ ἱπουάϊπαῖοϑ ἀϊοιπιηι δὶ, δὲ αὐ 86- 

ὅπο5., ρΡουπ 6 ἃς 5ἱ ᾿ρϑὶδ ἀἸοθνοῖ, ργθθβι ]]ἶτι5 
6556 {ΠΠ|1} 6] 116 510] ν οῖαιι Ρ ΡΥ, ΠΘῸ 8115 

θΡάνθηΙ 6556, “απ. ὙἱΓὰΠῈ ἴῃς ΟἿἿΟ {ΓΔ ]τι θυ. 

««ιάϊηιιις. ὀπὶπι., ἰπάιῖε,, φιοσάαιι {π6 1 05 

6556 ἱπογαϊιαίε αἸιιιϊατιος.,. τυ νι ρον απο 5. 

σ6( οιιγίοσ6 ἀροπίος ; ἰἰς ατπιίθπι ψιὶ διιπί ὁ δηῖο- 

εἰἰ, παῖε, «ἰθγεετϊατηιι5.,. Θὲ οὐ 5ΘΟΓ απ 5, πε 

δεν {ιῖθῖ6 Ορογαπίδ5 5, διειιηηι γα ΤΠ 61 πιαπα ποθι. 

Ἐπ ΠἸπ4, οοίε ἀτίοπν οἱ εἰἰθ Ορογατι 5, 116 

ΒΓαναγθηι 5 ιοπερίαπι., Θοάθπι ρου πθῖ., 4πᾶπ- 

ἀοαχιυάθηη. Αροβίο! τι. [γα θυ Πθθ. Ομ ν τ 115. οδιιϑα 

δὰ ἱπουάϊπαίοβ οχϑοϊηπἀθποβ 5656 [ΠΟ 115. ΠΡ 

4υιαπι 510] ρ ϑϑου!ρίιηι [ποραΐ, δι Ὀ]Π]οἴοΡθαι, (ο- 

τΘυῖιη} 6].5., Χαὶ δα ρονβθοιοποπι [δϑιϊηαι., οϑὲ 

ποοίθη Οἱ ἀϊθηι ΟΡΟΡΑΥΪ 59 αὐ ΡΟδ5511 ἰπὴ ρα ΕΝ οἱ 

4 ορῖι5 μα θυ. 
4. Οὐ 5115. ΘΠἰ πὰ ἴΠ 56 10.50.5 Δ 1Ππ 60 ΟΙΪᾺ ΠῚ» 

41 ἀἰδιυ ον. ΤΟΓΊ ΠῚ ΠΟΟΘΘΒΔΥ ΤΥ ΈΜῚ. Οἷι-- 

ΤᾺ ΠῚ 5150 6 011, ΒΡΘΙῚ διὰ 1 ΘΟ]]Οοαΐ, αι δι}, τι: 

σΟΠ ΓΘ μα }15. 5111 ΟΡ. 5 5 Ππππὶ 510] 6556. δὲ 

γἱταπὶ ἀδροπάαπι 50 {Ποῖθπ5. Θχἰϑιϊυημαϊ, 15, 4παι6- 

Πι15 5Ρ6 ΠῚ ΓΘΡΟΠἾ ἴῃ πομηῖη6, ν θη ἴῃ ῬΘΡΙΟυ]η, 

. πὸ ποίαις. ἴῃ τη] ΘΙ οοΠπ, ἥτια ἀϊοίτιι" : 77ὲ- 
ἐοαϊοίιι5 ᾿οηιο ηιιὶ Ἔρόπι ᾿αῦοὶ ἐπ Πποηιῖηθ, οἱ 

Μιϊοῖοι ξαγποηι ὑυαολεὶὶ στε : οἱ α ]λοπιῖτιο τϑοθεοὶ 

απῖπια 6715. ϑουιρτινα, Θηΐηι 1115. αι! ἄθιη νυ} 15, 
Οιἐὶ φρθηι πανεῖ ἵπὶ Πποπιῖπθ,. ἴθι ΔΙ ΓΘ ΠῚ 5061} 

ΘΟΠΙοΓο, πἰθ νορο, Εὶ {ποῖοι σαγπόπι ὑγαολιὶ 
διεῖ, ἴῃ 5οῖρ50. οοηἤάονο νοῖαϊ. Πουιιπι. Διι[6 ΠῚ 

αΓΡ ΠῚ τι6 ΠΟΙ Παίμ" ἀοίθοι!ο. ἃ Τ)ομηΐηο. [η10 

δεΐαπι Δα ]απσίταν ἀρ πβάι6. Οχ τ5. : μία ογὶϊ 
ηιιαςὶ 5γ]νοοιτὶς τα γνῖοα πὶ εἰϑϑοτίο, οἱ ποῦ υἱ-- 

ἀονὶς ψιιαπο ϑοπογὶπί ὕοπα. Οϑιθπά τι νἹ ἀο!]οθὶ 

ΒΟΡΙριθ ρα... ΒΡῸΠῚ ἅτ ἴπ 56... ἅ1| 1Π 4110 ΤΟΥ 5 

ΤΟΡΟΒ τη, ἀ6 ΘΟ ΟΠ 6 ἢ} ἃ ΠΟΠΊΪΠῸ 6586. 

ἃ ψρίονοβ ἄπο ΠΡΓῚ οἴιπὶ Ν᾽ 55. χυρίου χομίσεται, 514- 
τἰπὶ Ἀθρ5. Ῥυΐπιιβ εἴ 55. ἐφ᾽ ὅσον γάρ. 

ὁ Οοήοχ Οοιθεῖ. οἐἱ θά 1 ἄλλοις ἐπιδαρύνεσθαι. ΑἩ- 

τἰ4π1 {γπὸ5 ΠΡΡῚ ρυθοῖον Αἴ ο855. ἐπιδαρῇ γίνεσθαι. 

4 (οάοχ οβ5. οἱ }1} ἄπο εἰς ἐγκοπήν. 

»]Τάοη οοχ οἵ 4111 ποόπηλ}}} τελείωσιν σπουδά- 

ζοντος. ΠρΡΙἀοπὶ ἴπ (ΟἸΒογ πο Ἰορίταν νύχτας καὶ ἡμέ- 

ρᾶς. 

ΘΟΛΡΡΑΏΟΟΘΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

[ἡ ὁ - Ἴ “5 

φεύξεται, καὶ τῆς φιλαδελφίας τὴς εὐλογίαν παρὰ 

Ε τοῦ “Κυρίου λήψεται, λέγοντος " ᾿Εφ᾽ ὅσον ἐποιή- 

σατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
΄ - ᾿ -"Ἢ "Ὁ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ μηδεὶς τὸ τοῦ ἀποστόλου ἐναν- 

τιοῦσθαι ἡμῶν τῷ λόγῳ νομιζέτω, εἰπόντος - Ἵνα 

ἐργαζόμενοι, τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσι. Τοῦτο γὰρ 
᾿ Η 

πρὸς τοὺς ἀτάχτους χαὶ ἀργοὺς εἴρηται " ὡς αἱρετώ- 
" ἜΜΩΣ πᾷ τε κι 

τερον τῆς ἐν ἀργίᾳ ζωῆς, τὸ ἑαυτῷ γοῦν ὑπηρετεῖν 
Ἵ Ὧν ὟΝ - ἕχαστον, χαὶ μὴ ἄλλοις “ἐπιδαρῇ γίνεσθαι. ᾿Αχούο- 

μὲν γὰρ; φησὶ, τινὰς ἀτάχτως περιπατοῦντας ἐν 
Ὡ δὴ 5 

ὑμῖν, μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζουένους" 

889 τοῖς οὖν τοιούτοις, φησὶ, παραγγέλλομεν, καὶ πα- 
“ὦ " Ν 

ρακαλοῦμεν, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι, τὸν 

ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσι. Καὶ τὸ, Νύχτα δὲ καὶ ἡμέραν 
: ᾿ : :ς 

ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιδαρῆσαί τινα, εἰς τὸν 
ΑΝ Υν ἘΑΡΚΟΩ ΤΟΝ Ἀ 

αὐτὸν φέρει νοῦν" τοῦ ἀποστόλου διὰ φιλαδελφίαν 
ἄΡΗΝΙ Η 

εἰς 5 ἐχχοπὴν τῶν ἀτάχτων ἑαυτὸν τοῖς ὑπὲρ τὸ δια- 
᾿ ΤΕ ΤΡ Ε τον τ Τα ΒΗ 

τεταγμένον αὐτῷ πόνοις ὑποδάλλοντος. Τοῦ δὲ πρὸς 
ΕΝ ἡ , “νΝ Ὁ .5 ᾿ δὰ εἶ 

τὴν " τελείωσιν σπεύδοντός ἐστι νυχτὸς χαὶ ἡμέρας 
Ε] ἀζεσῦ ἵνα ἔ; ιλε δο. Ἄς , ΕΑ͂ ἐργάζεσθαι, ἵνα ἔχη μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 

᾿Ἐπεὶ ὅγε ἑαυτῷ, “ ἢ χαὶ τῷ τὴν φροντίδα τῶν 
χρειῶν ἀναδεδεγμένῳ ἐλπίζων, καὶ ἢ τὴν οἰχείαν 
μὴ ἣ - ἢ τὴν τοῦ συνόντος ἐργασίαν ἱκανὴν ἀφορμὴν πρὸς 

τὸ ζῆν τιθέμενος, καθόσον ἐπ᾽ ἄνθρωπον τὴν ἐλπίδα 

ἔθετο, χίνδυνον ἔχει ὑποπεσεῖν τῇ χατάρα τῇ λε- ᾽ ἃ “ βοτη 
τ Ὁ "ἢ ΄ ν, ΕῚ ᾿ 3 ,Ν 

γούσῃ- ᾿Επικατάρατος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα 

ἀξγει ἐπ᾽ ἄνθρωπον, χαὶ στηρίσει σάρχα βραχίονο Ζ ᾽ ᾿ ρ ραχ, 
ἘΣ ταςιθαιςς σας χανν, δὶ ἢ ΚΡΩΟΝΕ 

αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποσταίη ἣ ψυχὴ αὐτοῦ " τοῦ 
, ΔΝ εὖ - 8, ν ἫΝ Γ ΝΜ ΄ δΠπ  φὶ κυ. 

λόγου διὰ μὲν τοῦ, Ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρω- 

πον, τῷ ἑτέρῳ ἐπελπίζειν διὰ δὲ τοῦ, Καὶ στηρί- 

σει σάρχα βραχίονος αὐτοῦ, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ πεποι- 

θέναι ἀπαγορεύοντος" ἑκάτερον δὲ αὐτῶν ἀποστασίαν 
πε ΡΥ ττς τ Στ ον ΤΡ Ψ ΥΣΟΣΘΟΝΗΝΙ ; 
ἀπὸ Κυρίου ὀνομάζοντος, χαὶ τὸ τέλος “ ἀμφοτέρων 

ἐπάγοντος, ὅτι ἽἜσται ὡς ἣ ἀγριομυρίκη ἣ ἐν τῇ 
..} ᾿ ΤΥ τς «" Υ ΠῚ , 
ἐρήμῳ καὶ οὐκ ὄψεται ὅταν ἔλθη τὰ ἀγαθά" δει- 

χύντος τοῦ λόγου, ὅτι τὸ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ τινὶ ἐπελ- 

πίζειν, ἀποστῆναί ἐστιν ἀπὸ Κυρίου. 

ς Ψοουϊαπη ἢ ὃσ πε 15. ἀπιολιι5. ΠΠΡτῖς. 14], 

Μὸοχ δατι ἀναδεδειγμένω : Ρὶ ὁχ φαδίιον ΝΜ55, Ἰόροπ- 

ἄτπι ἀναδεδεγμένῳ. ΠΡΙάἐπὶ Οοοχ Νοϑ5. ἐπελπίζων. 

ἃ ἘΠ1 ἔχῃ... στηρίσῃ. Ν' οἴογοβ 4παΐπου ΠΡ] ἔχει... 

στιηρίσει, Μοχ 661 εἰ Μ55, ἀπιστῇ ἡ. Ἀδρ. Ῥυϊτηιιβ οἵ 
οβ5. εἰ (ΟἹΡ. ἀποσταίη ἡ. 

6 Τοίαχι 1Πι4, χαὶ τὸ τέλος ἀμφοτέρων ἐπάγοντος, 6χ 

όσοι Οοάϊος οἵ ὃχ 1115 {τἰπι5. αἀὐάϊτιιη) ὁδί, Ῥαιΐο 

εὖ. 

Φ.- οὐ 

“Ἂν 



ΒΕΟΘΌΙΕ Εὐϑιῦ8 ΤΑΛΟΤΑΤΑ͂. δλδ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄. 

Ὃ μὲν περὶ τῶν ἐργασιῶν τρόπος ἀρχούντως ἥμῖν 

παραδέδοται" πλὴν ἐὰν μή τι ὕπ᾽ αὐτῶν τῶν 
πραγμάτων. προσεξευρεῖν διδαχθῶμεν. Τοὺς δὲ 

προεστῶτας τῆς ἀδελφότητος ὁποίους εἶναι χρὴ» 

ἢ πῶς ἄγειν τοὺς συνόντας, τοῦτο διευχρινηθῆνα: 

δεόμεθα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Υ Ὶ ἴ- 5 Ν᾿ Ἂ; Αἱ οω ,΄ 

Εἴρηται μὲν, ὡς ἐν χεφαλαίῳ,, χαὶ περὶ τοῦ μέ- 

ρους τούτου " ᾿πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καλῶς ποιοῦντες 

ἐπὶ πλεῖον τρανωθῆναι τὸ μέρος τοῦτο βούλεσθε, 

διότι οἷον ἐὰν ἡ τὸ ἐπιστατοῦν καὶ ἄρχον, τοιοῦτον, 

ὡς τὰ πολλὰ, γίνεσθαι 5 φιλεῖ καὶ τὸ ἀρχόμενον, 
5 Ξ' ΄ ΕἸ τ ΤἊΝ , 
ἀναγκαῖον μὴ παρέργως αὐτὸ παρελθεῖν. Χρὴ τοί- 

νυν τὸν προεστῶτα μεμνημένον τῆς τοῦ ἀποστόλου 

παραγγελίας λέγοντος, Γύπος γίνου τῶν πιστῶν, 

πάσης ἐντολῆς τοῦ Κυρίου ἐναργὲς ὑπόδειγμα τὸν 

ἑαυτοῦ βίον παρέχειν, ὡς μηδεμίαν τοῖς διδασχο- 

μένοις ἀφορμὴν καταλιμπάνειν πρὸς τὸ ἀδύνατον ἢ 

εὐχαταφρόνητον ἡγεῖσθαι τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. 
Πρῶτον μὲν οὖν, ὃ πρῶτόν ἐστιν, ἐν ἀγάπη Χρι- ᾽ ᾽ γαπῇ ΔΡ 
στοῦ τὴν ταπεινοφροσύνην οὕτω χρὴ ἢ παρ᾽ αὐτοῦ 

χατορθοῦσθαι, ὡς χαὶ σιωπῶντος αὐτοῦ τὸ ἐχ τῶν 

ἔργων ὑπόδειγμα παντὸς λόγου ἰσχυρότερον εἰς δι- ργων ὑπόδειγι ς λόγου ἰσχυρότερον εἰς 
᾿- , «Ὁ 0 Εἰ , ἐξ σ“ Ἂς ὧι 

δασχαλίαν προκεῖσθαι. αἱ γὰρ οὗτος ὅρος Χριστια- 

νισμοῦ, μίμησις Χριστοῦ ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἐναν- 

θρωπήσεως ; κατὰ τὸ ἐπιδάλλον τῇ ἑκάστου χλήσει; 
λ ,’ Ἰω “- ὕν Ν ΒΕ, οἵ τὴν ὁδηγίαν τῶν πολλῶν πεπιστευμένοι τοὺς ἔτι 

ἀσθενεστέρους διὰ τῆς ἑαυτῶν μεσιτείας προξιδά- 

ζειν ὀφείλουσι τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐξομοιώσει, χατὰ 

τὸν μαχάριον Παῦλον λέγοντα ᾿" 

νεσθε, χαθὼς χἀγὼ Χριστοῦ. 

Μιμηταί μου γί- 

Πρώτους οὖν αὐτοὺς, τὸ παραδοθὲν τῆς ταπεινο- 

φροσύνης μέτρον παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ χατορθοῦντας, ὑπογραμμιμὸν ἀχριδὴ προσ- 
΄ ᾿ , » ᾿ “}. ΔΑ .,5 .-- [ ἤχει γίνεσθαι. Μάθετε γὰρ, φησὶν, ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι 
πρᾶός εἶμι χαὶ ταπεινὸς τῇ καρδία. Πραότης οὖν 

τρόπου, χαὶ χαρδίας ταπείνωσις χαραχτηριζέτω 

τὸν προϊστάμενον. Εἰ γὰρ ὃ Κύριος τὴν διαχονίαν 

Ῥοβὲ ἄπο Μ5. τὰ ἀγαθὰ, ὅταν ἔλθῃ, ποπ υἱάενι! ὕοπα, 

ψμαπεῖο πυεπίεπί. ϑιαϊίτα ἄπο Δῖ55. ὃ ἄλλῳ, Ἐ41Π χαὶ 

ἄλλῳ. Μοκ τπιπιι5 ΝΙ5. ἐπελπίσαι. 

Γψείογοβ ἄπο ΠΡγὶ οὐπὶ 55. πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ. 
ἘΔΙΠῚ πλὴν ἐπειδή. 

ΤΟΝ. 11. 

ΙΝΤΕΕΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΠ111. 

Μοάιις ψεὶ Ξογναπάιις. οἷξ τι αοϊοπαϊς ορογίϑιις, 
αϑηπάο {πἰξ πιοῖνὶς εαρίϊοαίις : ργιδίουθαιι οἷ 
ιϊά ζογίε γεἰἑητιιπι ὁοϑοῖ, ἰὰ ἱπν θτιῖνο ἴρ50 
ΤΟΡΊΤΊ τι514 «ΟΟΘΓΟΙτιτ". ὦ απι ὍΘΓῸ ἰὰ μὲ ἐαρο- 
πάϑ,) ΤΌ Πιι5., ἡιιαῖθ5 βοιϊοθὲ 6556 οροτίθαῖ 

ραίτιπι ΡΓωζεοίος, ατιὶ φιοηιοίο σιιος σοτιίιι-- 

ῥογπαίος σιιϑθσπαγ ἀονοαπί. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

τ. Ῥιοίιπι “υ6 πὶ θϑὲ (ᾶ5] ἰη βαπηηηὰ 6 μὰς 
διϊαπη. ρᾶγίθ : Ζαοπίαπι ἰδ πΊΘη αι ἱπιπΊ ΟΡ] Ὸ 

Ῥᾶγίθπι πᾶ πὸ ψΟ]}} 15 ἈΠΊΡΠ 115 ΧΡ] πανὶ γα} 15 (Πᾶ πη 
4{8}15. ΠΟΥ ρ τ δοιτιβ δὲ ρυΙ ΠΟΘ ρ5, [165 θ] Θυτιπι-- 
4{| Ποὺὶ 50] 6 πΐ δὲ 5} 111}, ᾿ρϑα πη ΠΘΟΘ556 68ὲ ΠῸΠ 
ΟΡΙΓΘν ἃ Οϑο τ Πίθιν Ρ ΘΙ Θ 6 γῸ. Ορουνίοε ᾿σῖ ταν 

ὉΠ 15. 7π| Ῥνοο[δοίτι5. 65., ΠΊΘ ΠΟ ΡΓΡΟΘΡΕ Αρο- 
5101, 411 αἴ, ᾿ἰατοπιρέιη, 6540. {1ἀοΠϊιιπ, νὶἱϊανα τ. Τίπιοιῖι. 

58} ΘΠ Οἷα οὐ} ι5ου! 1116 ΡΥ ΘΟΘΡΕ ΠοιηΪηὶ ον ]- ΠΣ: 

ἄθηθ θχθιηρ μη, τ ν] 6] 1οθὲ 115, 4] ἃ 56 ἄοοοθη- 
ΑἹ διιπ, σαπιβα πη ΠῚΠ|Δ ΠῚ γΘ Πα ταΐ,. οἷ ΠΟΠΊΪ 

πιαπεατιιπη [8] 6 6556 ρ[οπΐ, 404 ἀπ ΠΟΡῚ ποπ 

Ῥοϑβϑὶτ, ἀπ πο σοηίθιηηὶ ἐδ ρθαῖ. Τπ|110 ἰρῖταν 
ΡΥ πλτιτ πο 65.) ΠΙΠΪΡΕ1ΠῚ 1η ΟΠαυἸτατο (ΠΥ Ἰ511 τὰ 

Θχοο πα δδὲ ἃ 60. Ππιπη 11:85, {2 γ6] ᾿ρ50. ἴὰ- 

σΘηἴθ, ΟΡΘΥΠΙΠῚ ΘΟ ΠῚ ΘΧΘΠΊθΪ ΠῚ (1 ἀοοθπάτιπη 
ῬΥΟΡΟΠΑῖια 5ΘΓΠΊΟΠΘ 4 πον 5 ΘΠ σα ῖτι5. Ἐ θη ΐμη 5ἱ 

ἐφ Πνδθο δι ΟΠ ἰϑεϊαπἴβιηὶ πηϑία, πη] τα τ10 ΟΠ Ἶ5 1 [πιχίὰ 

᾿υι πη 1115 Π]ΘΠ511Π 8 Π17) ὈΓΟῸ ΘΟ ΘΠΪ τη} π|5011-- 

Ταβάιιθ νοσδεὶοηϊ, 11 ΦΌΠΡθιι5. οὐ τὰ δϑὲ θ]αγ ΠῚ 

ΓΘ ΠΟΥ πὶ οἰΓᾶ, [ΠΗ ΠΟΙ 65 5118 ᾿ρΘΟΥ ΠῚ ΟρΘΙὰ 
δα ᾿π]ταπάιτιπι ΟΠ γ ϑίτιη ρΡΟπΊονθιῈ ἐἰθθθηΐ, }χτὰ 
βοαΐαπι Ῥαυ απ, 4] ἴοι : Ζηιίαίονος πιεὶ ϑοίος- τ᾿ Ουν.τα. 
(6, 5ἰοιιί οἱ ὁσὸ (ἐιτίςιϊ. 

4. ῬγΟΙΠα6 βουύναπάο 60, {{| ἃ ΠΟΠΉΪΠῸ ΠΟΒΕῸ 

Ζό5ι ΟὨγῖϑίο ἐγδά τιι5 θϑὲ, Πτι 1115 τηοήο, 1Ρ505 

ῬΥΪπΊΟ5. ἀσοιγαΐι ΠῚ δὲ ΟἸΠΠΙΡι15. ΠιΙΠ16 15 ἀθ50}1ι-- 

{π|πὶ ΘΧΘΠΙΡ Δ ν ΠΟΥ ΟΡΟΥα ὈΓΘΕ πη οϑι. 7) δεῖ! 
ΘηΪπὶ αὶ πιθ. Πα, ψιῖα πιῖεἰς 5ιιηι οἱ Πιιπιϊϊὴς 

ἐογθ. Μουαπ ᾿σιτπν πη πϑιθιπο, δὲ Πιι Π}}Π11ὰ5 

σον 15, ον οίθγθ πὶ ̓ ΔΘ ΡΟΒ1 ΕΠ ἃ 116 ᾿Π5]5Π 6 ο0Π- 

8. Απιφαὶ ἄκιο ΠΡνῖ οἱ δ] ὀφείλει, πραϊο. Βοσ. 

του ϊπ5 οἱ ΟΟ]}. φιλεῖ, θοπο. Ηοο ἴρ80 ἴπ Ιοθὸ Θοπ]π- 

οἰἴοποπι καὶ οχ ῥυίβοῖβ ἀπόθιι5 ΠΡ Υ15 ἀ ἀϊ “Ἰ πηι. 

Ἡ (ἸοαΠοο5. αἰϊχιοῦ βιπηα] οἱ θά τ παρ᾽ αὐτῷ : αἴ ἴῃ 

(ΟἹ ογέῖηο Ἰοριταγ παρ᾽ αὐτοῦ. 
ῷ 35 

1. 

ΔΙαι17ι. 
30. 

τι, 



πὲ. 22. 
327. 

8. Τίιριοί]. 

2. 

ι, Τώποιλι, 
3. 

25. 

10. 

ολῦ ϑι 

δ[Ππ|ιηΐξ4 51 ΘηΪΠῚ ΠΟΙΉΪ Πτι9 56 Γ 15 51115 ΤΠ ΠΊΘΓΓΑΓΘ 

πο ΘΡ α1:, 561 νοἹ } 56 ν 15 5556 [6 }}}85, ΟΓΪ01], 

4πο6] Ππχῖ ἴρ56, δὲ ἴῃ Ποιηΐπθηὶ σοηῇδν! : Ερο 

ΘΠΪΠ1, ΠΕ], ἐπε πιο ϊο Ὁδείγιιηι διιπι, σοι σαὶ 

γηυἰτυϊδίσαξ : ἀυϊὰ ὉΘΆ]1π1}} ΠΟΒΙΓΟΓΙΠῚ οατιϑα [ἃ - 

ΟΟΓ ΡΔ) 6ϑ5[, τ ΘΧΙΒΕΠΠΊΔ ΓΘ ΠΡ 551 1118. ἈΒΒΘ 105 

ΠῸ5. {ΠΠππὴ 1] Δ ΠΟ η6. [556 ΗΟ σία} ΠῚ} 

δῖ, 4110 ΤλΑΧ]Π16 θ᾿ ΩΘ ΠῚ} 6556 ργςδοίιιμη ορον- 

τοι. ΤΊ) ΠῚ]ΒΘΡἸΟΟΥ 6 ἢ 6556, οἱ θο8, 4 ἱποχ- 

ῬΘΥΤ ΟΠ ΟΙΟΥ τι] ΔΙΊ 11 ΟΠ βου, ραιθηον 58 }- 
ΓΘ ηἴθη,. ΠῸΠ Ρ ΘΟ Θ ΠΊΘ ἢ 5|16 Π110 Ρϑοραία, 

5641 γ6 06 1165 το] θυ Π ΓΘ Ὶ [ΘΠ] 61", ΠΙΘ 6] ΔΙ 116 ΟἿ] 

ΟΠΊΠΪ Οἰοπηθη(ἰὰ αἴπιι6 πη θλα 0 Π6 οἷ5 Δ] 6 - 

ἴδῃ}. Τῖθηὶ Ἰἀοπθιιπ 6556, {{| γθιη ἢ] πηο ἢ 

ΠΊΟΥΡΟ σοπνθηϊθηῖθ ΘΧΟΟσΙ ΓΟ 7 ΠῸΠ ἀπ [61 ἃ5ρ6- 

6 που ρα πΐθηη, 566] οἴ! Π} Π]Δ 5 1116 ΘΟ ΠΊΠ10- 

πο φοϊθηίθιη, ἃἴαιιο Θυ αἰ θη ΓΘ, 1 ΘΟΓ ΡΓῸῚ 651, 

ῬΘυν 6 πὴ 1π| ἈΠ} Π]5 ἃ Π 6115 ΓΘ λι15 Ρ ΑΒΘ ΠΕ ιι5, 

Ῥγοντάτιην. [τι Ό νι π, ̓ Θνρί τι αὶ «ἰδοθυ τἀ Πα οἰτηὶ 
ΤΟΥ] 115, δὲ ἀθ} 1] πὴ 1π ἢν Πλ] τα Ὸ 5. ρου [ρθη], τὰ-- 

Ἰθηι, 4] οπηηΐὰ δὲ ἔδοθυο δὲ ἴσου ΡΟ 551} δ ρο- 

ΤῸΠῚ, 41 5θοιπὶ ἀδριιπῖ, ρου θοιϊοπθην. Ρυοίο- 

ΟΠ ΡΠ ΠΟΙ 510] 511] 6 Πίθ), 566 41] ἀ 6] θοα5. 51} 

Δ} 115 «αϊ ρυϊηλὰ5. ΟΡ ΪΠ θη: ἴῃ ἃ]115. [γα ται ἢ Θ0Π- 

γ ΠΕ |θι15, Θὲ {{| [ἢ νἱα ἀπ θα α ΠΊΟΡΙΙΠῚ 51ΠΟΥ ΠῚ 

ΒΡΘΟΪΠΊΘη 51{Π᾿οἰθ η5 θά άθυῖε. ΔῈ μὲ ὀπσι, ᾿πα1}, 

ῬγοΡτείτιτ' ρυϊπιτίπι, Ἃἰοϊ νι τη γι ἰγοπῖ, σι πιπιὶ 

ογίηχθτι ᾿α οτος. 516 411 6} 5Π1 061 δϑῖ, δοοὶ ρας 

ῬΓΕΘ[δοιι ρα π., ἐπϑε πὰ ιι6. ἸΠ1Ο [γα Γ6 5. αἴ.  0}1-- 
ΠΔ 1, ΘΓ ΟρΘύ, ΡΡΟΙᾺΓ τ Πτι5 4 ]|56 116. ἸΔΟΠΘιΙ5 δϑ, 

ἀἰβρογείδιαν. 

Ἀ Βερ. ρῥυίπιιβ οἱ Οομηθοῖ, οὐκ ἐπῃσχύνθη. ΑἸΐμ5 
Μ3. εὖ 61] ἐπαισχύνθη. 

ΡΑΠΕΦαΙ ἄτ|ο ΠΡ εἰ οἰαπὶ Ὗ ο55. εὐσπλάγχνως. ἘαΤΕ 

εὔσπλαγχνον. 

“ ἙαἸοπο5 νοίογοβ οἱ Βδρ, τουῖι5 τῶν ἀφγυνιαζον- 

τῶν, γοβείϊες μαϊοητεν τοίου απίοηι. Ἀδδὶ ῬΓίπλι5 οὗ 

Του 15. οὐτῃ (0}}». τῶν νηπιαζόντων, μμόγος μαϊϊο πίε» 

τοίεν απίεπι : 4αα τη σου ρεασαπι ρΡῸ νότὰ Παθοῖ (οπη- 

ΒΘ βιτ5; ποάιιθ ὁσὸ σοπίθηήαπι, 5ἱ Τατατὶ εἰπὶ 4] 11 

ψοἸΪηξ. 5564. γίϊοποπι οὐ ἰΐα Ἰοροπάιπι ριτοῖ, ρτὸ- 

ΒΑΘΙΠΙΙ ΟἸΕΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

τῶν ἰδίων δούλων οὐχ " ἐπησχύνθη, ἀλλὰ κατεδέ- 
ξατο ὑπηρέτης εἶναι τῆς γῆς, χαὶ τοῦ πηλοῦ, ὃν 

αὐτὸς ἔπλασε, χαὶ εἰς ἄνθρωπον διεμόςφωσεν (Ἐγὼ 

γὰρ εἰμὶ, φησὶν, ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὃ διαχονῶν) " 

τί χρὴ ποιοῦντας ἡμᾶς τοῖς ὁμοτίμοις, νοιίζειν 

αὐτοῦ τῆς μιμήσεως ἐφιχνεῖσθαι; “ὧν μὲν δὴ τοῦτο 

ἐπὶ τοσοῦτον ὑπάρχειν δεῖ τῷ προεστῶτι. "Ἑπειτα 

" εὔσπλαγχνον, χαὶ μαχροθύμως ἀνεχόμενον τῶν 
3 ἐξ ἀπειρίας ἐλλιμπανόντων τι τῶν χαθηχόντων, 

οὖὗχ. ὑποσιωπῶντα τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἀλλὰ πράως 
ἀνεχόμενον τῶν ἀφηνιαζόντων, “ χαὶ τὰς ἰατρείας 

αὐτοῖς ἐν πάση εὐσπλαγχνία καὶ συμυετρίᾳ προσ- 

ἄγοντα. ἹΙκανὸν δὲ, τρόπον τῆς θεραπείας τῷ πάθει 

οἰκεῖον ἐξευρεῖν, οὐ μετὰ αὐθαδείας ἐπιτιμῶντα, 

ἀλλ᾽ ἐν πραότητι νουθετοῦντα καὶ παιδεύοντα, χα- 

θὼς γέγραπται, νηφάλιον ἐν τοῖς παροῦσι, προορα- 

τικὸν τῶν μελλόντων, ἱκανὸν μὲν τοῖς ἰσχυροῖς συνα- 

θλεῖν, τῶν δὲ ἀδυνάτων βαστάζειν τὰ ἀσθενήματα, 

χαὶ πάντα ποιεῖν χαὶ λέγειν δυνάμενον πρὸς χαταρ- 

τισμὸν τῶν συνόντων. Μὴ ἑαυτῷ λαμδάνοντα τὴν 

προστασίαν, “ ἀλλ᾽ ἐγχριθέντα τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις 

ἀδελφότησι προεχόντων, καὶ ἱκανὴν πεῖραν τοῦ τρό- 
Σ - ’ , ΓΡ ΄ ᾿ ς 

ποὺ ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ δεδωκότα. Καὶ οὗτοι 

γὰρ, φησὶ, δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διαχονεί- 

τωσαν, ἀνέγχλητοι ὄντες. Οὕτω χαὶ ὃ τοιοῦτος ἐπι- 

τρεπέσθω τὴν προστασίαν, χαὶ τὴν εὐταξίαν δρι- 

ζέτω τῇ ἀδελφότητι, τὴν διανομὴν τῶν ἔργων, 

ὁ χαθ᾽ ὃ ἕχαστος ἐπιτηδείως ἔχει, ποιούμενος. 

Βάᾶγ ποὴ βοββαπι, ΑἸΓ οηΐπὶ ΤῸ θ6}165. ἄπιστο, ποῖ Ἰθη τοῦ 

τἐγδοίαποβ; οὐπὶ οἵ ἴρβοβ {Ζυοιιο 5[ ΠῸΠ 5οηρ0ν, ἃ 

ποπη πα πη ἴαπιθπ ᾿θ είν γαοίατὶ ἄο]οτα ἀοοοδΐ 

Ἀροβίο!ας, 3 ΤΊπι. 2, 35. 
ἃ ἙαΙῸ τὴν προστασίαν τῶν ἐν ταῖς εἴο.» αθὶ 580- 

Ῥίομ ται Φαοα ἐχ νοιογῖθας φααίαον. ΠΡτῖς. ἁἀάτα1- 
πλιι5. [τὰ πος Ἰοοὸ Ἰορίταν ἴθ τὰ Βορῖὶ ρεῖπιὶ, τίς 

νες ἐγκρίνειν τὸν ἡγούμενον ὀφείλουσιν, φμίπαπι εἰΐβενα 

ἀερεαπὶ ργεδροσίζιιπι. 

εΤἼηις Νί5, χαθὼς ἕχαστος. 

"ὦ 



πεαύται Εὐυϑ05 ὙΚΛΛΑΟΤΑΤΑ͂,.. .) 

ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ ΜΔ’. 

Ψί 5 ,ὔ Α Ν . ’ " Ἀ -Ὁ 

ίσιν ἐπιτρέπειν χρὴ τὰς ἀποδημίας " χαὶ πῶς 
Ν 

ἐπανιόντας αὐτοὺς ἀναχρίνειν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἘΣ 

Τὴν μὲν ἀποδημίαν ἐπιτρεπέτω τῷ δυναμένῳ 

ἀδλαδῶς τῇ ἑαυτοῦ ψυχὴ καὶ ὠφελίμως τοῖς συν- 

τυγχάνουσιν ' αὐτὴν ἐχτελεῖν. Ὧς ἐὰν μὴ παρῇ ὃ 

ἐπιτήδειος, βέλτιον ἐν ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων πᾶσαν 

θλίψιν καὶ στενοχωρίαν μέχρι καὶ θανάτου ὑπενεγ- 

χεῖν, ἢ, παραμυθίας ἕνεχεν σωματιχῆς, βλάθην 5891 

ψυχῆς ὁμολογουυιένην περιορᾶν. Καλὸν γάρ μοι, ΄ 

φησὶν ὃ ἀπόστολος, μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ χαύ- 

χημά μου ἵνα τις χενώσῃ᾽ χαὶ τοῦτο ἐν τοῖς ἐπ’ 

ἐξουσίας "πόσῳ οὖν μᾶλλον ἐν τοῖς χατ᾽ ἐντολήν; 

ΚΚαίτοιγε οὐδὲ τοῦτο ἀπαραμύθητον ὃ τῆς ἀγάπης 

νόμος ἀφίησιν, ἐὰν γὰρ συμόῇ μὴ παρεῖναι μιᾷ 

ἀδελφότητι τὸν ἐπιτηδείως ἀποστελλόμενον, οἱ σύν- 

εγγυς τὸ λεῖπον ἃ ἀναπληρώσουσι, χοινὰς τὰς ἀποδη- 

μίας, καὶ ἀχωρίστους ἀλλήλων ποιούμενοι, ὡς τούς 

τε χατὰ ψυχὴν ἀσθενεῖς, ἢ χαὶ χατὰ τὸ σῶμα σα- 

θροὺς ἐν τῇ τοιαύτη χοινωνία τοῖς ἰσχυροτέροις συν- 

διασώζεσθαι, πόῤῥωθεν χαὶ τοῦτο τοῦ πεπιστευμέ- 

νου προχαθιστῶντος, ὡς: μὴ παρ᾽ αὐτὰ ἐπὶ τῆς 

χρείας ἄπορον ἐχ τοῦ καιροῦ τῆς στενοχωρίας τὴν 

παραμυθίαν εὑρίσκεσθαι. Μετὰ δὲ τὴν ἐπάνοδον 

ἀναχρινέτω τὸν ἀπόδημον, τίνες αἵ πράξεις, ποτα- 

πῶν ἀνδρῶν αἱ συντυχίαι αὐτῷ γεγόνασιν " οἵ λόγοι 

τίνες, οὺς πρὸς αὐτοὺς ἐποιήσατο " ποῖα τὰ τῆς ψυ- 

ἧς αὐτοῦ διανοήματα ᾿ εἰ πᾶσαν ἡμέραν χαὶ πᾶσαν 

νύχτα τῷ φόδῳ τοῦ Θεοῦ συζῶν ἐξετέλεσεν, " ἥπου 

παρετράπη, καὶ παρεχίνησέ τι τῶν δεδογμένων, ἢ 

ταῖς ἔξωθεν περιστάσεσιν ἐνδοὺς, ἢ τῇ οἰκεία ῥᾳθυ- 

υἱὰ παραῤῥυείς. 

Καὶ τὸ μὲν ὀρθῶς ἐπιτελεσθὲν ἀποδογἣ βαδαιού- 
᾿ Εἰ Α : 

τῷ; τὸ δὲ ἐσφαλμένον τῇ “ ἐμμελεῖ χαὶ ἐπιστημονι- 

χῇ διδασχαλίᾳ διορθούσθω. Οὕτω γὰρ νηφαλιώτεροί 

τε οἵ ὁδεύοντες ἔσονται τῇ φροντίδι τῆς ἀποδόσεως 
"Ὁ , δι - Μ»" - ΡῸ 

τοῦ λόγου; χαὶ ἡμεῖς δόξομεν μήτε ἐν χαιρῷ τοῦ 

Γοχ αὐτὴν ἀθο58 ἴῃ γι] σαῖς : 5οα οἱ ἵπ Ν᾽ οβοὶὶ (ὁ- 

ἄἴοο οὐ π᾿ 115 ἀπιοθιι5. Ἰοσῖμαιν, ΝΘο ἴτὰ πα] Ῥοϑι 

ἄσο Μ85. μέχρι θανάτου ὑπομένειν. Μ' Θυ] τ ὑπομένειν 

Ἰπγθητειιν {πράτ πὶ Ὗ᾽ οδϑὶϊ νοίουὶ ΠΡ το, 

Ἀ Ῥορ. Ῥυγΐπιιβ λεῖπον ἀποπληρώσουσι. ΑἸϊ απο 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. 

Οἰϑιι5 ρογ πε ϑη οἰπὶ ρογθο γι τα 0165... δὲ 
φιιοπιοίῖο, τὲ τοαϊογὶνι, οἰμαΐ ἱμτογγοσαπαϊ, 

ΒἈΕΒΡΟΝΑΗ͂ΙΟ. 

1. Ῥοιδρυῖπαπα! ἄθιιν [δου] τὰ5. οἱ, 411 οἰτνα 

ΔΉ ΪΠις6 51186. «ἰδ υ ἸΠη ΘΠ ΤΠ}, Θ᾽ Οὐχ} {1116 ΘΟΥῚ1ΠῚ., 

ἀαϊαιβουιπη συδα ταν, ᾿[6Ρ ρΘυἤσθυθ ΡΟϑ51:. ΝᾺ ΠῚ 
5] ποῖπο ᾿ἀοποιιβ Ἀν, Ῥγϑοδίαι 1Π’ ῬΘΥῚ Π6- 

ΘΟΘΒΑ ΑΛ ΠῚ ΡΟ Πιιία. ΑΙ ΠΟΙ] ΟΠ τ. Ομ Π 6 πὶ. αι 
ἈΠΡΊΒΙ Δ η1 6] αἀ ΠΠΟΥ ΓΘ. π5 16 ροΡροιὶ, αυιὰ μη 

ΘΟΡΡΟΥΆΠ 5. ̓Θν ΠΗ Οατιϑὰ ΟΡ 551 ΠΉ ΠῚ ΔΠΪΠ]85 

ἀδινϊπηθητιπη. πορ] σοῦ. ότι 65 Θπῖπι πεῖ, 

᾿ἰπ 4 ΑΙ ροβίο 5, πεαρὶς ποτὶ, ἡτπιαπὶ τι οἰοτγίαπι 

γιλθαηι τες ὁν αοιιοξ : δὲ Ποο ἴῃ 115, 4.185. ΠΡ ΘΡτιπὶ 

δῖ ουηἰ δ, {υιδηἴο Ἰσίταν πη Ρ 15 1η Π15, 4118 ργθ- 
οορία. δαπεῦ Οὐαηηηιιαπι Θἔϊαπ} πιο ᾿ρ51 ᾿ποοιη- 
τοῖο πηϑάθευιν ἰθὸχ ον τα 115..ὄ 51 ΘΠ ΠῚ ΘΟΠΕΙ ΘΝ, 

αἰ ἰπ τιπὸ [Γατθιι πὴ σοπν θη ἀθ51:, 411 σοι πο 6 

ΤΠ Ροϑϑὶτ, 11 4αϊ ρΥΟρίπ 1 διπὲ, Βα ρΡΙΘθιπὶ 

«ποὰ ἀθονῖε, Ἰΐου [οἰ θη τ65. 511], ΠΘῸ ἘΠῚ ΙΔ] ἃ 
56 ᾿πνίσθιη εἰ5} πο θη αν, τὰ τὰ πὴ (1 ΤΠ ἢ Πηὶ δι1πῈ 
ἀπἰ πιὰ, πὰ πη. Χυ] ΘΟΡΡΟΥΘ οἴϊαπη. «60 1165. διιηΐ, 
Τὶ οἷο οααπηὶ [ον] οΥ ι15. ΘΟΠ] ΠΟΤῚ, ἸΠΟΟΪ 1 Πη]65 560- 
νϑηΐαν. Αἴάθ πος Ιοησο ἀπῖθα ἃ ὈΓΘρΟΒΙΓῸ. ο0η- 

δ Πτατ] 5[1, ΠῸ Ροϑίθα π᾿ 'ρ50. ΠΘοθβϑδι [ἃ 15. αὐ - 
οαϊο τϑιηθά πα ηὴ α]Ππππἢ, πο Ρ6Ρ [ΘΙ ΡΟΣ ]5 ἀπριι-- 
5185 ΔάπΊ ον ΠἸοθαΐ, παποϊδοδίιν, Οδίθυιι πὶ ρΓ60- 

Γδοῖτι5. ροϑὲ γθά τα νἱαίουθη. ΡΘΥΟΟΠΓΘΕι", αυα 

Ἔρουῖα, ᾿π Φιιου πὴ ΠΟΠΔΪ ΠῚ} ΨΘΠΘΥΕ ΘΟΠΡ Θ5511Π)ν 

105 ΟἸΠη οἷ5 ΒΘ ΠΊΟΠΘΒ [ι] 116 0117 414 νουβαν θυ 
ΔΗΪΠΊΟ., ΠιΠῚ αἸ6 πὶ [Οἵα π| [οἰ απ τι6 ποοίθιη οχ- 

ΘϑοΡῚ. ἴῃ εἰπόν Ποῖ, ἃΠ ῬΡδΟν ΔΙ ΙΟΔΓ15 511, Θὲ Α]}1- 
4υ1 4 νἱο αν υῖτ Θουιι πὴ 1180 5[δ Πα ἃ 58Π|, ἃ} οχ- 

τορἢἶ5 ᾿ποοιη τη ({15. νἱοῖτι5, ἃππ| 5118 Πρϑ115 56 5116 

ἀπ] αρϑιι8. 
“. Ἐὺ 4αοα αϊάοπὶ ἤθοῖο σϑϑίιηι 6ϑι, ἰδ π 0 

οοηΠνιηθῖ : π {πῸὸ νϑιῸ ἀθΠ!]ιῖῖ, [ἃ οονεῖσαι οἷ- 
ἸΊσθητὶ ἀὸ ρϑυῖα Δα πον ατίοπθ. [τὰ Θπΐπὶ δὲ αὶ 
ΡΟΡΘΡΙΘ ΡΙΟ[ οἰβοθη τι, ὙἸ Ὶ Δ ΠΈΪΟΥ 5 Θυ μη 1, 5ῖ 1{|-- 
ποιὶς γα Ποπθηὶ γϑάθυθ σοραῃ 1}, δ᾽ ΠῸ5. Π6 ἴῃ 

Ῥοβι ἰἄθπι Μ5. ἰσχυροτέρεις διασώζεσθαι, Μοχ Ἰνῖς 056 

1106 πεπιστευμιένου καθιστῶν. 

» Ῥδρ. τονεῖπ5 εἴπου. 

 δῖς 55. οἵ (9}}ν. οἵ δρ. ρυίπνις, ἘΜ οἱ Πορ. 

του 15 τῇ ἐπιμελεία χαὶ ἐπιστημιονιχῇ. 

90, 

Ι. (Ὁ. 9. 
ιᾶς 



δή8 δ: 

Οραν ΠΟ Πἶ5. Πα ἀθπι [ΘΠ ρΟ Ὁ Ψ ΙΓ τὴ Ἰρδονπηὶ πο- 

σῆρονο νἱἀδ)ίμηιν. ΠΟ ἀπ θη. Θὲ 58 ΠΟΙ5 [ἀ Π}1- 

Ἰϊανὸ [αϊ556, Αοίονιιπι ἰϑιουϊα {γα 11, α0]1 ἀοοοί, 

. φαοιηδἀπιοάαπι ῬΘίριι5 ΤΘΡΌΒΟΙν ΠΙᾺ ΠῚ ὙΘΨΘΙΘΙΙ5, 

1115. ΠΠ1|Ὸ σου] ον Π{}0115 τα τ] ποι νἀ] ἀου 50- 

οἰδιαεῖς 6115, ἀιι88. 51] {556 ὲ οὐ ΘΘΠΕΊ] 5 : δὶ τ 
τ ΠΙτοΡ 16, φασι ἀπο τη) Ῥάι]τ5. οἱ Βανη ἀ]λὰ5 

τονδὶ, σοδοία ϑοοϊθϑῖα, ἈΠ Πιι ἢ ΠΥ ΘΡΙΠΓ (1185 ΟἸΠΠῚ 

Ἄρει ιδιτα, 0515 Γδοῖβδοι Τλθιι5 9. δὲ Τιρβαιβ, {πιο ἢ 5ΠΠΠ|6 01} πιηὶ- 

νοιϑα τα] τππάο, οἱ Δι Ἰουῖε Βαγ πα θα π). οὐ Ῥαιι- 

Ἰὰπὶ, 4αἰ ΠΑΡΆ ΡΔΠΕ ἀδρου Π]τ16. Π)θιι5 [ΓΘοἶδδοῖ 

Ρδι ἰρ505. ΠΙ|ιὰ ἀπίθπι. Ππόβ56 ΟΡΟΥΙΟΙ, ἀπο 68, 

πορΟ ΟΠ 5 4116 Οἱ αιιδοϑέιιδ Θαιρ 05. ΓΡΔΓΡΊΡιι5 

οὐηὶ πη 0 [πρὶοπ 05 6558. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΠΕΚ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

ἢ ἐποίησε 

ΑἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

οτος εἴν αὐτῶν τῆς ζωῆς. Καὶ τοῖς ἁγίοις 

δὲ τοῦτο 
-“᾽ “ἢ δ ᾿ 

παραδίδωσι, διθάσχουσα ἡμᾶς ὅπως μὲν Πέτρος 

ἀμελ 

ἃ εἶναι σύνηθες ἣ ἱστορία τῶν Πράξεων 

΄ 9 Ἂν 3 

τὸν λόγον τῆς τῶν ἐθνῶν χοινωνίας, ἐπανελθὼν εἰς 
Δ ΝΣ ᾿ ὩΣ οἴ αὐν 55: πα ἘΠῚ δὰ 

τὰ Ἱεροσόλυμα, τοῖς ἐχεῖ ἀποδίδωσιν ᾿ ὅπως δὲ 
τ ᾿ 

Παῦλος καὶ Βαρναόας παραγενόμενοι, χαὶ συναγα- 
" ἸπΑν ὩΣ ᾿ 

γόντες τὴν ἐχχλησίαν, ἀνήγγειλαν ὅσα ὃ Θεὸς 

μετ᾽ αὐτῶν" χαὶ πάλιν, ὅτι ἐσιώπησεν 
Ἀτϑὶ ; ᾿ ᾿ 

ἅπαν τὸ πλῆθος, χαὶ ἤχουον Βαρναάύα καὶ Παύλου 
, ἘΣ - ᾿ 

ἐξ; Ἰγθύμενον ὅσα ἐποίησεν ὃ Θεός. ᾿Ιὐχεῖνο ἱέντοι 

εἰδέναι χρὴ » ὅτι “τὰς περιδρομὰς χαὶ πραγματείας 

χαὶ τὰ καπηλιχὰ χέρδη παντὶ τρόπῳ φευχτέον ταῖς 

ἀδελφότησιν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΟΆΑΤΙΟ ΧΙ. 

Ομοά οροτγίοὶ μοϑί ργ[ϑοίιιι διΐαγη αἰζιν αἰϊ-- 

ιθην 6556. ἡ Ροϑϑῖϊ, 60 αὐδξοπίο. αἰ οὐοῖ- 

μαϊϊοπε αἰϊηια εἰϊδίοηίο, {παίτιίτα οἵσατη 51ι5-- 

οἴρθγο. 

ΒΈΕΈΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

τ. Οὐδ οαιθηι τιϑῖῖ ν ΠῚ ΠΟ γαγο, αὐ νο] 

ῬΥΟρΡίου ΘΟΥ ΡΟΝ 15. ἢ ΠΡ τὰ [6 Π}, ν6] ρου συ πα πα 

ΠΘΟΘΒϑ [65 ΨῸ] ΟΡ ἈΠ ΤΠ} (116 }}}ν 15. Θα 511}, Ὀ δ - 

[δοῖιι5. ἀΌσΙ Ὁ ἃ [γαῖγιι σοηνθηζιι, διϊαιη. Δ] 115 

ΑΠ1π|5. ΟἹ ΠῚ Δ ΡΟ] ΠΟ Π 6. [πὶ ἰγ51τι5, {πδ πὶ ἃ]10-- 
ἍἼ1}} 4] ἀρΡΡΥΟ απ ΡΟ. Ἶ 51 η1, αὐ πος ἠδ θοῖις 
519 ὉΠ ΘῸ ἀΡΒΘΗΓΤΟ 5150} ρ 141 [γα ΓῚ1 1 οἴ ΓἍΠῚ, 516 αὖ 

δἰ Ρ ΒΘ Π 65. τπη1|5. ἈΠ 115 5ΘΡ ΠΟ πὸ Δ Πουίο- ὁ 

{ιν 50] 6 116, ΠΟῚ Δι 6 Π} ἔα ΓῸ5, ἃ βοητΘ θγ80- 

ῬΟβιῖο, [Οὐ πΊὰ} δαῖτ ΡΟρ] αν. ἀϑϑαπηαηΐ, αὶ 
γϑσα] 5. δὲ {Ρ  ἴτ80. αἰβοῦ ] 120. ΠἸ55 0 ὉΠ 6 Π], οἱ 

ἀαθουη 16 ἈΡΡΙΌΒθαΙα ϑιιπηὲ δὲ τοοθρία, δὶ Ἰ)οὶ 

Θ] ον πὴ. ΒΘ ΘΠ ΤΙ : τ ΘΕ α ΠῚ ἀἀ51: αι αὐνο- 

ὨΪΘΠ ΑΙ ιι5. ΠΟΘΙ] λι5. Ρυ θ ποι γοϑροπείοαι, τὶ 

δὲ 4υΐ 5 ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΓΘ γι ΠΓ, Ὁ ΠΟΘ ητπιν ΡΓῸ ἃν- 
σα 6 Π1Ὶ αἰσηϊίαιθ, πθο Τὰ πη [ΓΤ ῚΓ ΠῚ ΘΟΙΉΠ}11-- 

ὨΪτὰ5. ΘΟμ απ ατι". ΕΓΘΠΪ ΠῚ 5ἱ ΟἸΠ 65. ΘΟ ΠΑ] τον 

δοσανγαπὶ ἃ ἀἸσοπά αι, ἴα τη εἘ π|5. οαιιϑα δϑῖ, 

οἵ ῬΘΡ ταν] λα 5. (ΠἸ50 0] 1Ππδ0. 5᾽ ΒΡ Πιμ ; οὐ) Αροβίο- 

ἃ ΠΙμ εἶναι αὐ ἀϊτανα ἕαϊς ὁχ ἀπΕϊ5. ἀποθιι5 ΠΡ Υῖς, 

ε ἘΔΕὶ εἰ ερ. τοντῖας ὅτι τὰ χαπιλιχά. (οᾶεχ ο5. 

οἵ ΠῚ ἄπο σοπϑαοιὶ Πἰγὶ αὐ ἴῃ οοπίοχία., πβίις οἱ 

πιο τις. 

τὰ (00}}ν. αϊνοῖ, ἐν ποιρουσίᾳ ἣ ἀπουσία, ἐπ »»)ω- 

.- 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄. 

[᾿ “- Χ κε 7 Ὅτι χρὴ μετὰ τὸν προεστῶτα χαὶ ἄλλον εἰναί τινα 

τὸν δυνάμενον “ἐν ἀπουσία ἢ ἀσχολία ἐκείνου τῶν 

ἀδελφῶν ἐπιμελεῖσθαι. 

Ε ΑΠΟΚΡΙΊΣΙΣ. 

᾿Επειδὴ συμβαίνει πολλάχις, ἢ δι᾿ ἀσθένειαν 
, οΥ ὙΡῸ ἐν ἡ , ΔῊΝ Ἄ , νΨ 

σώματος, ἢ ἀποδημίας ἀνάγχην, ἢ κατά τινα ἄλ- 
᾿ ; ἌΡΑΣ πα ας ΠΕ τὴ ν 
λην περίστασιν, χωρίζεσθαι τῆς ἀδελφότητος τὸν 

προεστῶτα, ἔστω 
τς τὴ Ἐν “ἊΝ ." - - 

αὐτου τε, χαὶ ἄλλων τῶν τἴχανὼν οοχιίμαςειν, εἰς του- 

ν ῳ 
τις χαι ἕτερος μετὰ δοχιμασίας 

᾿ 
το ἐξειλεγμένος, εἰς τὸ, ἀπόντος ἐχείνου, διαδέχε- 

σθαι τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἀδελφῶν, ὥστε χαὶ τοῖς 
[π ἣν ἀν ΤΟ ΙΝον Ἶ εν 
παροῦσι παρ᾽ ἑνὸς γίνεσθαι τὰς " παραχλήσεις τοῦ 

Α Ξι οὐδ τε ΠΤ ἘΝ δι 
λόγου " ἀλλὰ μὴ ἐν τῇ ἀποδημία τοῦ προεστῶτος 
Ν ἢ τ ὃ 
δημοχρατιχόν τι σχῆμα μεταλαμέάνειν τὴν ἀδελ- 

: κ᾿ τ 
φότητα, ἐπὶ διαλύσει τοῦ κανόνος χαὶ τῆς παραδε- 
ἘΣ Ὁ ΡΑΣΕΣ ΤΑΣ , Ἴλλὸν Δ αν δομένης εὐταξίας Ὁ σα η 5: τὰ μετὰ δοχιμα- 

σίας ἐγχριθέντα, εἰς δόξαν Θεοῦ, καὶ τοῖς ἐπιδημοῦ- 

σι δὲ τῶν ξένων εἶναι: τὸν ἀποχρινόμενον συνετῶς, 
; 
ἵνα οἵ τε τὸν λόγον ἐπιζητοῦντες οἰχοδομῶνται τῆς 
ε 92 9 », εν κ᾿ -- -ν᾿Ν , 
ὑποθέσεως ἐπαξίως, χαὶ τὸ χοινὸν τῆς ἀδελ ὙΡΈΥΤΟΣ 
μὴ καταισχύνηται. 'Γὸ γὰρ πάντας ὁμοίως ἐπιπη 

δᾶν τῷ λόγῳ, θορύδου αἴτιον, καὶ ἀταξίας σημεῖον" 
ἴω ον ἐν ΠΣ 5 Εὰ 

τοῦ ἀποστόλου " μηδὲ τοὺς χατηξιωμένους τοῦ χαρί- 

βεπῖϊα οἱ ἴα αὐοοπία. Ναο ἴα σπαυ]ῖο ροβὲ ἴάοπιὶ δῆς. 
ἢ ἘΡΡν 
ἐπειδὴ δέ. 

ἃ (οὐεχ Ν᾽ ο83. οἱ δας. ῥυίπιαβ ὁπιοπ τις παραχλή- 

σεις αὐτοῦ τὰς διὰ τοῦ λόγου 

» ,]ΤΊἊηιϊ9 ΝΞ. υχδὲ τοὺς χαταξιουμιένους. 



Βεσύυϊ, 1 Εὐδιῦ5. ΤΕΛΟΤΑΤαι. δή49 
Δ ΤΙΝ 

σματος τῆς διδασχαλίας πλείους ἐπὶ τὸ αὐτὸ λαλεῖν Β 
σ᾿ ᾿ δ κε "Σ Ἐὰ ὯΣ Ἐν τ 
υγχωρήσαντος, δι’ ὧν φησιν" ᾿Εὰν δὲ ἀλ ὧς ἄπο 

ἘΞ ἐξ ᾿ 
χαλυφθῇ, ὃ πρῶτος σιγάτω - χαὶ πάλιν τὸ ἄτοπον 
τὸ Η μοι" 
τῆς τοιαύτης ἀταξίας διελέγχοντος ἐν τῷ λέγειν" 

2 Ὁ . 

3. Δ 5» " Ε 
Ἐὰν οὖν συνέλθη ἣ ἐχχλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ 

ἐ ἰδιῶται ἢ πάντες λαλῶσι γλώσσαις, εἰσέλθωσι ὃ 

ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν, ὅτι μαίνεσθε:; 

“ Καὶ ἐὰν ὑπὸ ἀγνοίας δὲ ἄλλῳ προσαγάγη τὰς 

ἐπερωτήσεις ὃ ξένος, χἂν ἔχη ἀποχρίνεσθαι ἀνεν - 

δεῶς ὃ παρὰ πρόσωπον ἐπερωτηθεὶς, ὅλως τῆς εὐτα- 
5, Α 

ξίας ἕνεχεν αὐτὸς μὲν σιωπάτω, ὑποδειχνύτω δὲ τὸν 
ὭΕΡ ἐξ : 

τὸ μέρος τοῦτο “᾿ πεπιστευμένον, ὡς ἐποίησαν οἵ 
3 ΄ ϑτν - , “ ν Α " 

ἀπόστολοι ἐπὶ τοῦ Κυρίου, ὥστε εὔταχτον χαὶ εὖ- ὦ 

σχήμονα τὴν χρῆσιν τοῦ λόγου γίνεσθαι. “ Εἰ γὰρ 
τος 

ἐπὶ τῆς σωμάτων θεραπείας οὔτε φαρμάχῳ οὔτε 
Ὁ, - .- 

σιδήρῳ παντός ἐστι χρήσασθαι ἐπὶ τῶν ἀσθενούν- 
γπ, ϑ'- ἣ, Ὁ ΓΑ Ξ, - ᾿Ξ Γ γι Ε ΄ ᾿ 

των) ἀλλὰ τοῦ τέχνην ἀνειληφότος, καὶ χρόνῳ μα 
ΚΕ ἘΝ," τ ᾿ εῖεν  μεηαρ τὸ ΙΝ 

χρῷ, καὶ πείρᾳ, χαὶ μελέτη τῶν ἔργων, χαὶ διδα - 
ἐς ΓΝ - , - 

σκαλία τῶν ἐπιστημόνων τίνα ἔχει λόγον, τῇ διὰ 
“27 ( , ᾿ , 3 δὲ ἌΠΟ, τ δε 

τοῦ λόγου θεραπεία τοὺς τυχόντας ἐπιπηδᾶν; ᾿Εν ᾧ 
Α , 

χαὶ τὸ μικρότατον παροφθὲν μεγίστην φέρει τὴν 

ζημίαν. Παρ᾽ οἷς γὰρ οὐδὲ 
Ἐρ ΣΑ ἐγ τ, οι πῃ ἢ ἘΞ 3.ς 
χοῦσιν ἐφίεται, ἀλλ᾽ ἑνὶ προσήχει ἡ τοιαύτη διαχο- 

ἄρτου μετάδοσις τοῖς τυ- 

νία, τῷ μετὰ δοχιμασίας πεπιστευμένῳ, παρὰ 

τούτοις πῶς οὐχὶ πολὺ πλέον τὴν πνευματικὴν τρο- ἢ 
Σ ᾿ᾧ“Ὶ:; ᾿ νι ΣΝ ΄ ΓΥΕΙΣ ἐν ἘλῚ 

φὴν ΄ ἐξειλεγμένως χαὶ παρατετηρημένως ὅφ᾽ ἑνὸς 

τῶν δυνατωτέρων προσάγεσθαι χρὴ τοῖς αἰτοῦσιν ; 
Ὥ 5 ρον -᾿ ,’ ὖ0 δι, ΞΔ. - “- -- θέ στε οὗ τῆς τυχούσης αὐθαδείας, τὸν ἐπερωτηθέν- 

τα χρίμα Θεοῦ, ἀδεῶς οὕτω χαὶ ὡς ἔτυχε χατατολ- 
ο, ΄“ » 7 ΕἸ λὶ τ Φ Ν ᾽ὔ Ἁ » 

μᾶν τῆς ΠΟ βισεῶ ον; ἀλλὰ μὴ ὑποδειχνύειν τὸν εἴς 

χεχειρισμένον τὴν τοῦ λόγου οἰχονομίαν, ὃς διὰ τὸ 

πιστὸς εἶναι πάντως, χαὶ Βέπε- 

λέγη εἰς τὸ διαδιδόναι μὲν ἐν καιρῷ τὴν πνευματι- 
ὴ ᾿ 5 τῷ, δὲ Χ ἌΝ 5 ἢ κὸν τ κ5. 

χὴν τροφὴν. οἰχονομεῖν οε τοὺς λΛογοὺυς αὑτοῦ ἐν 

φρόνιμος οἰχονόμος 

, ᾿ ΄, ἘΝῚ , »2 ι 
χρισειν χαθὼς γεγρᾶπτα!ι. κὰν οιαφευγ δὲ τι τὸν 

ς Ψείογοβ. ἄτι ΠΡυὶ χἂν ὑπὸ ἀγνείας δὲ ἄλλῳ 'προσά- 

Ὑ τὰς ἐπερωτήσεις ὁ ἐπιδημήσας, κἂν ἔχῃ ἀπ᾿ τὴ ίσθαι: 

Ἰρίάοπὶ Ἀερ. Γογεἴιι5 οἴ Θ11 τὸ ἀνενδεές, ΑἸ {το5 Μ55. 
. ὁ ἐπιδυμιήσας ἀνενδεῶς. Οοάοχ Ν᾽ οδ55, χἂν... προσάγει... 

ἀνενδεῶς. 

ἃ Βερ, ρυΐπηιβ, οἵγ τ} 5016, 55. οἵ (Ὁ]Ρ [Ὶ ςιε το 

ἐπιτετοιγμιένον. 
᾿ ΕΟ ΑΝ 

 Βορ. ΠΡΠΘΤΣ εἴ οϑ5. εἰ γὰρ ἐν ταῖς τοῦ σώματος 

χρείαις τοσαύτη ἐστὶν ἡ εὐταξία" [καὶ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο 

ΠΡ ργες ἐπιχειρῆσαι τῆς ἰατριχῆς ἄπει ρος, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ἄρτον ἢ τι τοιοῦτον αἰτηθεὶς παρά τίνος, Ἐπαεσχύνεται 

παραπέμψαι τὸν αἰτήσανται πρὸς τὸν ἐγκεχειρ:σμένον τὴν 

τοιαύτυην οἰκονομίαν" πόσης ἂν εἴη τῆς αὐθαδείας τὸν ἐπε- 

ρωτηθέντα κρίμα θεοῦ, Πιεπῦπ δὲ ἵπ σον ρογῖς πϑοοσοί- 

αἰἰδϑιις αἰδοὶμ κα ταπε εἰ πς σορναίι", εἰ δὲ ἴδ χει 

1τι5 πθ ΘῸ5 αυτάδαι ἀπ ἀοοθηϊ πλιπθῦὸ ἀοηαιὶ 

50Π|, Ῥ] τι 65. βί πηι! Ἰοαιιὶ σἰπαὶ, αὶ αἴοῖε : Ομοά τ. (ογ, τῇ. 

δὲ αἰϊὶ τονοϊαἴπιπι {ογιϊ, ργίοτ ἱαοθαΐ. ΤῈ τιινϑιιϑ 90- 
Πα π5ο8 ῬΘυ ἐπι α Π]Ο Π]5. ἱπρ ϊὰ πὶ σοαγ σα, ἰδ 
γΘΡΡ15: δὲ ΥΡῸ σοοπνθποτὶξ τἰπιϊνοῦδα δοοϊδοὶα ἔπ 

τι 1͵ι, Θὲ Θηιτιθ 5 ἐϊτιρεῖς ἰοφιιανεί τι, ἐπίγα νογίνι 

ἀπίοπε ἰαϊζοίεθ, ατιὶ ἐνι ἀοῖες, ποτιπ αϊξοπὶ, ψιιοά 
ἐηδατι ες ὃ 

ας ἰΘιοί, 5ἱ εχ ἱσπουαπεία. ἁἰτι πὶ. ἱπίουροσοὶ 
ΠΟΘΡ65 ; Ζιιδ πη {πὰ πὲ “τὶ ΑΙ ΓΟ πι5 Ιοςο Τη!θυνοσα- 
ἴπ|5 65 Γ, ΘΟΡΊΙΟ56 ΓΈΒΡΟΠ 66 μοβϑὶ[, 51] Ὁ [ΠΟ ἢ 

ἴρ56 ἀἸβοιθ!]πδ βορναπας σαιιδὰ, ΘυΙΠΙ 4116 οὐ] 866 

ΡτΓονὶ ποῖα ἀαίαᾳ δι, οϑίθπ αι, αὐ σογαπὶ ΠΟΙ ΠΟ 

ἔδοθυ δ ἀρ βίοι, απ, τὶ γθοῖθ ἀθοθπίθυ 116 560- 

ΠΊΟΠΘ τι Π111}. Ε ΘΠ] 51 ἴΠ 58 ΠΑ ΠΑ 15 ΘΟΥ ΡΟΣ ι15 

ΠΟῊ 6ϑ8: οὐ]τι5ν 15 Δι} Π] 6 σα ΠΠΘἢΓῸ ἀπ [ἜΡΓΟ τὶ 
δὰ ᾿ΠΠνΠ]05. ον 05, 5ϑ 1ΠΠΠπ|8,. 4] οἱ ἰοῆσο 

[ΘΠ ΡΟΓ οἵ θυ ρϑυῖθπτα, οἴ σι Ρ ΓΟ ΠῸ ΠῚ ΘΧΘΙΌΪΕΟ, 

δἵ ρϑυϊογιιπ «οι Θ ἢ 115 ἀυθ Πα πο ἀϑβθα τ τι5 

511 ΖποΙ 0610 μὰν ἔθ ΡῚ ἀιΙΟ5}10 6} δ] οαΡἃ ΟΠ ΘΠ) 
θᾶ), “185 ρ6 1 ΒΘ ΠΟ Π61) ΔΕ ΠΠ 6 |᾽, 1Π6ΠἸ5ον Ἰη}ῖ- 

Πα ᾿ΓΟ51Π106 ἢ Ὁ 1π νῈ 4ππ|0([ ΘΕ] ΠῚ ΠῚ Π  ΠΉ11}} 
οϑῖ, δῖ πο σα Γπ|᾽, ΠΙΆ ΧΊ ΠῚ «6 ΡΠ] 6 Πίτι πη) [ΓΘ }Ὲ. 

Ἐξ ν ΘΡῸ ἀρι 1105. Π6 ΡᾷΠ|5 “θη αἰ 511} ῖι- 
το αι 5116 ᾿Θν ΠΉ ΕΠ τ)", 5661 Θ᾽ ΠΙ5ΠΊΟΚῚ ΠΉΔ1ΠῚ15 

αὦ φηιθπμ απ, 1] οὐπὴ ΔΡΡΙΟ απ Θ ππιῖς Γοὶ 
ΡΓΦΡΟβίτι5. 51}. ρϑυεποῖ, ιιοπηο 0 πη οἰπὶ εἰ6- 

Ἰδοῖι. ἂς Θαυ 0 Π 6 Πλ 1] 10. ΠηΔ]ΟΥΘ. ΑἸ ΠΠ] ΘΠ 1} 50 1-- 
τἸ τα ]6 ρϑιθμ }ῖι5 ἀἀπάϊιπι δϑὲ ἃν αἰϊψιιο, φαὶ δε 

ἴὰ πιδϑὶβ ἰἀοποιι5 5113 μὰν ΠῸΠ δϑὲ ΔΡΓΟΘ ἢ 186 

γα] σαν 5, ΔΙ απο πὶ 6. Π οὶ Πιιά τοῖο ᾿π θυ ΓΟ ται 
τἀπὶ Δι Δοῖου [ΠῚ] 116 [6 ΠῚΘΡῸ ΓΟΘΡΟΠΕΘΓΘ διιίθυθ, 

ΠΟΙ τ6 011}, Οἵ ΘΘΡ ΠΟ ΠἾ5 εἰ} 6 Π5Ά ΠᾺῚ βΆΓΓ65 ἐγὰ- 

ἀϊτα ϑιιηῖ, πα σανθ : 41 οἴΠ| 511 ΟΠΊΠΙΠῸ [615 

ἀσ Ργθ 6 Π5 ἀἰβρθηβαῖογ, οἱ δε Βρ᾽ τ] } 6} ΘΒ Δ ΠῚ 

ἵπ Τοπιρογο αἰβιυ τι ο παι δἰ θοίιι5. εϑὲ, οἵ, αὖ 

αὐ ιν πιδαϊϊοιθ δαρεὺ5 65, πιιηιταηι οἰ οὶ πε δδ 

7ωπεὶ αϑ 8) 6αζιι" : πιο θΕ 0 οἱ μάπεπι ατιΐ χιιϊαὶ 67ιι5- 

πιοεϊὶ αἰϊμειὶς μειίενῖε, πα ρεάες γοπιίζονε ροβεθπ- 

ἐεπὶ ἀεὶ {ἰίμπε οὐ αἰἰδρεπϑδαίο οἸδπιοεῖϊῖ σοπογθαϊια 

οἷ, χμαπία αὐ όοβαπίϊα ζμενῖι, οἴο. ΑἸ ἔτοβ Μ55. δὲ 
ὁ ἴξα, αὐ ἴπ οοηΐοχίι 6 ο] ροΐοϑε, 

ΓΟ οάοχ (Ο]Ρ. ἐκχλελεγμένως. ΑἸΙ απο, Ροβὲ ἄπο 

Μ55. οαπα 55. χαὶ μὴ ὑποδεικνύειν. 

8. δβ. Ῥυϊπιιιβ ἐξείλεχται εἰς τό. Οοάεοχ Ὗόοββ. εἱ 

(1». ἐξήλεκχται, σοτταρίο, ΡΓῸ ἐξείλεχται. ες ἴΐαὰ 

ται]ῖτο Ροδῖ μι 4ῦο5 τποχ ΠΟΙΏΪΠΑΥΙ ΠΙΡγτὶ τοὺς λόγους 

τοῦ χυρίου ἐν χρίσει εἰς τε θεραπείαν χαὶ εἰς τὸν χαταρτι- 

σμὸν τῆς ἑκάστου ψυχῆς. χἂν διαφ. ὅδε ἀϊδρεπδεῖ [)0- 

πιϊπὶ δογπιοπος ἐπ ἤει ϊοεῖο αὐ οἰ απάϊαπι ρον βείοπ 

εἰαπειιθ απΐπταπι ομτιδήιο. 

διά. ε. 43. 

ἔμε.12.ἦ2. 



οὺθ Ἂ: ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡ̓ῬΑΠΟΟ.- ΔΕΆΘΗΙΕΡ, 

Ῥρως, αὐτὶ βου ρταπι 688, δ δ105. 5θυ 0 Π65 ἴῃ ΠπάἸοῖο ἀ]- Ε ὀφείλοντο ἀποχρίνεσθαι, χαὶ ἄλλος ἐξεύρῃ, μὴ τῷ 
υ. 

[- ον». τϑ, 

56, 
} ον.νη.5. 

Ῥηον.ν8.0. 

ΒΡΘηβα 405. Οτοα] 51 «υϊἀρίαπη. [ἀρῖαῦ διιπι. {|| 

Τοϑροπάθιο ἀθροῖ, πον θυ γ6}Ὸ Α]Γ61, ΠΟῚ [δι 

Ἰρϑῖιμμ γθάανσιογθ [ὈϑΠ ποῖ, 564 ρυϊναῖ αιιοι 
5101 νἰβιιπὴ δϑῖ, βιισσοναῖ. ΠΟ. ΘΠΪΠῚ οαιιϑᾶ 6δὲ 
ΤΠ νου θιι5, οἴου μα] 56. Δ νθυβι 11) 5. ρΘΡΙΟ 65. 

Οὐαγδ ΘΕ Πιδὶ {1115 ΓΟΘρΟ πους ἀ{Π|{6 1, 5664 ργῶ- 
τον ΟἰοἸτι., Ρα ἢἾ5. ρϑυταν])λαΐοο αἰδοῖ ρ! 1π οὈ- 

ΠΟΧΊτΙ5 6ϑῖ. 

ἐλέγχῳ εὐθὺς ἐπιπηδάτω, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ " ὑποδαλλέτω 

τὸ παραστάν. ᾿Επάρσεως γὰρ ἀφορμὴ ἐχ τούτου 

χατὰ τῶν προεχόντων τοῖς ὑποδεεστέροις γίνεται, 

ὥστε χἂν χρησίμως ἀποχριθὴ τις, μὴ χαθηχόντως 

δὲ, ἔνοχός ἐστι τοῖς τῆς ἀταξίας ἐπιτιμίοις. 

ΤΝΤΡΕΒΘΟΘΆΤΨΙΟ. ΧΥῚ: 

Ομοά πο εἰοθοὲ φιιίςψιιαηι {ταϊγὶ αὐτιὰ οἰδιϊρεὶ 

Ῥέξσοαία οὐσοπίίαγο. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥδοσατιη) ΟΠῚΠ6 ΡΓίδοῖο ἀθοϊαγαγὶ ορουίοι, 

βῖνθ ἃ] 60 'ρ50 4ἰ ρϑοοαν, οἰνθ ἃ} 115 4] οοπ- 
5011 5Πἴ, 51 ᾿ρ51 πῃ ροββίπὶ πηθθυϊ, τ ἃ Πο- 

ΤῊΪΠ0 Ρυοθρίθπμ ο51. ὉΠ] ν ΟΛῸ νὴ αι πι. 5116 Π|10 

αἸἰϑϑι πη] ται} ᾿ΠΟ 115. 65} π΄ ἀΠΙΙη0. ΟΠ [Θβοθη5. 

{τ Ἰσῖσαν δῖιηὶ 6 ΠΟ 15. θΘΠ6. ΠΠΘΥ 11} 6556. ΠΟῚ 

αἸΧΘυ ηλτι5, 40} ΘΧ Ἰοϑα πὰ ]ὰ ̓π ΘΟ ΡΟΓῸ ἱπο] 46- 

Γοῖ, 564] δι πὶ ροί 5, 4] δὰ αἰ Ποῖα πο ἀό]ογο, δὲ 

ἱποιάθηο ρυῸ ΓΘ ΡΓδι ἴῃ ἀρου τι πὶ, τὰῦ ἀπ} 0061" ν Ομ Ϊ- 
ἴα ηι γ 6] ύϑίαν ἀπο ποχίτιη οϑῖ,. ἀαὰΐ τὰ πθ} 

Το θὸ Ἰὰπὶ ἀδίθοιο, τποθάτι5 σα ρα πα Ἰ [Δ 0116 οο- 

δηοβοθίμ : τὰ ΓΘ ΡΘοσα ΠῚ ΟΟΟΙ] ΑΓ, οϑὲ 

ΘΟΠΒΟΙΒΟΘΙῸ ΠΊΟΥ ΓΘ) ἐρογοί 1. ἤίαγε., ἱπάα, 

δέ γυιεἴπι5 τη οΥ ϊ5, ροσοαέμη. ( τ σαϊίοτιος ατιΐ θη 

ἀρογίω πιϑίϊογος σι ατηϊοία αὐοοοηαίία. Τιὰ-- 

416 ]16Ὶ ἈΠΓΘΥῚ πὸπ Οσουτοῦ ρδοσαῖιπι, αἴ ΠῸ 
Τρ τ οἰ (ἃ Ρ.Ὸ [ΡΔ 115. ἀπ] τον ον ααῖ, πθήιι 'ρ56 
51:00 51. Θεὰ δπῖπι, πα, σιοτὲ τπθείθιπι" οἰδὶ ἐπ 

Ορογὶ τις διεὶς, [ΠΤ ὰ{6 7 δὲ ρογἀθτιίϊς βοίρϑιιπι. 

" Οοάοχ (0]Ρ». ὑποδαλέτω. αι Ἰοπρο ἄπο Μ95. 
ὥστε εἰ χαὶ χρησίμως. ΠΡΙάεπι ἄτιο Μ55. ἰθαλλόντως. 

ΤῊΡον  οβ5. ἐχθαλλόντως. 

5. ᾿Απθααϊ ἥτιο ΠΡεὶ πᾶν ἁμάρτημα ἀναφέρεσθαι χρή. 
Μοχ ΟἹ. παρά τῶν ἀνεγνωχύτων. 

393 ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν-. 

Π ᾿ ΞΡ. Α Ἂ , ΞΞ Ἔ 7 ἘΣ Ὶ λῳ Ἄ 

ερὶ τοῦ μὴ συγκρύπτειν ἁμαρτήματα ἀδελφῷ ἢ 

ἑαυτῷ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

φο  ἈΎΧΘΙ ὦ δὐπτν » “ὦ δ 
Πᾶν “δὲ ἁμάρτημα ἀναφέρεσθαι δεῖ τῷ προε 
- ΕἸ - - ΩΣ ᾿ Ων } 

στῶτι, ἢ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἡμαρτηχότος, ἢ παρὰ 
Εὸ - 5 τ -ς 

τῶν συνεγνωχότων, ἐὰν αὐτοὶ θεραπεῦσαι μὴ δυ- 
ΡΞ ἘΈΤΛΕΑΣ Γ 

νηθῶσι, χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου προστεταγμένον. 
3 τ ἘΕΊΗΣ ΝΞ Ἐπ 
Καχία γὰρ σιωπηθεῖσα "νόσος ὕπουλός ἐστιν ἐν τῇ 
νυγῇ. Ὥς οὖν οὐχ ἂν εἴ τὸ Απο ῖς δ ΘΕ ψυχῇ. Ὥς οὖν οὐκ ἂν εἴποιμεν εὐεργέτην, τὸν ἐγ 

ως 3 " ν - 

χαταχλείοντα τῷ σώματι τὰ ὀλέθρια, ἀλλὰ μᾶλλον 
Ἂ νἀ τις Τὴ ἐχοξς ἜΤ Ε, 

τὸν διὰ ὀδύνης χαὶ ἀμὕξεως εἰς τὸ φανερὸν ἕλχοντα, 
[2 ἌΑΙΝ ὥστε ἢ διὰ 

ἄτα 
λου διὰ τῆς 

᾿ 
ΜΕΕΡΗΣ ΤΆ ἘΞΟΟΕΟΣ ἂν ἜΡΙΣ ΆΞΞΝ 

καὶ τὸ χρύπτειν ἁμαρτίαν, συγχατασχευάζειν ἐστ 
ἧς ΕΣ ᾿ ἐπ ᾿ δγρεξεοτι 
τῷ νοσοῦντι τὸν θάνατον. Κέντρον γὰρ, φησὶ, τοῦ 

ς ᾿ νι 7 μ ν᾿ 

θανάτου, ἣ ἁμαρτία. “ Κρείσσους δὲ ἔλεγχο! μετὰ 
ΞΡ ἢ ΑΚ, ΓΙ ὺ ΜΝ τε οὖν ἀλλ παῤῥησίας, χρυπτομένης φιλίας. Νήτε οὖν ἄλλος 

ν , “ ᾿ “Ν , ΕῊΡ τῇ 
ἄλλῳ συγχρυπτέτω, ἵνα μὴ ἀδελφοχτόνος ἀντὶ 

λαδέλῳ ἔγητ υμἦτε αὐτὸς ἑαυτῷ. Ὁ γὰ φιλαόελφου γένηται! μητε ὃς ξαυτῷ. γὰρ 
Νν βᾷ 

μὴ ἰώμενος, φησὶν , ἑαυτὸν ἐν τοῖς ἔργοις αὑτοῦ, 

ἀδελφός ἐστι τοῦ λυμαινομένου ἑαυτόν. 

ΡΈΆΘα. Ῥυΐπαιις οἢ Ν᾽ ο85. εἰ (0]}». νόσος γίνεται ἀθερά- 

υἱζὰιπι οἰἰεπεῖο αὐ οοοπάϊζειπε πιουϑιις Πε ἐπ- 

ϑαπαῤιἐϊς. ΤΟΙ διὰ (01}ν. εἴποιμεν εὐεργετεῖν τόν. 

ὁ (οάοχ (0}}». χρείσσους γάρ. ΑἸ Φαπίο ροβὲ ᾿4οπὶ 

Ν- ἔργοις ἑαυτοῦ. 



ΒΕΟυΒῈ Εὐϑιῖῦ5 ΤΑἈΛΟΤΑΤΕᾺ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΖ. 

Α - δ᾿ -- 

Περὶ τῶν μὴ χαταϊεχομένων τὰ παρὰ τοῦ προε- 

στῶτος τυπούμενα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

σῃιλ »κ Α ’ " Γ.--" Τὸν δὲ μὴ χαταδεχόμενον τὰ παρὰ τοῦ προε- 
- ὰ 2 ΄ ἂν “- Ἃ ΥΝ} 2, 9 στοτῦα ἐγεβίθεντο χρὴ φανερῶς ἢ ἰδίᾳ αὐτῷ ἀντι- 

: ΚΡ 
λέγειν, εἴ τινα ἔχοι λόγον ἰσχυρὸν χατὰ τὸ βούλη- 

μα τῶν Γραφῶν, ἢ σιωπήσαντα τὸ προστεταγμένον 

ποιεῖν, Εἰ δὲ αὐτὸς “αἰσχύνοιτο, ἄλλοις τισὶ μεσί-- 
ταις πρὸς τοῦτο χρησάσθω, ἵνα εἰ μὲν παρὰ τὴν 
Γραφὴ ἤη ὦ δι ΕΣ Γξξέλ, ὙΠ Σ ἢ ᾿ 
ραφὴν εἴη ἣ διαταγὴ, ἐξέληται χαὶ αὐτὸς ἑαυτὸν, 

καὶ τοὺς ἀδελφοὺς βλάδης᾽ εἰ δὲ δειχθείη χατὰ λό- 
ον τὸν προσήχοντα γενομένη, χαὶ ἑαυτὸν διαχρί-- 

, ἿΣ Ἔν ἘΣ δ Ὅρος 
σεως ματαίας χαὶ ἐπικινδύνου ἐλευθερώσῃ. Ὃ γὰρ 

διαχρινόμενος, φησὶν, ἐὰν φάγη, καταχέχριται, 

ὅτι οὐχ ἐχ πίστεως" χαὶ τοῖς ἁπλουστέροις ὅ μηδέ- 
ἌΝ. , 3. “4 ΄, ΄ 

να δυσπειθείας ὄλισθον ἐμποιήση. Συμφέρει γὰρ, 
ἧς προ απ β  βοκς 

φησὶν ὃ Κύριος, ἵνα χρεμασθῇ μύλος ὀνιχὸς περὶ 
" ΓᾺ ς. ὦ ν᾿ ψ95 3. 1..ν , 

τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥιπται εἰς τὴν θάλασ- 

σαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 

᾽Εὰν δέ τινες " ἐπιμένωσι 

ἕνα τῶν μιχρῶν τούτων. 

τῇ ἀπειθείᾳ, λάθρᾳ μὲν 

χαταμεμφόμενοι, μὴ δημοσιεύοντες δὲ τὴν λύπην, 
ὡς χαὶ διαχρίσεως αἴτιοι τῇ ἀδελφότητι, καὶ τὴν 

πρὸς τὰς ἐντολὰς πληροφορίαν διασαλεύοντες, χαὶ 

δυσπειθείας καὶ παραχοῆς διδάσχαλοι, ἐχδαλλέσθω- 

σαν τῆς ἀδελφότητος. ᾿"Ἐκόαλλε γὰρ, φησὶ, λοι- 
μὸν ἐκ συνεδρίου, χαὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖχος. 

κ ᾿ - - 894 
Καὶ πάλιν: ᾿Βξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. Ἃ 

Διότι μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 

ἃ Βαβι οπος νοΐογοβ οἱ Ῥθρ. βεοιυηιβ προεστῶτος 

δισπεπραγμένα. Ἀδρ;. τογεῖα5 διατεταγμένα [χυοάᾶ ρτο- 
Ῥαι ιιοαυβ, οι, αὐ Ρ. 421, Β, 8, ἴομηΐ ρυίπη]7. 

Βδρ. Ρυϊπλιβ εἴ Ν ο85, οἱ, (0. ἐγκριθέντα, Πος ἴρϑο 
ἴπ Ιοοὺ ψοοσιίαπι ἤ δα {ὙΠ 115 115 4105 τπὸχ αἰκὶ ΠΡΥῚ5 

φαα141. Οοάοχ Ν οβ5. ῥῬτὸ βούλυμο, αθες βούλευμια- 
6 ροίογοβ ἀπὸ ΠΡγὶ οὐπὶ Ν᾽ ο55. αἰσχύνεται. 

Ἢ (οὔεοχ Νο55. ἐξελεῖται. Μοχ ἴἅ6πὶ Ν5. εὖ ἴγ68 8111 

ἀδελφοὺς βλάθης. Ἐάὶι Ἰοινο5. νείογοβ εἴ ἤοσ, βθοιπάιις 

" 

001 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΕΥΤΙΙ. 

726 ἐἰς χιιὶ ποτ ααἀπιϊίατι θα σι ὦ ΡΓΘροοῖιο 

δοχδίϊία διιτιί. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οὐ. “115 ῬΡΘ ΡΟΝ δίαιτα πο Δα ΠΉ ΠῚ, ἀ6- 

Βδῖ ἀρθυῖθ ν6] ρυῖν αι οἱ οοπ ΙΓ ἀἴοθγο, δὶ πο 

5 ρρθῖαι 'ρ81 να!τάα δἰΊ τα γἃ 110, θα τι6 Βονῖρία- 
Υ15 σΟΠβθηίδηθᾷ, ν6] 5116 Π|10 πηαπαάαςιμ ΘΟ Πἤ ο 6. 

Ουοά 5ἱ δι μθαῖ, δὰ μος Δ Ππίθθαὶ ἃ]105 

ιυοβάδη. ἱπιθυ πε ἶο5., τ δὶ ποὺ ᾿τηδηα λίπ 

ΒοΡΙρταγ Δ νει βθ τιν, ἴρ56. οἵ 56] 0511), δὲ 1105 

ἔγδινθ5 ἃ ποχὰ θχϊηιαΐ : σ[π ἀπίθηῃ Π]αθας {Ππ|4 ἃ 

Γθοία ΓαΠΠΟΠΘ. [16 ΠῚ ΠῸΠ 6556, 56 ἃ νᾶ πᾶ δἃ6 

Ῥϑυϊοι]οϑα ᾿Π 6 ]51Π0Π6 ΠΠουθὲ. Ομ ὁπίπι ἀςοίίαιί, 
ἸΠ 411}, 5ἱ πιαπ άπ σανεγῖ!, οογιεἰοπιτιαίιι5 651: σπῖα 
πιοπὶ θα: Πω6 : οἵ αἱ 51 Πρ] ΠΟ] ΟΥἼθτι5. πα ]Π]Δπὶ Ἰη 1 -- 

δεπάς οΡϑεϊθπεῖε οσσαδίοπρηαι δἰ. ἔχρεαϊε 

ἐπῖπι, ἰπαι ΠΟΠΉΠ5., πὲ σιορεπαάαίν ποία 

αδπιαρία οἰσοα οοζζιιπι 6715, οἱ ργοἠιοίαίτ' ἵτὰ 

ΤΉ αΤ6, “ιίάτη τι σοαπεϊαϊτοί ππτια εἶθ ρει» 1ὶς 

ἰδεῖς, Οὐοα 51 Ζαϊρίαπι ροιβονθυανθυῖηῦ Ἰῃ ἐ0η- 

τππηδοῖα, οἰα ποῦ! απ Φαϊ δ πὴ ΦαθΡ θα Πα], 5σοἀ ΠῸἢ 

ἀδιθθθηῖθϑ [ἀΠΠΊΘ ἢ ΠΟΘΙ ΌΓΘΠΊ, ἰα ΠΙ Π8 ΠῈ αἰϑοθρία- 

«ἰ η5 Ἰπῖον [γαγθ5. Θχουία ἁτιοίου 5, δὲ ρϑΡη 46 
ἃ 5Ϊ συ ΕἸ5ϑ᾽ πη 8 1 ΠΊ Δ ΠἀΔΙΟΥΙΙΠῚ ἃπιο ΟΥ [ἃ [6 ΠῚ} Θ0Π- 

Οὐιβϑ 556 η}, Θβϑθη 4116 ΓΘ 6] ΠΟ 15. δὲ πο  ἀἸΘ πε 189 

Ποῖ τᾷ. 
25. 

Μαιιμ, ι8. 
θ 

πιΔ συγ, 6 [Ραύγα τη σοηνπίι ἀμ Πα οπίιν. 7166 γον. 51. 

δπῖπι, ἸΏ}, μοοίϊϊοτιίεπι θα: οοτιοϊ ἶο, οἱ ἐαϊϑ τί 

στα 60 {ισ σί την. ἘΠ συιθι15. Ἐαρεοϊ 6 ρΡγανιιηι ἃ 

οὐ ἱεροῖς. Νάπι ρματιζιζιτι ζογπι ότι τοἔαπτι οοτι- 

Ῥογϑίοποπι {ἘΠῚ γαῖ. 

ἀδελφοὺς ἀθλαθδεῖς. Τοϊάοπι Ηρ. Ῥεῖπηιϑ εἰ δὲ δειχθείη 
χατὰ τὸν λόγον τὸν προσήκοντα γινομένη, 

8. Απεϊψαὶ ἄπο Πἰρυὶ ργὸ μηδένα παροπί οὐδένα. 

μι ΤΊπα5 Μ5, ἐπιμείνωσι. Νες, ἴϊὰ ταυ]ῖο ἰηΐγα ἄτιο 

Μ95. οἵπὶ 55. μὴ δημοσιεύοντες δὲ τὴν γνώμην, απὲ- 

πεῖεπε διίαπι πιοπὶ ἀρ ϊεπίε5. 
ι Βερ. ῥγίπειβ. ἔχθσλε γάρ, ϑίαιπι Ἰάεπι Νί5. εἴ 

Δο65. ὅτι ἐξάρατε. 

10. 

Ὶ, ΟΥ̓́. 5. 
13, 
[διά.ν. 6. 



Πεοεὶϊὶ. 32. 

41. 

δε τι ἐῷ 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΔἈΚΟΗΙΕΡ. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙΕΗΥΊΠΠΙΙ. 

Οιυοά ργωροσῖτὶ ἀσοπαϊ ταϊο πὸπ ἐδὲ ΟἰΓίο 56 
ἐχαπιϊιαπάα, 5 σι ἡιίσημθ οροτὶ ἱπίοπίιι 5 

ἐ556 ἐοϑεῖ. 

ἈΈΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

(πίθγιιὴ πὸ 415 Δ 0116 πὶ Ποο ἀἰβοθριδι 5 

Ἀ6 ΟΠ ΘΠ ΓΠΟΠΪ5. ν πη ᾿ποὶ αἴ, δὰ συσπὶ δὲ 4}10- 

αἰχηι «δ γ πη ηίπ μη, 1ΠΠπ|ἰ ἴῃς ΠΗ ΡΟΥΘ ΠῚ 1ΠΙΘΡ [γὰ-- 

{65 ΟΡ ϑου νἀ ΠᾺ 11 651, ὉΠ ΠῚ 110 ΠῚ]}115 πῃ ν θϑυβοῦ 

ΟΕ ]Ο56 ΡΓΘΙΘΟΙ] ἈσΘ Πα ἈΠ ΟΠΘΉ}, ΠΘΖτ16 ΘΟΡΙΜ, 

488 ἤπιπι, βαϊασαϊ, 115. 501π|π| ΘΧΟΘρ 5, {απ {τι ΠῈ 
στα, πηι ρυἀθητῖα ᾿ρ51 Ρ δ ρΟϑιῖο θη ριΟχὶ- 

Ὠλΐ ; 4πὸ5. δ 8 ΠῚ ΠΘΟΘΘ5ΔΙ 10 Δ σΟΠΒΙΠΠππῚ ἃς (6]1- 

Ῥογα το ΠΘη 16 γΘτ15 ΟΠ": 115 [ἀοϊθπ απ δ- 
ἈΠ 6 ῖτ, οΡδθαιααῖι5 πον ἀπηθηῖο {ΠΠ|π|5, 4] ἀἰχὶς: 

Οπιπία [αο οἴη οοτιδίἰῖο. (αι Θπΐπι οἱ ΔΠΙ Πα 5 

Ποϑῖλα5. σα ΡΟ Πα πα ὰ5. ΘΟΙΠ ΒΘ. Ἴ 115, [ΠῚ [πὰ ΠῚ 
Τ)6ο ἦδ ιἷἰ5. γαϊτὶοπθη γα ττῸ ; 05 ΓΘ ΟΠ ΠΟ 

{ππδυ Ὁ 1π ΛΘ τι5 ν ἢ} 1551}15 1051 ἤθη ποῖ 4 ΠῚ 6 Ρ6, 
δΓ Ρρϑαν 5. Ἰπορ βαιθ σοηΐνα [Δ 6 ΠῚ ΒΠΒΡΊΟΙΟ- 
αἰ] λιῖ5. οἴ ΠῸ5. ἴρ505 ΓρΙουῖ, δὲ 4115. δαγα 6] 
Θοοδϑοπθη ΡΟ θοΡο. ΝῸ ἰσίταν 14 οοπιϊηρσαῖ, 
ἘΠ πἰσαι6. ἃ “πο νοσαῖι5. δϑῖ, πῃ 60 ρθὺ- 
πηαηθαϊ : δὲ ἃ [Οἴτ!Πη 56. ΠῚ ΤΌΡΕΙΠῚ ἃ] 56. ρου Ϊ- 
ΠΟΠΠ ἢ ΟαΓὰ ΟΟΟΙΙρ6Γ, τι 1Π 1ΠΕ{{| 06 Π 615 Δ]ΠΟΥΙΠῚ 
ΠΟΘΟΙ5. ΠᾺΠ]Ὸ τηο 0. 50]]1οἰτι15. 511, δθ βᾷ ποῖοϑ 

Το ΐ αἰἸβοῖρα!ο5. 1π 1 ΓΘ 1), ΤΠ 61 Π1105, ΟἸΠῚ ΓῸ5 
1ρδὰ 4118 46 ϑαιηαγιτα μα ΠΑΥΓΑΓΙΡ., “ΔΙ ΔΠῚ 

ἥοαπ. ἡ.37. ροβδθῖ 1Π|106 16 διιβριοἴοπθηι, Δ μι οπεΐτιις ἰάτηθη, 
Ἰη4υῖε, πόπῖὸ αἰαὶ: Ομα φιινὶς, αὶ ψαϊά ἰο-- 

χιιογὶς οὐεπιὶ θα ἢ 

5. Τὴ ἀπε αἷς ἀποθιις ἔπ θυ15 Ἰορίτιιν ὅτι δεῖ μή. 
» γὸχ τινὰ οχ δ᾽ οϑϑιϊ (οάϊος εἴ ὃχ α]1ἰ5 ἀποριι δή- 

ἄϊτα οϑῖ, ΠΙάοπι ᾿ἰάοπα 1Π1 ΝΜ55. πάθει τῆς πρὸς τὸν ἔφο- 

ρον διαχρίσεως. Πα, πρὸς τὸν ἔφορον, ἀδεδῖ εἴ ἴῃ 6α]- 

τίς δὲ 1π ἀποθιιβ. Δ}1|5 (αἸοῖθιι5 ; πὸ ναϊάθ δἤπιο- 

ἄαπὶ ἀμΡ1το ααΐῃ παρ γοο 65 τη 6] 115 ἀΡβιηΐ, οαπὰ νὸχ 

ἔφορος [0116 ἐχ ΟΥΑΓ]ΟΠ15 56 116 ΒῈΡΡΙΟΥῚ ροβϑῖς. 
ς {πιι5 Με. ἀναγκαίως περιλήψεται, πο ἴΐὰ τεοίο. 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΜΗ΄. 

" - - 

Ὅτι οὐ δεῖ περιεργάζεσθαι τὰς οἰχονομίας τοῦ 

προεστῶτος, τῷ δὲ ἰδίῳ προσέχειν ἔργῳ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ξ τς Γ 
Ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ ῥαδίως ἢ τινὰ τῷ τοιούτῳ πά- 

θει τῆς διαχρίσεως εἰς βλάδην ἑαυτοῦ χαὶ τῶν ἕτέ- 
- Ἃ Ἷβ 

ρων περιπίπτειν, ἐχεῖνο χαθόλου παραφυλαχτέον 
ο᾿Ν Ὁ ᾿ Η͂ - 

ἐν ἀδελφότητι, τὸ τὴν ἀρχὴν μηδένα τὰς τοῦ προε- 
- Α 

στῶτος οἰχονομίας περιεργάζεσθαι, μηδὲ πολυπρα- 
ἐρα ; ΚΟ ΡΟΤΝν ἘαΥ ἐν Ξ ; ΗΕ ἥ 

γμονεῖν τὰ γινόμενα ἐχτὸς τῶν ἐγγυτέρων τοῦ πρθε 
- -Ὁ ν ’ Δ Α ΕΣ 

στῶτος, χαὶ βαθμῷ καὶ συνέσει" οὺς χαὶ εἰς τὴν 
“-- “- Ἅ ΤΆ .᾿ , 

περὶ τῶν χοινῶν βουλήν τε καὶ σχέψιν ἀναγχαίως 
Ξξ ᾿ Ἢ 

ς παραλήψεται, πειθόμενος τῇ παραινέσει τοῦ εἰ- 
Η , τ ΑΠΛΡΕΜΕυ να 

πόντος" Μετὰ βουλῆς πάντα ποίει. Εἰ γὰρ τῶν 
Ξ αὐ κι όρς ; 

Ψυχῶν ἡμῶν ἐπετρέψαμεν αὐτῷ τὴν οἰχονομίαν , 
« Ρ' - Ν , -».“ 5 , .“- 

ὡς Θεῷ τὸν λόγον δώσοντι., ἀλόγιστον παντελῶς 
-, ς ι Ξ ἤ 

περὶ τῶν εὐτελεστάτων ἀπιστεῖν, καὶ ὑποψιῶν ἀτό- 
πων “χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτόν τε πληροῦσθαι, καὶ 

- δὲ Α ᾿ «. - 

τοῖς ἄλλοις ἀφορμὴν παρέχειν. Διόπερ ἵνα μὴ τοῦ- 
Ξ ΠΕΣ ΓᾺ Χ} τς ἐχλήθ: 3 ΄ , 
τὸ συμδαίνη, ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἐν τούτῳ μενέ- 

τ ΕΞ τ ΕἾΝ 
τω " χαὶ τῇ φροντίδι τῶν αὐτῷ ἐπιδαλλόντων ὅλον 
ε " - νΝ 6 ἊΣ Η “ 8: , 
ἑαυτὸν ἀποδοὺς, “μηδὲν τὰς ἄλλας οἰχονομίας πε- 

, ν ε ὔ Αἱ τ 

ριξργαζέσθω, μιμούμενος τοὺς ἁγίους μαθητὰς τοῦ 
» κ᾿ Ὁ - Χ' 

Κυρίου, ἐφ᾽ ὧν, καίτοι τοῦ πράγματος τοῦ χατὰ τὴν 
“- - δ [} 

Σαμαρεῖτιν εἰς ὑποψίαν ἀγαγεῖν δυναμένου, ὅμως 
᾿" Ξ ῃ - , - » 

Οὐδεὶς, φησὶν, εἰπε, τί ζητεῖς, ἢ τί λαλεῖς μετ 

αὐτῆς; 

Ῥαι]ο ροϑὲ Βερ. ρῥυϊπιιβ οἱ οβ5. εἰ γὰρ περὶ τῶν. 

ϑυθῖπᾶε ἄπο Νί55. παντελῶς χαΐ. 

ἃ (οάεχ (Ο]Ρ. κατὰ τοῦ προεστῶτος, ἐπ ργεροσίζιπι. 

ἈΠῈ ἔτος Νῖβ5. εἴ δά κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ. Ρτο γοοε αὖ- 

τὸν, 48: Ῥτοχίπιθ 5ο ζαϊτγ, βαβρίοου Ἰορῖ ἄεθεγε αὐὖ- 

τοὺς, Βος εϑῖ, ἡμᾶς. 

ὁ ἴπι5 Νί5. μυδὲ τὰς ἄλλας. ΑΙΙφυαηΐο Ροβὶ Ἀδξ. 

Ῥυΐπλια ὑποψίαν ἄγειν. 

᾿ 



ΒΕσυΜῈ Εὐϑιῦ5 ΤἈᾺΛΟΤΑΤἅ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΜθΘ΄. 

Περὶ τῶν ἀμφισθητουμένων ἐν τῇ ἀδελφότητι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περὶ δὲ τῶν ἀμφισδητουμένων ἐν τῇ ἀδελφότητι, 

ὅταν ἀσύμφωνοί τινες ὦσι περί τινος πράγυατος, 

οὗ χρὴ φιλονείκως ἀλλήλοις ἀντιτείνειν, ἀλλὰ τα- 
ἊΨ - ’ ΕῚ , σ, 

μιξύεσθαι τοῖς δυνατωτέροις τὴν ἐπίκρισιν. “Ὥστε 

δὲ μήτε τὴν τάξιν συγχεῖσθαι, πάντων ἐπερωτών- 

των, ὦ καὶ πάντοτε, μήτε ἀφορμὴν ἐρεσχελίας χαὶ 

φλυαρίας ἐγγίνεσθαι, ἕνα τινὰ εἶναι χρὴ τὸν δοχι-- 

μασθέντα, δυνατῶς ἔχειν ἢ εἰς χοινὴν ἐπίσχεψιν 

8 προτιθέναι τῇ ἀδελφότητι τὰ παρά τισιν ἀμφι- 
βαλλόμενα, ἢ τῷ προέχοντι ἀνατίθεσθαι. ᾿Αχολου- 

θοτέρα γὰρ καὶ ἐπιστημονιχωτέρα ἢ διάσχεψις 

οὕτω τῶν ζητουμένων γενήσεται. Εἰ γὰρ " ἑχάστῳ 

πράγματι ἐπιστήμης χαὶ ἐμπειρίας χρεία, πολλῷ 

πλέον ἐν τοῖς τοιούτοις. Καὶ εἰ ἐργαλείων χρῆσιν 

οὖχ ἄν τις ἐπιτρέψειεν ἀπείροις, πολλῷ μᾶλλον χρὴ 

τὴν τῶν λόγων μεταχείρισιν τοῖς δυνατοῖς συγχω- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΙΙΧ. 

θ᾽ 206 ἰϊς φιί π᾿ σοπίγον ογϑίατη ϑηιτιῖ ἐγυι ον 

7 παϊτες5. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Π6 σΟΠΙΓΟΥΘΥ51:15 διι6Π1] 4118 ἱπΠῖῸΡ [ΓὰΓΓ68 
οὐ παπταν, {Ππ| δια! πη πιπ εδὲ, Ὁ ἸΘβοιπηητιιθ 
ἀἰβϑιἀθηΐ ΔΙ 14] 1Πἴο ν᾽ 56 (6 γῈ ἁἸ τι, ποη Ορου οὶ 

ΘΟΠ ΘΠ ΪΟ56 ᾿ΠΈ6 1" 56 σΟἸ ποίαν ὶ, 564 ἃ Δ]141105 Πιᾶ- 
515 1Ἰάοπθοβ ἡπε{Ἰοἴτιπ) ἐγα βίου γθ. Ουαγ πθ οὐὸ 

σοπ απ ἔτι, ΟΠΔΠΙ τι5. 1ΠΊ ΟΡ Οσ ΠΕ1})115, Θὲ 56Π|- 

ΡΘΡ, ΠΟΥ σαν 6 ΠῚ δὲ πιισάπα! ἀθίιν ΟΟΟσα510, 
ἘΠῚ1ΠῚ ΔΙ] ]τ|6 ΠῚ 6556. Ορογίες ἈΡργΟ θαι, αι 

ἸΣ Ροβδὶὲ. δὰ 46 χυΐθιιθ ΠΟΠΠῚΠ]]Π1 ἀμ ̓ σαι η , δι 

ΘΟΠ Πλτηΐ ἔα ΓΕ ΠῚ ΘΧΑΠΉΪΩΪ ΡΙΌΡΟΠΟΙ6, ἅπ| δὰ 

ΡΓδδοίιη. γϑίουνθ. Τίὰ 6 π]πὶ γροίιι5. δὲ. ΠΠΔ 5 
5016 “ιιοϑ1 ἃ Θχροπάθηξιν, ΕΓ ΘΙ ΠῚ 51 ἴπ ἀποάιῖιο- 
416 ποροιῖο βοϊθπίϊα ἀἰιι6 Ἔχ ρου θητῖα ΟΡι5 6ϑὲ, 
Πηα] 10 τσ β 1Π 6] Π5πη0 1 γϑρι5. ΕΤ οἱ Ἰηϑίνι- 
ΠΊΘΠΙΟΡΙΙΠῚ ΕΙ511ΠῚ ΠΘΠῚῸ ἱπΠΟΧ ΟΡ 5. σΟΠ ἰδ, 
πλα] 10 τηασὶβ Ορουα ΡΥΘΕ απ [ΘΟ ΡῚ 5ΘΓΠΊΟΠΙ5 {γὰ-- 

ρεῖν, οἱ χαὶ τόπον καὶ χαιρὸν χαὶ τρόπον τῶν ἐπε- 5835 ΟἸΔΕΙΟΠΘΙῚ ΡΘΥ 115 οοποθάθγα : απ] ροδϑίπι οἵ ἰὸ- 
ρωτήσεων ἱχανοὶ ἔσονται διαγινώσχειν, ἀφιλονεί- 
χως τε χαὶ φρονίμως ἀντιτιθέντες, χαὶ συνετῶς 

ἀχούοντες, ἀχριδῶς φυλάσσειν τῶν ἐπιζητηθέντων 

τὰς λύσεις πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ χοινοῦ. 

Οἰπὶ δὲ ΤΘπιριι5. δὲ ἱπίουγόσαπαϊ πιοάτιπι ἀἰρπο- 
566 16, ἀ[{π|6 οἰγὰ σοΠ ΓΘ ΠΈΪΟΠΘΠῚ, ἔπι ΡΥ θη ῖθιν 
4αδγθπάο, ἔππη 5 ρΙΘηἴοι Διιβου!!ἀπάο, σοπιῸ- 
ψϑυβίαυη Θμοδι] ΟΠ θη. Δα ΘΟΠΙΠλΙΠΙ ἴα 115. 80 Π||-- 
ΘΔΠΟΠΘΠῚ 51Π|Π|8 Οἴαπὶ (ἢ Π Θ ΠΕ]ἃ 5ΘΡΨΆΓΘ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄. 

το, πα κοτε -: 
Πῶς χρὴ ἐπιτιμᾶν τὸν προεστῶτα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἀλλὰ χαὶ τὰς ἐπιτιμήσεις μὴ ἐμπαθῶς τοῖς ἥμαρ- 

τηκόσιν ὃ προεστὼς προσαγέτω. Τὸ γὰρ μετὰ θυμοῦ 5 
καὶ ὀργῆς ἐλέγχειν τὸν ἀδελφὸν οὐχὶ ἐχεῖνόν ἐστιν 

ἁμαρτίας ἐλευθερῶσαι, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἅ περιδαλεῖν 

πλημμελήμασι. Διόπερ φησὶν, Ἔν πραότητι παι- 

ΓΒΟρ. ρυΐπιιι χαὶ πάντοτε μὲν ἀφορυνήν. Οὐάοχ 

055. πάντοτε μιέν τε ἀφορμήν. 

Ὁ Ἀδρ. ῥτΐπειιβ ἐὲ (0}}». προτιθέντα.... ἀνατιθέμενον : 

«πὸ αἰεῖπια γοχ τ ρου τιν Φπ αι ἴῃ σοι (οάϊςος, 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ 1.. 

Ομοηιοίίο μγιδροβί(ιις ἱπογθρατὸ οι οὐ ΓραΤ 6 

αοὑθαϊ. 

ΒΕΘΡΟΝΒΙΟ. 

(οίθγιιπι ργδροϑιίτ5 ἐδ! Π 4 πθηῖ65. Ποη Οθ ι-- 
θεῖ, δἰ ἈΠὶπλϊ ΘΟΠΙΠΙΟΙΙΟΠ6. ἱπηρη]5115. ΝᾺ ΠῚ 

γϑαγραθιδ ἤρα ΓΘ ΠῚ οἵτπὶ 1ΠΕ ΠΡ ΠΑΙΟΠ6 οἱ ᾿τὰ ΠῸΠ 

658 {Ππ|πὸ ἃ ρϑοοαίο ΠΠρογᾶγθ., 564 βείρϑβιιμῃ (6]1- 
οὐἶ5. οβϑινίπσογθ Οὐδ γθιη αἰχὶς : {π πιάτι- 

τ Β6ρ. Ρυίπηιι5 ἐν ἑχάστῳ. 
4 Τὴ (οἸθουεῖπο ργῸ περιθαλεῖν Ιοβήζαν ἐπιδάλλειν. 

Μοχ Βορ. ΡΥΐπλιι5 ἐν πραύτητι παιδεύοντες. 

2. Τιωποιΐι, 

ἘΡῸ ΧΗΣ 



Ἐτ:εο]ι. κι8. 
4. 

04 

σμθίμϊιι6. οοΥΤρίαὶ δος φιιὶ τες. Νϑαιθ., 

51 ἴῃ σΟΠ ΘΠ τα πὰ γΘηΪΔ: Δ] 1Ο] ,. ΟΡ 14 ΡΡ ΘΟ ΡΟ 568 
νϑῃοιηθηΐθηῃ ἄθθθῦ : α] νΘΡῸ Α]ππλ ΘΟΙ ΘΠΊΠΪ 

ν᾽ θεῖ, Ἔρσα διὰ. 48] ἀ6] 401: ἀθοϊαγοῖ 56. μ6- 
Πἰσηιπ. ἃ. Πα] θη θη}, {π|π| ΡΟ 5. ἔππο ἴῃ 
Ἰρϑίιη. ρΘοσδατα πὴ ̓ πν ΘΠ ατι, [τὰ ΘηΪη) δὲ διϑρὶ- 

Οἰοπθ. ἃ 56 {ΠΠὰπΔ ΠΟΙ 5. 56Ι ρ511). ᾿ΠΠ ΠΟ ἴ66 

ΔΙΑ ΠΙ 5 5] πη ν 611, ΘΓ Ρ] α ΠΙ551Π16 56 ΠῸῚ ρθοοδη- 

ἴθι Οἰἴ556.,. 566] ρϑοοδίιηι ἀνθυϑανὶ “δοΙ γΆ 1, 

411 5 Ποὺ ἀἴνθυθ6 56 σϑραΐ ἴῃ 50, δὲ ἴπ ΔΙ ΓΘ ἶτι5 

οατιϑα. Οτο 51. ἱπασηαῖαῦ. πὸ 60 {τθιὴ εἰϊχὶ 
"040, 564] ἀϊνθυβο, μγᾶ 56 [δι᾿ ,. 586 πῆι ρΓὸ- 

Ῥίδι" δι , ΠΘάτ6 ριΌΡίΘΡ ἀδΠ Πα 6 115 μου ϊοα- 
Ἰὰη.. 564, ὁ] 5118 σ] γα οἰ! ρ᾽ 4 Γα θη]. 5, ἀπ ἰΠ106-- 

ΥἸτα Π 1 δι Ἃτππὴ ᾿π Ἰσ πασὶ. ΟΡΟΡΊΘΕ ΘηΪπη ἐπε Ππππη 
αυϊάθηι μγὸ Π6ὶ σ]ουῦῖα,, οὐ ν]οϊατίοπθ πιδ πα δὶ 

Τπ!δυτιπ Π]πγία. ,. Οϑίθπαϊ : τη] βου]σογ ἴα πὶ γ6Ὸ 

ἔραίθυ ΠΟ ΔΙΠΟΓΟ αἰ ΠαΠῚ, ΡΓῸ ἔν 15 δα παῖ, (αὶ 

ἴῃ Ῥδοσαῖο ρϑυϊο! απ" (αυϊὰ ““πίπια ψι ρεο- 
οανογῖῖ, ἴρδα τπογίθίμ), ἴθ ἥπον 5. ρθοραῖο 

τὰ πη] τὰ 1 π᾿ ῬΘοσαίπ πη ἹΠΟΙΓΑΡῚ 7, οἵ 1Π 60 ΔΟΡΙΓΕΙ 

ν᾽ Πα Ἰσα πο ἀΠΊΠΩΪ [ὉΡ  ΟΥ ΘΙ ΠΟΙ ΠῚ ΟΠΒΓΓΆΓΘ, 

5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΑΙΕ ΑΙ ΟΘΑΡΡΑΆΌΟς. ἈΆΒΟΘΗΙΕΡ, 

Ν᾿. ᾿ 3 ΄ Δ, “Ὁ ϑυζτγ 4. 
δεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους " μηδξβ ἐν οἷς μὲν ἂν 
τς - ἈΝ τύ ον, ον ἄν δνλν ἌΣ παρ 

αὐτὸς παροφθῇ, σφοδρὸν εἰναι" ἐν οἷς δὲ ἂν ἄλλον χα- 

ταφρονούμενον ἴδῃ, τὴν πρὸς τὸν ἡμαρτηχότα ἢ χρη- 
, 3 ΠΣ ΘΝ, ΝΥ »"Ἢ ᾿Ν ΄ στότητα ἐπιδείκνυσθα: " ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον δυσχεραί- 

νειν ἐπὶ τῷ χαχῷ τότε. Οὕτω γὰρ τῆς τε φιλαυτίας 
Ἂς «ς ! ̓ 5 ᾿ τὰ ΟΞ ᾿Υ 5 Δ Ν». ΓΑ Ὁ τὴν ὑποψίαν ἐχφεύξεται, χαὶ ἀπόδειξιν δώσει τοῦ μὴ 
᾿ ὃ , - ἀλλ λὶ ᾿ ἵς ,ὕ ΕῚ 

τὸν ἡμαρτηχότα μισεῖν, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀπο- 

στρέφεσθαι, τῇ διαφορᾷ τῇ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν ἕτερον. 
᾿ ᾿ λ Διαφορὰν δὲ ἀγαναχτήσεως ποιούμενος, μὴ τὴν 

- ͵ 5) 5 ῃ ς Ἴδα " εἰρημένην, ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν, “ φανερός ἐστιν ὅτι 

οὔτε διὰ τὸν Θεὸν, οὔτε διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ ἥμαρ- 

τηχότος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑαυτοῦ φιλοδοξίαν ἢ φιλαρ- 
ἘΠ - . π κ ὰ τὰ ἀκ υπυυῖν -» - 
χίαν ἀγαναχτεῖ. Χρὴ γὰρ ζῆλον μὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ 

Θεοῦ δόξης ἀτιμαζομένου ἐν τῇ τῆς ἐντολῆς παρα- 
΄ 5) - , εἰ , »»᾿ἂ Ν ΄ 

θάσει ἐπιδεικνύμενον, εὐσπλαγχνίαν δὲ φιλαδελφίας 

ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ σωτηρίας ἔχοντα χινδυνεύον- 
ἘΣ προ τὰ δ ΩΣ γἤεσεν ἢ ἈΚ ΡΟΙΣ ᾿ 

τὸς ἐν τῇ ἁμαρτία (ὅτι Ἢ ψυχὴ ἣ ἁμαρτάνουσα, 
᾿ Ἴ Ἶ ; 

αὐτὴ ἀποθανεῖται), ἐπὶ παντὸς ἁμαρτήματος, ὡς 
Ξ -, ; 

κατὰ ἁμαρτήματος χινεῖσθαι, χαὶ τῇ σφοδρότητι 
» 
ὃ 

᾿ 
ν “- Ν 

τῆς ἐχδιχήσεως δεικνύειν τὸ διάπυρον ἁ τῆς δια- 

ΙἹΙΝΤΕΒΒΆΟΘΟΑΤΙΟ Τ1. 

Ομοηϊοίο ἀεἰϊοίιενι ἐἰλιις. φαϊὶ ρϑοοσανὶϊ, οοττὶ- 

δεπάιπιηι σἱΐ, 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τὴ6 γ ] 0 σΟΥΥ σα  πλὰ]6. αἰ οοῖοβ αὶ τη πηι 
ΜΘ ἸΘΟΥ 1" 5. ΠῸΠ ᾿Γάβοθη5. (6110 15., 56 μὰ- 

8πᾶη5. Δ νθυβιι5. ΠΟΥ ΙΙΠῚ : ᾿Π]0 γΘ1Ὸ ᾿ῃδυυσαῦ ἴπὶ 

Πα, ἀἴ16. βονθυίονε αἰβοι ρα, δῖ Οριι5 ἐδ, 

ΒΊΟΥ] τι} ἀΠΙΙη85 θα Π6.,. ΘΧΘΙΠΙΡ] οι, γΆΠΔΙΙ 

8] ον Ἰδ πὴ 9. ᾿ΠΠ απ σΘη 15. ΠμυιτΠ Πτὰ{15 ΘΧΟΡΟ ΠΝ 1 οἵο- 

505. ΒΘ ΠΠΟΠΘ5.5,. 5116 Π|10 : ᾿Π ΠΟ Ἰου1Π} ΟΠ ΠΙΙΠῚ. 

νἸΒῚΠΙ5 ἴῃ ρυδοαμο ἸΠϑιι πη Π 15 : ΒΘ Ἠ Γ6 ΠῚ σον - 
ῬΟΡΙΒ., ΡΟΥΘ : θα δοϊταΐθ ἱπθοογαμπι., 76] απο 
ΜΠ ΜΠ] ΕΓ ΓΟ Ώ ΘΠ, ΒΘΡΑΡ ΠΟ ΠΟ ἃ ΡΟ] 1115, δῖο αἰ 

» Ἐς. Ῥυΐηνις οἱ ἴ ο55. δὲ (0}}. μαχροθυμίαν ἐπι- 

δείκνυσθαι, 56 δι ΠΟ ἱπηρατὶ. 

ὁ (οάοχ 85. φανερόν ἐστιν. 

ἃ Τήειη Νῖς, οἱ 1 ἄϊο διάπυρον τῆς διορθώσεως, 

οδιεπείοπαα δδὶ υεΠιεπιεπίϊα σογγϑοϊϊοπὶς. 

ε ἴπιις Νίςες, πῶς δεῖ. 

ΓΆΘρ. ῬΡυϊπιιβ οἱ Ν᾽ οβ5. οἵ (0}}». τοῖς ἀσθενέσιν. ΜῸχ 

ἄτο Μ55. χαὶ ἀπεναντίως. ϑιιρθίπάο {τὸς 55. ἀγωγῆς 

π Τ , 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΝΑ΄. 

“ τρόπῳ δεῖ διορθοῦσθαι τὸ πλημμέλημα τοῦ 

ἡμαρτηχότος. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

» ᾿ Ὑ Ραα ͵ 
Καὶ τὰς διορθώσεις δὲ χατὰ τὰν τῆς ἰατρείας 

ἐτή ὍΣ Ἵ 
λόγον προσαγέτω τοῖς ἐμπαθέσι, μὴ ὀργιζόμενος 

- ΕἸ - “- -Ὁ- ᾿ὰ ΠΥ ε, Χ 

Γ τοῖς ἀσθενοῦσιν, ἀλλὰ τῇ νόσῳ μαχόμενος, χαὶ 
νν λ Ὁ 2 

ἀπεναντίον μὲν ἱστάμενος πρὸς τὰ πάθη, δι᾿ ἐπι- 
, ἊΝ 2. δ » ἐλς κυ Δ ΘῈΣ Δ 9 8. ἢ 

πονωτέρας δὲ, εἰ δέοι, διαγωγῆς ἰώμενος τὸ ἀῤῥώ- 
- - τῇ Χ ΝΝ »,, - 2) 

στημα τῆς ψυχῆς; οἷον, τὴν ὀχενοδοξίαν, τοῖς ἐπιτά- 

γμασι τῶν τῆς ταπεινοφροσύνης ἐπιτηδευμάτων" τὴν 
» - “Ὡς κα “ νιν κὸν 
ἀργολογίαν, τῇ σιωπῇ ᾿ ὕπνον ἄμετρον, " διὰ τῆς ἐν 

πὶ εἰθρις , ὙΜΑΩΤΑ 
προσευχαῖς ἀγρυπνίας " ἀργίαν σώματος, διὰ τῶν 

, Ὲ - » “Ὁ Ὸ᾽᾽ιλ ξτν ΕῚ ͵ Ἧ 

χόπων᾽ βρῶσιν ἀπρεπῆ, διὰ τῆς ἀσιτίας " γογγυ- 

ἰώμενος. ΠΡΊΔοπὶ ἔγοβ 111 {πλῸ5. 52 Ρ τι5 51π|}} ποιηϊπανὶ 

Οὐοάῖοος Πορ. ῥυΐπιιβ δὲ 55. εἴ (Ο]Ρ. ῥσὸ ἀῤδώστη- 
υα ΠΡ: πάθος. 

5 5ῖ. Α οϑ5, οἵ (10, εἰ Ἄδα. ῥυΐπιιβ, ἈΠ ἄτιο Μϑ5. 
ἰτάσει τῶν τῆς, ἀτιοίὶς Ππιπιὶ - εἴ ΘΠ χενοδοξίαν τῇ 

ἰατῖς ἐαεγοϊζαιίοηίδθιις. 

" Ἄδρ. Ῥυίπιις οἱ δ οββ, εἴ ΟΟἹΡ. διὰ τῆς ἀγρυπνίας 

χαὶ προσευχῆς, μ9) υἱδϑιίίας οἰ ΡγΈοος. 

. μιν σον 



ΒΕσΌΙ Εὔ5105 

κ᾿ “Δ 59 οι , , 0 
σμὸν, διὰ τοῦ ἀφορισμοῦ, ' ὥστε μήτε συνεργάζεσθαι 
ἼΞ ὧν ἀδελφῶν ἐλέσθ ξακγρδνν ταν Στ 

αὐτῷ τινα τῶν ἀδελφῶν ἑλέσθαι, μήτε τὸ παρ 

αὐτοῦ ἔργον ἀναμιγνύναι τοῖς ἄλλων, χαθὰ προεί- 
" 4 

ρηται, πλὴν εἰ μὴ ἄρα διὰ τῆς ἀνεπαισχύντου με- 

τανοίας ἀπαλλαγεὶς τοῦ πάθους " φανείη. Καὶ τότε 

τὴν ἐν τῷ γογγυσμῷ γενομένην ἐργασίαν προσδέ- 

χεσθαι" μηδὲ οὕτως εἰς ὑπηρεσίαν τῆς τῶν ἀδελ- 

φῶν χρήσεως, ἀλλ᾽ εἰς ἑτέραν χρείαν οἰχονομοῦν - 
᾿ ,ὔ , " , .ῇ΄Ν 

τας. Καὶ τούτων ὃ λόγος ἀρχούντως προαποδέδει- 

χται. 

896 

ΤΑΛΟΤΑΤΑ͂. 1.5) 

ὨΘ΄τι6 ΟΧ ἔν τυ 115. αι] 4τιᾶ πὶ ψ6}} οἰπὶ 60 ορο- 
ΓΑΙ. ΠΟΩΙΙΘ. ᾿ρ511|8. ΟΡτι5. ΘΕ ΙΘΙΌΡΙ ΠῚ. ΟΡΘΙΊτι5 
Δ Ϊβοθ 6, δἴοα! ϑργὰ ἀϊοίαπ οϑὲ, Ηἰδὶ θχλοία 

οἴτνα. ριάονοπι ΡΟ ΠΙ[Θπεα ἀρραροαι θα Ποο 

νἰτο. ΠΠΡουαίιπὶ 6556. Τιπο ΘηΪπ) Οριι5., απο 
Ἰηΐδν λα πά ιπὶ σοπίδοϊαμη [πϑυϊζ, δ πὶ 

ΡΟΙουΕ : δὲ Τὰ ΠΠ6 ΠῚ ΠΘ 5ῖο {υϊ θη ἰπβουνίας [γὰ-- 

ΓΕ ΠῚ Ε5111, 5664 δῇ ἀἸτππ τὴ πϑιι σοηνουίαςιν. Ηο- 

ΤᾺ ΠῚ ἀυιἔθ ἢ1 ΓΑΪΙΟ 1Π ΘΕΌ ΡΘΤΊΟΥΙ 115. δα 115. δχροϑιία 

{π|ι. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄. 

Ῥ᾽ Μετὰ ποίας διαθέσεως χαταϑέχεσθαι δεῖ τὰ ἐπι- χ 
’ 

τίμια. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

σ γος - ν -" ᾿ 
Ὥσπερ δὲ τον προέεστωτα εἰπομὲν χρῆναι αἀπα- Β 

θῶς προσάγειν τὰς θεραπείας τοῖς ἀσθενοῦσιν" οὕτω 

πάλιν χρὴ τοὺς θεραπευομένους, μὴ πρὸς ἔχθραν 

δέχεσθαι τὰ ἐπιτίμια, μιηδὲ τυραννίδα νομίζειν τὴν 

ἀπὸ εὐσπλαγχνίας ἐπὶ σωτηρία τῆς ψυχῆς προσα- 

γομένην αὐτῷ ἐπιμέλειαν. Αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν 

τὰ σώματα νοσοῦντας τοσοῦτον τοῖς ἰατροῖς χατα- 

πιστεύειν, ὥστε χἂν τέμνωσι, χἂν καίωσι, χαὶ πι- 

χροῖς τοῖς φαρμάχοις ἀνιῶσιν, εὐεργέτας λογίζεσθαι" 

ἡμᾶς δὲ πρὸς τοὺς τῶν ψυχῶν ἡμῶν θεραπευτὰς, 
“3.9 ΄ τ » παν ον τν ΟΝ ν 

ὅταν ὃν ἑπιπόνου ἀγωγῆς τὴν σωτηριᾶν μιν “χα- 
, ς εἰὐτόν ἄκη οι ὦ Ἐν πτεργάζωνται, μὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν διάθεσιν, τοῦ 

-"» 7’ ΄ Αἶ ὕ » τὶ , 

ἀποστόλου λέγοντος: Καὶ τίς ἐστιν ὃ εὐφραίνων με, 

εἶ μὴ ὃ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ πάλιν - Ιδοὺ γὰρ 

αὐτὸ τοῦτο τὸ χατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην 
΄ Ὁ ον Ὁ, Ὅ ΔΟΥ͂ΞΝ τέλ χατειργάσατο ἐν ὑμῖν σπουδήν. “Ὥστε πρὸς τὸ τέλος 

ἀπούδλέποντα,, εὐεργέτην προσήχει χρίνειν τὸν τὴν 
Δ ᾿ ΄ - Ἂν - 

χατὰ Θεὸν λύπην ἡμῖν ἐμποιοῦντα. 

ἱ Ψείονοβ πιο ΠΠΡτὶ ὥστε μὴ συνεργάζεσθαι.... μηδὲ 

τὸ πορ᾽ αὐτοῦ. ϑιαιίίπι ἄπο Μί95. οαπὶ οβ85. τοῖς τῶν 

ἄλλων καθὼς προείρηται. 

ἃ {0πι15 ΜΙ5, πάθους φανῇ, 

ΡΊι  οβ5. (οάϊος εἰ ἴπ Βθρ. ρῥυίμπιο Ἰοσίταν μετὰ 
ποταπῆς διαθέσεως δέχεσθαι. ΤΡ ἀοπὰ ΒΘρ. ΡὈγίπιιβ ΡΓῸ 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ 111]. 

Θμο ἀπίπιο ἱγτοσαίς ρῶπι ρμεγογοιάς εἰμὶ. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οἰιοπηδ πο ππὶ ἀπίθηη αἰ χ᾽ πλιι5 πηθ 6] πὶ ἷπ- 
Πρ πἶ5. ἃ ῬΥΘΡΡΟΒΙ ΓΟ ΙΓ γθ ἃ πὶ 6556 οἰρα. πΠ]|Ὰ πὶ 

ΔΠΙΠῊΪ ΘΟΠΟΙΓΔΙΙΟΠ ΘΙ : 118 ν]ΟΙ551ΠῚ 4}0 115 4] οἷι- 
ΛΠ 5. πη τ]οἴδο ΟΠ] ΙΟσῸ ΠΟη 51π| ἀοοϊρίοπδ, 

ΠΘΖιι6. ουγὰ Θὰ, “1188 6Χ ΠΟ νἴὰ δ ἈΠ] ΠῚ: 

ΘΟΡΙ ΠῚ 58 }π||θη} ἃ 1ρ50 ΔΙ} θίπν, ἀπιοθηα οϑὲ 

ΡΙῸ ἐγγαπηῖάθ, ΤΊΡΡΟ δϑὶ ΘΠΪ ΠῚ 605 4] ξΡσ ΤῸ 6ο- 
ῬΟΓΘ 51Ππ|, ἴα πίπι πη Π]661οἷ5. σοηἤ θυ, τὰς οἰνθ 

ΒΘΟΘηΓ, 5106 τπύὰπί, 5 γ6. διΠ Αγ] ΘΠ 115 Πη6 416 ὰ- 

ΠΊΘΠ [15 ΠΟ] Θϑ 18 ΠῚ ΟΡ π  , ᾿ρ505 46 8586. θ6π6 π|6- 

ΥἶΓ05. {Π|556. ραϊθηΐ; ΠῸΒ. ΨγΘΓῸ οὐσα ΔΠΪΠΊΔΙ ΠῚ 
ΠΟ ΡΆΡΙ ΠῚ. ΤΠ 6 ἴ605, “πᾶ π 0. ἀἰβοὶ ρ! πὰ ἀπ ῖον 6 

58 }π|6 πὶ ΠΟΡῚ5 Αἰ δυιιημξ, πὸπ Θοάθπι πο 60 Αἰεὶ, 

οαπὶ ΑΡοβίοϊ τι ἀἴοαῦ : ΕῈ φιῖς ὁ5ὶ, φιὶ τὴ [ιἰ- 

Μέει, πῖϑδὶ ψιὶ σοτι γι ἔαίτ" δα: πιὸ ἢ Τῖθη), ο06 

ἐπῖηι ἰιος ἴρδιιγι , 5Θοιισιεπι 1}1}διιπὶ οοπίγςἐατὶ 

ψος , ηιιαπίαπι ἵτι σοδῖ5 ΟΡΘΤαἴτιτ' 5οἰ οὶ ἐπα ίπιθτι. 

Οὐάγο Βα τα Π{Π|5. γΔΠΟΠΘ.,. 41 τηο] βιὰ πὴ {1188 
ϑϑοιπάππι Ῥ ΘΠ δῖ, ΠΟΡΪ5. θχῃῖρθθῖ,, θϑπϑῆσιιβ 

ΠΑθοηάτι5 εϑί. 

δὲῖ Πιαθοῦ χρή. 
ο Ψείονοβ ἄπο ΠΡτὶ χατεργάζωνται. ἘΦ χατεργά- 

ζονται. ΑἸΙφυᾶπίο ρΡοβὲ (]Ρ. λέγοντος, εἰ γὰρ ἐγὼ 

λυπῶ ὑμᾶς, χαὶ τίς, δὲ ἐπῖπι 650 ἐοοπίγιδίο υο5, οἴ 

ψιιί5, εἴα, 

9. (ον... 

{ὐϊώ.γ. κι΄ 



οι 
δνὸ 

Θ"Ξ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ 11ΠΙι. 

Ομοπιοάο αὖ αγίπιηὶ πνασὶδιγὶς ρμογὶ εἰ ἱπ ιιονι-- 
[65 ΘΟΥΤ σοπαϊ οἰτιῖ. 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Αἴάιιο οαπη ΟρΟΥ Θὲ ἈΡΓΠ1Π ΠῚ ΙΒ ΓῸ5 7 51 41|ἃ 
1ῃ. τὸ ἐδ! θυ ηι (Ἰβοῖρυ}} σοηΐγα ᾿ρϑα ΠῚ ἀΓίΘη}., 
Ῥυϊναιῖηι ν {πη ΓΘΡΡ ΘΠ υθ, δὲ ογγαΐα θηθη- 

ἄἀγο. Οἰροιι 16 ν6᾽Ὸ ρϑοσαία Πα] οΔ ΠΕ ΠΟΥ ΠῚ 
ῬΘυν θυ β  ΓτΘ}., γ θ᾽ {1 σΟΠ ΓΙ πη οἷα, ΘΟΠ ΓΔ ΠΊΟΙΟ, 

505 Ή1Π|65. ΟἾΓοα ΟΡΘΡα 7. ἅτ ΟἿΙΟΒ115. 56 ΓΠΊΟ 5 ἃ 

ΠΙΘΠΔοΙτιη1 5 ἅπ| αϊἀρίδηι Αἰ τι} 6] αι 1, χαρὰ 

Ῥ 5 πιο ἸοτααΠ 511, θὰ Ορου θὲ αὶ ΟΠ η]15 εΪ- 

5010 11πὸ0 πιο ογατου θη γΘ θυ "6, Θὲ σογᾶπὶ 60 το - 

Δ ΊΘΓΘ, τ 1056. δὲ ΠΊΘηΒ. ΠῚ}. ΘΓ ΠΟ ππὶ 4 {|}0115 

Ῥθοοαῖα ϑαΠΘ ΠΤ. ΘΧοΟρ ΓΘ. ΒΓ Θηΐπι ΟΣ } πΡσ 110 

ὁ51 ΔΠ]Π185 ΟἸΓΆΓΟ., ΠΟΠ 65} οὐ] 5} }061 ΟΠ] σαγο, 
δον! πο πιϑθυὶ., ἢἶδὶ δὶ ρυωθοιαβ [ρ56, πα το 

ἀμ θ᾽ 10 δΘχαπηῖπθ., ἰἃ οὐ ρίαπιη. ΡΟ Πιἰβθυῖς. 

5. ΒΑΒΙΠΜΙ ΟἸΒΑΒΕΙ ΟΔΡΡΑΘΟΟ, ΑΒΟΙΠΙΕΡ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΝΓΙ". 
“ἘἜἾ  λαδτ α  Ἀ»α 

ἜΝ ΤΥ δ Ἔτου, Ἐν λοι ἃ , ἢ 
Πῶς οἱ τῶν τεχνῶν διδάσχαλοι διορθώσονται τοὺς 

παῖδας πταίοντας. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἄλεῖ μέ τ Ἐττὶ ν Ἷ ΞΟ " 
εἰ μέντοι καὶ τοὺς τὰς τέχνας διδάσκοντας, ὅσα 

εἰς αὐτὴν τὴν τέχνην ἐξαμαρτάνουσιν οἵ μανθάνον- 
ΣΟΥ εα τῶν, Δ ΤΣ τὸς ΟΡ ΕΞ 

τες, ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐλέγχειν τὸ πλημμέλημα, καὶ ἐπα- 
- κὴ συ͵ σω 

νορθοῦσθαι, τὰ “ σφάλματα. “Ὅσα δὲ τῶν ἅμαρτη- 
ἘΣ ΤΣΩΣΣ ς 

μάτων τῆς τοῦ ἤθους διαστροφῆς ἐστι χατηγορήμα- 
τ τη ὦ ὶ 5 ἣ , ν ᾿ 

τα; οἷον " ἀπείθειαι καὶ ἀντιλογίαι, χαὶ ῥαθυμίαι 
λ ῃ ΕΥ͂ " Ν περὶ τὰ ἔργα, ἢ ἀργολογία, ἢ ψεῦδος, ἢ ἄλλο τι 

τῶν τοιούτων ἀπειρημένων τοῖς εὐσεδέσιν, ἐπὶ τὸν 
ν - - - " ν δο-ς 251 
ἔφορον τῆς χοινῆς εὐταξίας ἄγοντας δεῖ ἐλέγχειν, 

᾿ὥστε παρ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸ μέτρον, χαὶ τὸν τρόπον τῆς 

ἰάσεως τῶν ἁμαρτημάτων ἐπινοεῖσθαι. ἷ γὰρ ἰα- 

τρεία ψυχῆς ἐστιν ἣ ἐπιτίμησις, οὐ παντός ἐστιν 
ΕἸ “᾿ ε ΕΚ ΔΙ Ὁ , ᾿ 

ἐπιτιμᾶν, ὧνς οὐδὲ τὸ ἰατρεύειν, πλὴν ἐὰν μή τινι 
᾿ ᾿ 

αὐτὸς ὃ προεστὼς ἐπιτρέψη μετὰ δοκιμασίας πλεί- 

ονος. 

ἹΙΝΤΕΆΒΟΘΆΑΤΙΟ Τ1ΨΡ. 

μοί ἰὶ φιιί ργ Ποϊιι [ραϊσιιπι σοπινοπιίνιι., 

δ ποροιὶις διεὶς ἔπε 56 οοἰϊοηιιὶ ονοπι. 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οροιδο ΡΡΘΕ ΠῚ 651 ΔιιΓΘ 1 5 ἔα απ θ᾿ τ ἴδοῖος 

ΠΟΠΠΙΠ ΠΙᾺ 1 δ[α 15. Πα] θιιβάαπι ΓΘ ρου θι5. οἱ 
Ἰοοῖβ 'π ἀπιιηὶ ΘΟΠ  ΘΠΪ 6 : ἴῃ ΠᾺΙ]15. 165. ῬΡΌΟΙου 

207 ΕΡΩΊΤΗΣΙΣ ΝΔ'. 

ΠῚ τς - ἘΠ Ἐν 
ἐρὶ τοῦ " δεῖν τοὺς προεστῶτας τῆς ἀδελφότητος 

ἀλλήλοις τὰ χαθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνατίθεσθαι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

» Ἀγαθὸν δέ ποτε, καὶ συνέδριον χατά τινας ὡρι- 
σμένους χαιροὺς χαὶ τόπους τῶν ἐπιτεταγμένων 

. ΕΝ , , ΤᾺ , Η͂ 
ταῖς ἀδελφότησι γίνεσθαι - χαθ᾽ οὺς τά τε παρὰ 

γΔΓΟΠΘΠῚ ΟΟΟΙΡΡΘΠΓ65., ΠΟΙ 5116 ἰγαοίατα αΠΠΠ|- Β λόγον ἀπαντήσαντα πράγματα, καὶ τῶν ἠθῶν τὰ 

ἃ Ἄρρ, ῥυίπηιβ οἵ ὅοβ5. δὲῖ μέντοι χαὶ παρὰ τῶν ἐχ- 

διδασκόντων τὰς τέχνας τοὺς χαταγνωσθέντας τῶν ἀδ.λ- 

φῶν ἐπὶ τοῦ προεστῶτος ἐλέγχεσθαι, ὥστε αὐτὸν ὁρίζειν 

τὸ πρέπον ἑκάστῳ ἁμαρτύήματι ἐπιτίμιον. Οὕτω γὰρ χαὶ ὁ 

ἁμαρτὼν εὐπειθέστερος γίνεται τὸν ἐπὶ τῶν πλειόνων ἔλεγ- 

χον αἰσχυνόμενος - καὶ οἱ λοιποὶ ἀσφαλέστεροι πρὸς τὸ μὴ 

περιπίπτειν τοῖς ὁμιοίοις - χαὶ ἡ χατάλληλος θεραπεία παρὰ 

τοῦ ἐυιπειροτέρου μᾶλλον προσαχθῆναι δυνήσεται. Ορον- 

(οῖ ψιιοψιιδ, τι οἱ ψιία πὶ γὸ ἤλαΐνος ἀοἰϊχιονῖπί, αὖ 

αὐἔζιπε τα δι δ αὐϑιιαηείια" ΟΥ̓ αγ ρΥρΟσῖίο, τιὶ 

ἐρ56 ρωπαπι ομίψιιο αἰεἰϊοῖο οοπνοπίεπίθπι οοπεεϊταῖ, 

Πὸς ἐπῖπι πιοεῖο τὶ ἴς χιὶ αἰοἰϊχῖ, αὐ οεαἰοναδιιν 

μαναιῖον" «βοϊειι", χιίθηι δοἰἐΐοοῖ μιιάοαὶ 65 χα οο- 

γαπε μὲιυ δι κα γορνοποποίομπίδ : ἴα γοἠψιι οαιῖο- 

γδ5 γϑεϊθπίι", πὸ δ ἱροὶ ἱποιάαπιε ἐπ οἰπεϊα, αἰψιε 

πιοοία ἀρίϊον" α ρον τἰονα αα]ινενὶ ροϊενῖῖ, [πὰ Υ οβ-- 

511 Οοάῖος ἀδοβι ψαϊάοπι ᾿ος Ἰοοὸ Πεθο Ἱπιουγοσαῖίο ; 

504 πίον Ἀθρα]αθ Ὀγονίοσοθ τορογίτιν, Προϑὲ οἵ ἴμος 

Βοος. Ρυΐπιο. 

ὁ ΤἼπιι Μ5. τὰ ἁμαρτήματα. 

ΓΟ οάεχ Ο0]Ρ. ἀπείθεια καὶ ἀντιλογία. χαὶ ῥαθυυία, 

Μοχ ἴάοπι Νίβ5. τῶν ἀπηγορευ μένων τοῖς εὐσεδέσιν. 

ἃ Ἐχ (ἹΡογιῖπο νευριπὶ δεῖν αἀ]ἀϊίιπ οι. ΠΡ] 4 ἐπὶ 

ἰάδιη Μ5. ταῖς ἀδελφότησι. 

νῊΙΪς ἴρβ6 Ζιθπι πιὸχ αἰχὶ Προν ἀκόλουθον δὲ ποτε 

καὶ συνέδρια. Μοχ Ἰάοπι Δ5. γίνεσθλι χἀχεῖσε τὰ παρὰ 

λύγον. 



» 
ΠΈΟΘΟΙ,5), Εὔ5ΠΙΘ ΤΆΛΟΤΑΤΕ. ΖἾΤΙ 

Ν ᾿ Ν [ «,᾿}, δυσμεταχείριστα, χαὶ ὅπως διέθηκαν 
ἀναθήσονται ἀλλήλοις, στε χὶ δὲ - 

Σ 
ἄξιο- ποτὲ γενόμενόν τινι, τῇ χρίσει τῶν πολλῶν 

, ΕΞ : Ξ 
πίστως ἀποχαλυφθῆναι, χαὶ τὸ χατορθωθὲν τῇ μαρ- 

ἘΑΣ ςς ; Ξ 
τυρία τῶν πλειόνων βεδαιωθῆναι. 

1165, εἴ φιοπιοάο 5ἰπριϊα σθββϑοσὶπὲ, 510} ἴηνὶ- 
σΘ Θχροπᾶπε, τὲ 51] 4015 π᾿ 9]11πὸ ἀοΠ{ποτῖς 
ΔΙΖαδπάο,, Δ φογββίπιθ ἀθίθσδξιυ. ΠῚ] ΟΥῚ ΠῚ 

ἡπάϊοῖο,, σοπίγασιιθ,, 5ὶ φυϊά γθοῖθ [φοξιτη 51}, 1ά 
ΡΙ νι πὶ θϑ ΠΟ ΠΪΟ ΘΟ πη Θ ἔα. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΝΕ". 

Εἰ “ τοῖς ἐχ τῆς ἰατριχῇς χεχρῆσθαι χατὰ σκοπόν 

ἐστι τῆς εὐσεδείας. 

ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὥσπερ ἑκάστη τῶν τεχνῶν βοήθεια ἡμῖν πρὸς 
ΑΣ - ’ “Ὁ " ε Α - - 2 

τὸ τῆς φύσεως ἀσθενὲς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χεχάρισται 
“τ Η } ΝΑ -Ἑ - οἷον γεωργία μὲν, ἐπειδὴ οὐχ ἐξαρχεῖ τὰ αὐτομά- 

ΠΥ τ τς το ἐν ἣν 
τως ἐχ τῆς γῆς φυόμενα πρὸς τὴν τῶν χρειῶν πα- 

ἢ ΡΝ ἀκ οἴ ν 5 »» τα ττω 
ραμυθίαν “ ὑφαντικὴ δὲ, ἐπειδὴ ἀναγχαία ἣ τῶν 

7, ’, 

σχεπασμάτων χρεία, πρός τε τὸ εὔσχημον, χαὶ τὰς 
ἘΠ Ν ἃ -- "2 {6 Ἁ 5, μυ δ ος- , 

ἀπὸ “ τοῦ ἀέρος βλαύας,, χαὶ οἰχοδομιχὴ δμοίως " 
[2 1. φυ.5 »ν 4ἰν- οἱ Α ς - - οὕτω καὶ ἰατρική. ᾿Επειδὴ τὸ ἐμπαθὲς ἡμῶν σῶμα 

7΄' 7 - »» , 

ποιχίλαις βλάδαις » ταῖς τε ἔξωθεν προσπιπτούσαις, 

χαὶ ταῖς ἔνδοθεν ἀπὸ τροφῶν συνισταμέναις ὑπόχει- 

ται, χαὶ πλεονασμοῖς χαὶ ξλλείψεσι χαταπονεῖται, 
ἣ ἰατρικὴ τέχνη εἰς τύπον τῆς χατὰ ψυχὴν θερα- 

πείας τὴν ἀπόθεσιν τοῦ περισσοῦ, καὶ τὴν τοῦ λεί- 
᾿ ᾿ ΄ ὌΝ ἌΔ,..» ΦΝ μὰ 

πόντος πρόσθεσιν ὑποτιθεμένη ὕπο τοῦ πασᾶν μιν Η: 
- - ΄ σι 

τὴν ζωὴν οἰχονοιλοῦντος Θεοῦ συγχεχώρηται. Ὥοσ- 
Ὕ - ψῶλὺ - - » 

περ γὰρ, εἰ ἦμεν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, οὗ - 
ΝΑ Ἂ᾿ -" ΄ , Ψῃ θ. ὩΣ, - 3 εξεζθη Ἐπ᾿ οι 

δὲν ἂν ἐπινοίας χαὶ μόχθου γεωργιχοῦ ἐπεδεήθημεν 

οὕτω χαὶ εἰ ἐν ἀπαθεία ἦμεν κατὰ τὸ πρὸ τοῦ πα- 
Ἔ Ἐετυ τὰν ἀν 

ραπτώματος ἐν τῇ δημιουργία χάρισμα, οὐδενὸς ἂν 

τῶν ἐξ ἰχτοιχῆς 

Ἄλλ᾽ ὥσπερ μετὰ τὸ ἐξορισθῆναι 

εἰἶπτον ἘΦ ΜΉΗΥΝ 
πρὸς παραμυθίαν ἐχρήζομεν. 

εἰς τὸν τόπον 
Β ΠΕ ΌΡΕΝ πότον τς ᾿ 

τοῦτον, καὶ ἀχοῦσαι τὸ, ᾿Εν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου 
δῶν θλλ. Ἐ τ γρροῖ ἜΝ τὴ 

σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, τότε τῇ μαχρᾷ πείρα , 

χαὶ τῇ περὶ τὴν γὴν ταλαιπωρία, τῆς γεωργίας 
Ἄν ΔΑ 

τὴν τέχνην συνεστησάμεθα εἰς παραμυθίαν τῶν ἐχ 
“- - ΝΥ - 

τῆς κατάρας λυπηρῶν, τὴν σύνεσιν ἡμῖν χαὶ χατά- 

ληψιν τῆς τέχνης ταύτης τοῦ Θεοῦ χαρισαμένου " 

οὕτω χαὶ ἐπειδὴ ἐχελεύσθημεν εἰς τὴν γὴν πάλιν 
-" - 5,0 ὥς ἔλγ θγιεν ΓΙ ΤῸ 
ἀποστραφῆναι ἀφ᾽ ἣς ἐλήφθημεν, χαὶ ὀδυνηρᾷ 

σαρχὶ συνεζεύχθημεν εἰς φθορὰν χαταδεδιχασμένη 

ς Ἀεσ. Ργίπιιβ εἰ τοῖς ἰατριχοῖς χεχρῆσθαι χατὰ 

τὸν, εἴς. Ῥτο εὐσεθείας (ΟἹΡεΓεπιι5 παθοῖ θεοσεθείας. 

ἃ Βερσ. Ῥυίτηιβ τὰς ἀπὸ τῶν ἀέρων βλάδας, καὶ οἰχο- 

δομικὴ δὲ ὁμοίως. Μοχ 1άεπιὶ Μί5. ταῖς τε ἔξωθεν. ο- 

οὐ] τε ἴπ οαϊτῖ5 ἀεειεγαίιγ, Βυγεις μος ἶρθο ἴῃ 

ΙΝΤΕΒΒΟΟΘΆΑΤΙΟ ΠΥ. 

“1π πιεαϊοίτιθ πδιις ρίοίαιϊς ἱποιϊεῖο ἐοπνοπίαί. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

1. ΟἸοιηδ πη π|Π| 5᾽ σι Ἕ85. ἀΓίθς σα σ᾽ ἢ ἰοοο 

ΟΡ παῖιπγο ἀθὈηπαΐθπη ΠΟΡῚ5 ἃ Π6Ὸ σοποῦβϑϑθ 

ϑπε, να ἀσγιοα] τὰ, 404 δὰ 4125 5118 5Βροπίθ 
6 ἴθυγὰ σἸσΠΙΙΠἴΠΓ, ΠΟῚ Θσϑθηΐ 5815 ἃ([ Πϑοθϑϑια θϑ 

ΒΠ]οναπαβ., ἰθχίουία ὑ8γῸ, 4ιιο ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΤΙ5 

δό5θὲ ἱπά απ ΠΓΟΓΙΠῚ τι5115 ΠῚ αἱ ἀδοουιπι, 

ἴππῇ δ ἀγοοπ α5. Δ6 5 1Π] .145., ΡΑΓΙΓΘΓ]ΠΘ. ΔΓΒ 
ἀοπιοῦι πὶ ΘΧϑ ΘΠ ἰἀυ τ : 14 ΘΓ ΔΓ5. ἸηΘΉΠ16ὰ 

ἀαία 651. Οἴιπη. ΘΠΙΠῚ ΘΟΓΡΙΙ5Β. ΠΟΒΕΡΕΠῚ.. πίροῖθ 

τηοΓὈΪ5 ΟΌποχίτπη, γα Γ 115 ΠΟ ΠΕ Ἶ5, ἔπππ| Θχ ἐγ] Π- 

566ῖι5 δεν θη! πε θτι5., ἔπτη ΠΕ] Πβθοῖι5 ἃ ΔΙ᾿ π]6η- 

τἰ5 Ργο ἢ οἸβοθη τ θιι5. δ ]ασθαϊ,, δὲ τηο ὁ τϑάπη- 
ἀαπίϊα.,, τπποο ἐδίθομι αἰ ϊοίθει", ἃγ5. πηθαϊοα 

ΡΙῸ ΘΧθμαρίο πηθά 6] 6]115., 4115 ἀπ Πη0 ΟΠ ΓΑ Π 0 
Δα θα πα 5ἰξ, πος ἃ οϊ 5. νἱϊα ΠΌσΒΙΓο τη0- 

ἀεογαίουθ Π6Ὸ οοπῆοδϑϑα δϑῖ., οἰ]ι5 ἀποῖι ααοά 

ΒΕ ρογ απ δϑὲ., γεβοι Πάθγθίιγ, δὲ αιοά ἄθαβι, 
Δ ]ΠΙσογθῖαν. {ΠῚ Θ ΠῚ ΠῚ 51 ΘββΘ ΠΊτ15 ἴπ Ράγ Δ Ἶ50 γο- 

Τπρίαεῖβ., Π1ΠῚ] ᾿πα πϑέγια δὲ ἰὰθΟγΘ ἱπα ἸσΘΓΘΠΊΠΒ : 

Ἰΐα Φιοηπ6. δ᾽ ἃ ΠΙΟΡΌ5. ΘΘΘΘΠΠ115. ᾿ΠΠΠΠΠΠ65.,. ΕΠ] 
ἀπίθ ἸΑρϑιιΠῚ., ΘΠῚ ΡΥΪΠΊΠΠῚ [65 ογθαίςθ ϑιιηΐ, 

[ἀϑγὰΐ ΠΟ ΠΟΘΘ511ΠῚ.. ΠαΠ}Ὸ τη θα] οὶ πο 5 51 6410 πο-- 

Ὀ15 δ) Ἰεναιθη Οριιθ δϑϑεῖ. 5864 φυθιηδάπηοάπιηη 
Ῥοβίθαηιιαπι ΘΧΡ Ϊϑὶ ΘΠ Π}115. π΄ ΠμΠῸ ἸΟΟΙΙΠῚ, οἴ 
Δι ν πητ5 {Ππ||, 7π σεμείογο υἱἶέι5 ἐπὶ τ οδοογὶς 

Ἑ Ράπε πιο, ἴᾳπο [δοία ἰοπσα δχρϑυϊθπεα πλ]το- 

416. ᾿πβιπηῖο ἰαθογῈ ἴῃ Θχοοϊοπήα θυγὰ,, δά 16- 

πἰθπεΐα 6]115 ΘΧΘΘΟΡ ΠΟ ΠΪ5 ̓ Ποο πη ποία ἃΡίΘπι ἃσνῖ-- 
σα γα οἰ δοί πηι5., ΠῈῸ ΠΟΡΪ5 6715 γε 1π|6}}1-- 
δοπιϊαπι. ἴθ σΟσΠΙ ΠΟΠ ΠῚ ἱπηρογθηΐθ ; 5ἷς 

Ἰοοο ἴάεπι 5ἴ5. οσὰπι ὅἴοββ. χαὶ ταῖς ἔσωθεν. 

ε Βερ. Ρῥγίπιις εἴ ὅοβ5. ἐξ ἰατριχῆς παραμυθίας, 161- 

ἄεπι εὐτι χρήζομεν. Ν᾽ εἴετεβ. ἴτο8. ΠΡτῚ ργαίον ὅοξβ. 
ἐγούζοῖπεν ἐχρύζομεν. 

Οεη.3. το. 



Ὁ ον. τὸ: 

8:3. 

“οαπ. 4. 6. 

7. 

λα 8.3. 

δὴ8 5. ΒΛΒΠῚΙ ΘΕΒΆΚΕΕ 

Παοαιιθ ΕΠ] 1π ΘΓ ΔΠῚ 5 ἘΠ {Ἰ|Θ ἃ ΠῚ115. ἈΘΒΕΠΠΉΠΙ , 

ἄδθπιιο γΟν ΘΙ ἢ {π|55] 511Π|115., δ δ τη] ϑίδπι σὰν - 
ΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡ ρϑοσαίαπι ἃ ϊοίαμη, Ὁ Ἰάχιθ 
ἢϊ5. ΠΟΥ 5. 5] οῖα Π}.,. {ΠΟΙ 511Π}115..,. ΟὈ]ἰΠΠη 
65. πΟΡῚ5. πη οἰ πὸ ΘΕΠ4 ΠῚ ΔΕΙΧΊΠΠΠ1ΠῚ., 4110 58] [Θ᾽ 
Πάπα] πιΠῚ ἐοσ Οἵα ΠΙδ5 ἰδ ν Θ Π ΓΕ, 

. ΝΟΩΠ6. ΘΠ] [ΟΡ ΓΙ] ΟΧ ἴδυΓὰ σου Πᾶν - 
γαιπι που θα, {1125 δα 51Πσι]05 Π]Ο 05 ἀσοοηληο- 
ἀατῶ διιηξ : ἴΠπΠ10 σοῦ ργοάιοίο 51 πΠῈ Θχ ΘΟΠΠ]- 
ἴον ]5 νοϊαπίαϊθ. σοι] (15. ΠΟΘΓῚ5. ᾿ΠΘΘΡΥ ΤΕ. 

Οὐα ΠΟΘ θὰ Πα 6 η} ΠαΓιΓα} 15. ν]5... 418 1π 

γᾺΠἸοΠ] 15 ̓ ποϑὲ, δὲ 1η ον ιι5., ἀπ [Ὁ}Π|5.. δὰ 

[ΡΘΕ ιι5.. ἃ Ὸ 1 5.105... Δ} «ΡΟ τι6 ΘΧ ΠῚΘ 5 

{4}Π|15.,. ἃ] ΘΧ Π]ΔΡῚ αὐ σΟΥΡΟΥ5. τ{ΠΠῚαΐθ πη ορρου- 

ἴππὰ 6556. ἀθρυθηθηϑθα διιηἴ, ἃ} Α}115 ΠΥ ΘΠΓ5 

4 δά οἰδιιπὶ δὲ ροῖαπὶ 5ρθοίαηξ., ΠῚ}}} αἸ[6- 
γαιηξ : 564. ἰἅπιθη 4πο6 5 ρονἤτο ἀὸ ον ο56 οχ- 
ὁορτίαϊιπι δϑῖ 9, δὲ λα] Πα πὶ ΠΟΘΟΙῚ ῬΘΖΕΙΙ,, οἱ 
4{πᾶ5] ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΠΟ ΛΔ ΠῚ ὙἹΓα ην ΟΠ  ΘΥ ἃ(] ΟΑΡ ΠΟ ΠῚ 
οαρα Δ η} 5 ν᾽ ἀπ τ ὁδὶ ΟΠ Ιϑιαπὶβ ; ἀαπάδαιο 

ΠΟ}15 δέ ἴοϑθ ορογὰ 681, αὖ ᾿ἴὰ , 5 {πὰ πο Ορὶι5 
(ουῖτ. πὰς ἃΡΓ6 πα πητ)., αἰ οἱ πῸΠ {11 Πη115 

ΟΠ ΠΟΘ ΠῚ ΟΠ 86 ἃπΐ Π18 165 να] δ 1 15. σατι5ὰ ΠῚ, 566 

τι ὦ ἀδοϊανπ απ [)οἱ σ]ου μη, οἱ ἃ Πα ΘΠ άτιη 
Δ ΠΪΠγ86 ΟΡ  Π]60 ΘΧΘΠΊρ ας, Π511Π}) ΘΟ ΠῚ αι οἵ-- 
[νῈ, δα μηἰταηητι5. Οὐοά δὶ ἐδ δοθυῖη! ΠῸ5. πιοα]- 
Οἷπδθ ΡΒ 1ὰ., πο ἃ απ ἰθν Δ η 4 ϊ τ] 8}} ΟἹ ΠΘΠῚ 

ΒΡ ἴῃ Πὰ0 ΓΘ. ἡΘΡΟΠΔΠΊΙ5 : 564] 5οἰθη παι, 

[ὉγὉ 5 τἰὐ ἃ ΠΟ 5ϊπᾶΐ [ΘΠ αν} ΠῸ5. ἘΠ{Πὰ (Δ ΠῈ 

ῬΟΒΒΠΠΠλ115... ἅπῈ “υθιη ἀπο τη} ΟἸη ΠΡΟ Π 115, 

'ποο Ππτιη [οῖθ 5... ΠΠΠΠΠπ6]ραϊ,. Τα] 6 θαταιιο ἰὰ- 
ψΑΙῚ ἴῃ Θ᾽] Δ Πη1., πιοίο 5οΪα νο πηταῖο σοη ΓΘ ἴτ15 

οὐαϊ,, ἀἴσθπβ, ΚΖ οἷο, πιναγὸ ; αιιοβ απ νΘ]Ὸ 

1π αἰ ΠΙΟΙΑ ΠΟ Π τι5. ἀδοθυίαγθ βΘυΠΪδὶ ἢ, ργο)ατῖο- 

5. Ἰρ505. Ρ6} ἰϑητατ] θη ΘΠ οἰθ 5 ; ᾿ἴὰ πιιπο 
4ποήτ6 ῬΘουΠ] αν ΑἸ {τὰ Τάτ πΘ. ἀσοῦθ ΠΟΙ ΒΟ. 

νοΠῦ, 4ῈῚ 501] 166. αἰ 4 πὰ πο 1 ν ] 5. }}Πτὸ ν΄ ἰατθη-- 

του τι6 πη ἰδαῖιν, οχηὶ 1(ἰ ΠῚ Π15. ΠΟΒΓ 5 ΘΧ ρΘἴγ6 

7 ἀ]Ἰοανουῖε, ΑΙ ατια η10. νΘΥῸ δίατιαι ΠῸ5 οἱ ἱρ5ὶ5 

ΘΟΡΡΟΙ ΙΝ. ΔῈΝ ΠΠ15 1Π ΠΟΒΙ 5. ΠῚ} 15. αἱ, Ἰ4απ|6., 

αἰ πὰς οὐ ΠΟ ΠἾ5. ΔἸ] απο πθ ΠΡ πηὰτη. οἱ 5[α 1] 6} 

γι ΔΘΟΘΡΙΙ 6 ΠΟΙ ΟἿ] ΠΠ ΘΙ ΠΟ ἃ ΠῚ, ἅτ δια ἢ], 

«αομηδαπιοάιιηλ αἶχὶ,. αὰξ ΔΙΊ ιιΟ 4 ΘΧΘΒΊ ]Π)., 
πος ἴῃ σα ρα ἢ 15 ἃ ΠῚ Π15 ἔπ] }] ΠΟ ΟΘ5Ι Π1115.. ΠΟ ἷ5 
ῬιΡΟρΡοΠδι. 16 ηϊηὶ ἴῃ ΟΟΙΡΟΙΘ , ΠΘΟΘ556 681 ἃΠ)0- 

5. ἈπΕϊχὰϊ ἄκιο ΡΥ οαπὶ οβ5. ἐχ τῆς θαλάσσης. 

Τλοογαΐ ἁσ!οαλιβ ἴῃ συ]ραῖῖβ, Μοχ δ ρ. τογιλας ἔχειν 
ἐξεύρηνται. 

» Ἄδα. ῬΥΙΠλτ5 χρῆσιν τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς. 

ς ((σῆάοχ δ᾽ οβϑ. οὐ δυνάμεθα. Μοχ (0]}». ἐπέ- ὑπὲο ὃ 

[9 

398 
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[9 

" 

ΔΡΡΑΡΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕῈΡ. 

}} Ξ [ς τιον “ - , ΄ 
διὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς πάθεσι τούτοις 
ΘΟΕ ΟῚ ΤΠ αἶν χαὶ ΣΟ ὙΣΈΡΈΝΝ ποδληθείση, παρεσχέθη ἡμῖν καὶ ἣ ἐκ τῆς ἰατρικῆς 
προσαγομένη τοῖς κάμνουσι, κατὰ τὸ ποσὸν γοῦν, 

ἐπιχουρία. 

Οὔτε γὰρ αὐτομάτως ἐχ τῆς γῆς ἐδλάστησαν αἵ 
-Ὁ - 7 

βοτάναι, αἵ πρὸς ἕχαστον τῶν παθῶν οἰχείως ἔχου- 
ἘΣ τ τες ἜΑ ͵ ΒΕ Ε 

σαι᾿ ἀλλὰ, δηλονότι, τῷ βουλήματι τοῦ δημιουργοῦ 

πρὸς τὸν τῆς ἡμετέρας ὠφελείας σχοπὸν ἐξηνέχθη- 
ἔ 

σαν. Ἢ υὑὲν οὖν ἐν ταῖς ῥίζαις, καὶ τοῖς ἄνθεσιν, ἢ 
κα ΗῚ κι ἂν , ΕΠ ὅς 

φύλλοις, ἢ χαρποῖς ν ἢ ὀποῖς φύσις, ἢ ὅσα ἀπὸ με- 
7 Ἃ ὦ 4.2 - Χ ́  ᾿ Δ - 

πάλλων, ἢ ὅσα ἅ ἐχ τῆς θα ἄσσης πρὸς τὴν τῆς 
-ι , 

σαρχὸς ὠφέλειαν οἰχείως ἔχειν ἐξ ξεύρηται . ὅμοιά 
ἈΓΘΟΝΣΙ ; 

ἐστι τῆς τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων εὑρέσεως. 
Ν ͵ . ; 

Τὸ δὲ π᾿ ἐν φαηρεννι χαὶ περίεργον » χαὶ ἀσχολίαν 

τὴν ζωὴν 
- ’, 

εἰς τὴν τῆς σαρχὸς ἐπιμέ ἔλειαν περι σΣρε ον παραι- 

οιοῦν; χαὶ οἵονει πᾶσαν ἡμῶν 

Ψ [ Ὁ 

τήητέον Χριστιανοῖς " καὶ σπουδαστέον οὕτω χεχρῇ- 

(νη - ἰλῇ ἘΞ ΤΌΣΕΝ Α Σ Εὐτε ὅπ - 
πᾶσαν αἰτίαν τοῦ ὑγιαίνειν ἢ νοσεῖν τίθεσθαι. ἀλλ᾽ 

" .»7 
εἴποτε ὁξοι. 

- « ΔΕ 5 Ὁ... ἴσιΣ Ὶ 
σθαι τῇ ὡς μὴ ἐν αὐτῇ τὴν 

ΣΕΥ Α Σ ας τ τΝΝ δ αν ὅποι εν τς" Ὁ 
ὡς εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ τύπον τῆς τῶν ψυχῶν ἐπι- 

μελείας τὴν χρῆσιν τῶν ἀπ᾽ ἢ" αὐτῆς λαυδά- μελείας τὴν χρῆσιν τῶν ἀπ ὑτῆς παραλαυύα 
τι 2 ΠΑ ΡΝ ΠΡ Ξ ἘΝ ; 

γειν. Ἔν ἐρημίᾳ ὃξ τῶν ἐξ ἰατριχῆς βοηθημάτων, 
: ΣΎ ΡΙΨ ΦΑΧΘΗ - 

μὴ πᾶσαν ἔχειν τὴν ἐλπίδα πρὸς τὴν τῶν λυπηρῶν 
Ἔ ; ἤ 

παραμυθίαν ἐν τῇ τέχνη ταύτη, ἀλλ᾽ εἰδέναι, ὅτι 

ἐρ ὃ 

ἦτε ὃ Κύριος, ποτὲ μὲν Ἑ 

᾿ 
αι 

δὴ Δ ΩΝ - ΓΡᾺ ς , θ0 ἡ οὐχ ἐάσει ἡμᾶς π᾿ τειρασνήναι ὅπ ουνάμεθα 

. »: 

“᾿ πὸ 

ὑπενεγχεῖν, ὥσπερ τό 

πηλὸν ποιῶν » ἐπα ΡΟ ασθκς προσέτασσεν 

εἰς τὸν Σιλωὰμ, χεῖτο τῷ βουλήματι ἴΩ ΕΝ τῶ 

“ μόνῳ, λέγων, θῶ. Ἶ καθαρίσῦ γητι - τινὰς δὲ χαὶ 
- - - Ψ᾿ 

ἐναθλεῖν τοῖς ἐπιπόνο'ς ἀγῆχες Ῥδοκιμοτερους αὖ- 
αὖ ᾿Ὶ - “ Ν ᾽ 

τοὺς διὰ τῆς πείρας παρασχευάζων " οὕτω χαὶ ἐφ 
Ε 

ἡμῶν, δτὲ μὲν ἀοράτως ἐχ τοῦ ἀφανοῦς ἐφαπτό- 

μενος, ὅταν τοῦτο ἈΠΟ Πν ταῖς ψυχαῖς τἰρδν χα- 

ταυάθη, δτὲ δὲ χαὶ ὑλικαῖς χεχρῆσθαι βοηθείαις 

ἐπὶ τῶν παθῶν ἡμῶν εὐδοχεῖ, τῇ παρατάσει τῆς 

θερεπειος ἔμμονον τὴν λ Σ εν τῆς χάριτος ἐμ- 

ποιῶν, ἢ χαὶ τύπον τινὰ πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν, ὡς 

εἶπον, τῆς ψυγῆς παρεχόμενος. Ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς 

σαρχὸς, ἥ τε τοῦ Ἰνηος ἀπόθεσις ἃ ἀναγκαία, χαὶ 

ἣ πρόσθεσις τοῦ ἐνδέοντος" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς 
ἘΥντα ββην ψ τ δι᾿ ΜΞΝ 
ἡμῶν, ἀποιχονομεῖσθαι μὲν τὸ ἀλλότριον, προσ- 
λαμόάνειν δὲ τὸ κατὰ φύσιν προσῆκον. Ὅτι ὃ 

ἄσνο ἀχὸ . 
Θεὸς ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον εὐθῇ “ χαὶ ἔχτισεν 

χρισε τεὺς ὀφθαμιεοὺς, χαί, ἐξίνϊε οομίος. ἸΡιάοπι δα. 
Ῥυΐπιις νίψασθαι πουσέταξεν. 

ἃ Τ4π|ὶ οὲ Βος. 

Ν35. υόνον. ᾿ 

ςΒ βϑσιππς βουλήυνατι μόνω, ΑἸΔῚ ἔγοσ 

τ σι ςτὸ ὉΠ τι. ὡς κα ὠἐΥΥΝΝ ν.""--““ππνν»"ν νον» ιν δον μιν ἀν...“ νὦ. κεν» ὦ-.»... 



ἈΕαΣῈ Εὐὔὐδϑι0ῦ5 ΤΒΑΟΘΤΑΤΕ. 

- δι ὃ -} - «“ τὰ “ -" , 

ἡμᾶς ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατή- 

σωμεν. 

Καὶ ὥσπερ ἐχεῖ τομῶν, χαὶ χαύσεων, χαὶ πιχρῶν 
φαρμάχων μεταλήψεως ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος θε- 

ραπείας ἀνεχόμεθα" οὕτω χαὶ ἐνταῦθα τὰ τμητιχὰ 

τοῦ ἐλεγχτικοῦ λόγου, χαὶ τὰ πικρὰ τῶν ἐπιτιμή-- 

σεων φάρμαχα ὑπὲρ τῆς χατὰ Ψυχὴν θεραπείας χα- 

ταδέχεσθαι χρή. Ὅπερ τοῖς μὴ παιδευθεῖσιν ὃ 
ἘΈΟΤΣ δι, ἊΣ ἈΠ ΟΝ  ος ἐν ἌΡ 

προφητιχὸς λόγος “ ἐπονειδίζων φησί" Μὴ ῥητίνη 

οὖχ ἔστιν ἐν Γαλαάδ; ἢ ἰατρὸς οὐχ ἔστιν ἐχεῖ; Διὰ 
᾿ἀρξων τ ΝΙ ν κ᾿ - έν κὰν κ ἢ 

τί οὐχ ἀνέδη ἴασις θυγατρὸς λαοῦ μου ; Καὶ τὸ ἐπὶ 

τῶν χρονίων δὲ παθῶν διὰ μαχροῦ χρόνου χαὶ διὰ 

βοηθημάτων ἀλγεινῶν τε δμοῦ χαὶ ποικίλων τὴν 
Ε 5" » " } - ᾿ ᾿ -Ὁ 

ἴασιν ἀναμένειν, ἔνδειγμά ἐστι τοῦ χαὶ τὰ τῆς ψυ- 

χἧς ἁμαρτήματα διὰ φιλοπόνου δεήσεως καὶ πολυ - 

χρονίου μετανοίας ἶ χαὶ ἀγωγῆς ἐπιπόνου, ἣν ἂν ὃ 

ὅ59 

ΨΘΙῚ 4υοά ]Π16 Πτιπὶ 6ϑὲ δὲ σΟΠίγΑΡ ΠῚ, δὲ ααοά 
ἄδεοβι,, ἀρροηΐ : 516 διϊδηι [π᾿ Δ ΠΪΠ}15. ΠΟΒΓ 015, ΠΟΠ 

ἈΡ5. ΓΤ {που «πιο Δ] 1θητι ΠῚ δϑὲ δὲ ΘΟ  ΡΑΥ ΤῺ 

γΘΙΠΟνΘΙΘ., οἵ παρά βθοιπάϊτιπη ΠΑ Δ ΠῚ δϑῖ, 

ἀϑϑιιηογο. 5 αιπἄθπὶ ἴδοις Ποῖ. ΠΟΠΊΪΠΘ ΠῚ Γ6- πρρῖο. σ- 

Οἴππὶ.,. ΠΟΒΩπ6. ὦ Ρολα Ορογᾷ σοπάϊ 1, τ ἴῃ 30. 

οἶδ. ἈΠ} ] 1] Θ 115. 
3. Ετ φιοπιδάπηοάππη {Π1Ὸ 5θοαγὶ, τιῦὶ 7, δὲ ἃπιὰ- 

γᾷ ΠΙΘἸΟΔ ΠΊΘ ΠΤ 51ΠΠΊ6ΡῸ ΠΟ ΓΘΟΙΙΒΔΠη115.5 ΘΟΡΡῸ- 
5 βαπαπαϊ οαλϑα : [ἴὰ Θὰ πὴ Πα, ΒΘΓΙΠΟΠΘΙῚ 

ΟΠ] ρσα του τ «Δ Π τυ Πην 15 ΒΘ ΘΔ ΠΊΘΙΏ 5, δὲ ἈΠΊΔΓ- 
Ἰοπία ΓΘΡΡΟ ΘΠ ΟΠτι ΠῚ ΓΘΙη θα ἴα ΡΥῸ ΔΠΪΠη86 τη6- 
ἄδ]α ορθῦδθ βγΘΙ τι Πὶ ὁ5ὲ ρϑυίουγο : φαο χαϊάθπη 
115. 4π| δπιθη αι! πῸη {πϑυᾶπὶ ΘΧΡΡΌ γα ΡΡΌρΠ6- 
{16115 5ΘΓΠΊΟ 5 [εἶ5 νου 5 : Μιιωπαιι τϑϑῖπια ποτὶ ϑόνεπι. 8. 

δ5ὶ ἐπ σαἰακά 3 ατιΐ πιϑαϊοιιδ τιοτι 65 ἰδὶ ἢ Οἴαγὸ 

τιον αἀϑοθπα! σαπαίϊο {ἰϊω ρορτεϊ τποὶ ἢ Αἴσιιθ 

πος δεϊαπη, σιοα ᾿π ΠΟΥ ὈΪ5. Ἰηνθίθ 15, ΡΘ. ἰοη-- 
Θ1ΠῚ [ΘΠΙΡΕ5.. ΡΟΓΠΠΘ ΔυΧ}] ἃ 5᾽τη 1} “Ο]ΟΥΘΠῚ 
οὐθαπεϊα οἱ να νᾶ, ΟΡ ΘΟ  Π 58 Π11855 ΤΠ] 010 Θϑὲ, 

ΔΠΙΠη86 {πΟ061|6 Ρθοσαΐα. μΡ61 5664 1|ὰ5 ργθοοβ., οἱ 
λόγος ἡμῖν αὐτάρχη πρὸς ἴασιν ὑποδάλῃ, ὀφείλειν 399 ἀϊατιιπαπη. μος ΠΙ [ΘΠ Δ ΠῚ, ἃ6 αἰ5ο! θ] πὰ πη 5θνο- 

ἡμᾶς ἐπανορθοῦσθαι. Οὐ τοίνυν, ἐπειδή τινες οὗ 

χαλῶς χρῶνται τῇ τέχνη τῇ ἰχτριχῇ., φευχτέον 
- "Ὁ ᾿ 4 5 ω 5 ὰ "ΝᾺ ΝΑῚ 

ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφέλειαν. Οὐδὲ γὰρ 

ἐπειδὴ μαγειριχῇ πρὸς τρυφῆς ἐπίνοιαν οἵ περὶ τὰς 
ἡδονὰς ἀχόλαστοι χέχρηνται, ἢ τῇ ἀρτοποιία, ἢ 

τῇ ὑφαντιχῇ, ὑπερδαίνοντες τὸν ὅρον τῶν ἀναγ- 
ῃ γδ ἡμᾶ ΤΣ δ τς πρὶ ΕΠ πἢ 

χαίων, ἤδη ἡμᾶς πάσας ὁμοῦ χρὴ παραιτεῖσθαι 
» ᾿ Ὁ -Ὁ ΡῚ - 

τὰς τέχνας " τὸ ἐναντίον μὲν οὖν, ἐχ τῆς ὀρθῆς αὖ- 

τῶν χρήσεως, τὸ ὑπ᾽ ἐχείνων παραφθειρόμενον 
᾿ τ “μ 

διελέγχειν. Οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς τὴν παρὰ 
τοῦ Θ “- Ἷ τὰ -Ὸ- ὃ βῥάλλ. ν᾿ ΕΑ, τ ΕΣ 

Θεοῦ χάριν πονηρᾷ διαδάλλειν χρήσει οὐκ εὔ- 

λογον. Τότε γὰρ ἐν ταῖς χεοσὶ τῶν ἰατρῶν τὴν ἐλ- 

πίδα ἔχειν τῆς ἑαυτῶν ὑγείας, χτηνῶδες " ὅπερ πά- 
ε δὲ Ἂ Ἂν 

σχοντάς τινας τῶν ἀθλίων δρῶμεν, οἱ καὶ σωτῆρας 

αὐτοὺς ὀνομάζειν οὐ παραιτοῦνται' τό τε πάντη τὰς 

ἀπ᾽ " αὐτῆς ὠφελείας ἀποφεύγειν, φιλόνειχον. Ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ὃ ᾿Εζεχίας τὴν παλάθην τῶν σύχων οὐχὶ 

πρῶτον αἴτιον ὑγείας ἡγεῖτο, οὐδὲ " τούτῳ τὴν αἰ- 
ἘΣ ἘΣΤοιΣ ὝΩΣ 

τίαν τῆς ἰάσεως τοῦ σώματος ἐλογίζετο, προσετίθει 

δὲ τῇ δόξη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπὶ τῇ χτίσει τῶν 

σύχων εὐχαριστίαν - οὕτω καὶ ἡμεῖς παρὰ τοῦ ἀγα- 
"Ὁ -Ὁ Ἁ εἶ - 

θῶς χαὶ φρονίμως οἰχονομοῦντος τὴν ζωὴν ἡμῶν 
- ᾿, Ἂ. 5 Ὁ - Θεοῦ δεχόμενοι τὰς πληγὰς, παρ᾽ αὐτοῦ πρῶτον 

4 Τὴ Δ οβϑὶϊ σοΐθυϊ ΠΡυῸ ργὸ ἐπονειδίζων ἸοσΊ αν ἐνο- 

νειδίζων. 

ΓἙΠΙἤοπος. νοίογοβ οἱ Ἀσρ. βθοπηάήιις χαὶ ἀγῶνος 
ἐπιπόνου ἦν, πιᾶ]6. Ν᾽ εἴογοϑ ἴγοϑ ΠΠΡΡῚ ρυτοῖον 055. χαὶ 

ἀγωγῆς ἐπιπόνου ἤν, τοοῖο. διατίπι ἀΠΠ 4 Π1 ἦτο ΠΡΕῚ 

ΓΙΟΡΘΠῚ., “πα Γᾶ ΓΟ ἃ 5ΆΠΑΓΟΠΘΠΙ ΠΟΡΪ5 51{Π-- 

οἰδπίθιη 6556 ΤΠ ΠΗ, ἃ ΠΟΡῚ5. ΘΟΡΓΙΟῚ ἄδθοΓθ. 
Νοη ἰσίσαν., 4αοπίαμη ἈΠΠΖᾺΙΪ ἀῦίθ τηθϊοὰ ΠῸΠ 
ΡΓΌΡΘ αἰαῖ, 6} 15 ΠΟ 5. π{Π|1185 ΟΠ Πἰ5. [πρίθπ- 
4ἃ 65:. Νϑάιιθ θῃΐπα, “ΠΟ ΠΙΆ ΠῚ ᾿Π ΘΠ ΡΟ Πί65 4]- 
ἄλληι νο]ρίατιι πη 5θοἰ ἃἴΟΓ65 ΘΟ τ πᾶν ]α, 81 μἰϑῖο- 

τα, ἀπι τοχίονία δὰ ἀ 6] 1οἷα5 Θχοορ ἀπά δ5 ἀθετππ- 
{ιν}, σἴιπ ΠΠΠ} 165 ΓΘΓ ΤΠ ΠΘΟΘΘΘΑ ΓΙ ΤΠ Θχοθήδηϊ, 

ΘΟὨΓΪΠτ1Ο ΟΠΊΠΘ5 51Π1|1}]} ἈΓΓΘ5 ΓΘ]1ΟΙ ἃ ΠΟΡΪ5 ἀθ θ6 η.: 

σοηγα ΡΟ ϊτι5, ἀιιοα ἃ}0 1158 σογγιιρίιπι {π|, 1 
ΘΧ ΥΘοῖΟ ᾿ρΒΑΥΠῚ 511 σΟΑ σ ΙΘ ΠάτιΠὶ Θϑ. 516 ΘᾺ ΠῚ 
δὲ ἴπ πηθα!οῖπα., ρα ΠΟΠ δϑὲ δοσθρίιπηι ἃ Π6Ὸ 

ΤΠ ΠῚῚ5 ΟΥΤΉΪΠΑΡῚ Ὁ} ΠΊΆΪ11ΠῚ τ511Π|. ΝᾺΠῚ οἱ ἴπ 

ΠΙΘ Ἰσουιι πὴ ΤηΔ Π 115. 58 ΠΙΓ 115. 51188. 506 ΠῚ (Ο]10- 

σατο, ΘΙ Πα ππιπὴ δῖ; 4πο04 [ἈΠΊΘΠ τιδὶῖ γΘΠΪΓΘ 

ΠΟΠΠ1}15. ΠΪ5θ γῚ5 ν᾽ 6 Π}115., 411 Θά πη πο γο- 

ῬΘΠταΠ 605 ἈΡΡΘΙΠγ 6 ΘΟ νΙΌΓΘΒ : ΘΓ ΘΟΠΠ ΠΟ ἃ 6Χ 
δὰ παβοθηϊα ΟΠΊΠΙΠΟ ἀΨΘΙΘΑΡῚ., ΔΠΙΠῚ δοί οὔ ϑ11- 

παῖ. 564 σἵοις ἘΖθοΟ α5. ΠΟΟΡ ΠῚ ΠΤ 554) ΠΟΠ 

Ραΐαβθαϊ ρΥΙ ΠΙᾺ ΠῚ 6556. 58 [815 διγῶ8 σα ιι58 1, Ππ6- 

4π| οἱ δοοθρίατῃ γϑίθυ θα Ὁ ΘΟΡρΡΟΥ 5. 5111 σα γ Γ10-- 

πΘη], 56 αὐ Ποῖ σ]ουῖαπι συ ΠΆΛΙ ΘΕ τ ΔοΙΪο- 

πηι Δ}6 8 ΟὉ σοπ 85. Προ : 516. ΠῸ5. ΖιΘηιΟ, 

οὐπὶ ο55. ὑποθάλῃ. ἘΔ ὑποσάλλῃ. 
ἃ ἘΔ τὰς ἐπ᾽ αὐτῆς. Αὐ ἄυσο Μίϑ5. τὰς ἀπ᾽ αὐτῆς. 

ΡΒ Ἔῤρ. ῥυίπιιβ τοῦτο, ΠὈ146πὶ (0}". ἰάσεως τοῦ τραύ- 

μάτος, πεῷμα Μαῖα ον αἰϊοπεηι σμΐ υπἱπεγὶς γε[ἐγε- 

Ραΐϊ «οσερίανι. 



00 8. ΒΑΒΙΠῚΙ ΘΕΘΑΡΕΞ 

5ἱ ἃ Πδὸ Ρὲπθ ρυιάεπίθυηιιθ υἱϊᾶπη ΠΟΞΕΓΔΠῚ ΠΊΟ- 
ἀδγαπίθ ρίασαβ δοοϊρίπηιβ, ΡΥ πηι πὶ αυϊάθη Ὁ 

ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

μὲν αἰτοῦμεν τὴν νῶσιν τοῦ λόγου καθ᾽ ὃν ἐπάγει 
τὰς μάστιγας, ἔπειτα δὲ τήν τε ἀπ' ταλλαγὴν τῶν 

Ἶρβο ρεῆπιιβ, αξ ἱπάϊοοι ΠΟῚ5 ΟΔΙ5ΔΠ15, ΟἿ Ἰίᾳ ( ὀδυνηρῶν,, χαὶ τὴν ὑποικονην, πρὸς τὸ σὺν τῷ πει- 

ῬΙδοζαμην : ἀδηάθ. πὲ ΠΡ υθηλαν ἃὉ Ϊ5. πιο ]6-- 
55, ἀειαγαθθ ποθὶς ρδιθηῖα, ἀάδοὸ τιξ τἰπᾶ 

τ. ὅοπ. το. ΟΠ Γοπίδοπ6 ργοϑίθε δἰϊΔ ΠῚ ΘΥΘηΤΕΠῚ., 4110 

ἘΣ ΡΟϑϑ᾽ Πη1|5 βι θγγθ. 
ἡ. (ΟἸ]ατπαπὶ διιΐθ πὶ ΠΟΪΚ βαπα ἐς 6 ΠΟΘ ΠΟ τ, 

Σηειτο.3ή. 5ῖν 6 Ρ6Ρ ΥἱΠῈΠῚ ΟἾθῸ Δ ΠΉ]5ἴ11ΠῚ., αὖ 1π 60 41] ἴπ- 
ή- Πεξ.50. οἸἀ1 ἴῃ ἸαγΓΟΠ 65, βῖγθ ΡῈ Ὶ ἤσιιβ, τἰὖ ἴπ ΕΖθομΐὰ., 

ὶ ΟΠ ΓΔΕ ΔΓΊΙΠῚ ΔΟΙΟΠΘ ΓΘΟΙρ  Πητι5. Νθο Φα 4 8 Π| 
Αἰ Πουτθ ἀν ὈΙ ΓΘ. Γ, βῖνθ πιοάο ᾿ηυ 510 }}} Πθιι5 

ΠΟΒ οσἰϑὲ, βσῖνθ σογρογθιμ αι ἀἀπὶ Δα ΠΡ θαῖ : 
{πὲ σοΓΡΟΓΑΪ ὰ 5ΘΡ ΡΟ ΠΕ ΠΊΘΓῸ οἰ Ποδοῖπ5. πὸη σοη- 

ἀποιπὲ δά πηὰπι5 ΠΟμΉΪπὶ ἱπὲ6 Π]σο πα πι. ΑἸ] 
ΘἰἸα ΠῚ 5506. σΑΒΕσΔΕΙΟΠ5. σαιϑα ἴπΠ ΠΊΟΡΡΟΒ5 οο]- 

Ἰαρβὶ, δὰ Ἀβρθυᾷ ΠῚ σγαν ΘΠ 7116 ΘΙ ΓΑΓΠΟΠΘΠῚ ΡοΓίο- 

7 

ρασυῷ παρασχεῖν χαὶ τὴν ἔχδασιν, τοῦ “δύνασθαι 
- ΞΙ 
-᾿ 

Δοθεῖσαν δὲ ἡμῖν τῆς ἰάσεως τὴν χάρι δ, ἢ διὰ 

τοῦ οἰνελαίου, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐμπεσόντος εἷς τοὺς λη- 

στὰς, ἢ διὰ τῶν σύχων, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Εζεχίου, εὖ-- 
χαρίατώς - ἀποδεχο τεθσα Καὶ οὐδὲν διοισόμεθα, 
εἴτε ἐχ τοῦ ἀφανοῦς γένοιτο ἣμῖν ἢ ἐπιμέλεια τοῦ 

Θεοῦ, εἴτε χαὶ διά τινος τῶν Ὀἰγοτχεῖτος ἃ πολ- 

ἀραδ 8 ἐνεργέστερον ἡμᾶς ἄγει εἰς συναίσθησιν τῆς 

παρὰ τοῦ Κυρίου χάριτος. Πολλάχις δὲ καὶ πρὸς 
παιδείαν περιπεσόντες ταῖς νόσοις, μέρος τῆς παι- 

δεύσεως χαὶ τὴν διὰ τῶν ἐπιπόνων θεραπείαν ὅπο-- 
τ -- ᾿ , Υ Ξ: Η “Ψ᾽ 

το πήἄλπι μοθπδθ ΙοσῸ σΟΠπ θη Πα. 5ιιπηι5. Πα] ἢ στῆναι χατεδιχάσθημεν. Οὔτε οὖν τομὰς, οὔτε χαύ-- 
ΠΘΠ06 5θοξοπθϑ, ΠΟ] 16. πΞΈ ΠΟΘ, ΠΘΩΠ6 ΔΟΥΙΠΠῚ 

ΤΟ ΘΒ ΟΡ ΠῚ] 116 ΓΘ ἀἸΟΥῚΙΠῚ ΔΟΘΓ αἴ θην, ΠΟ] Π6 

Ἰπθάϊα5, πο ι6 δχϑοΐδηῃ αἸςθῖςθ δὲ ψ] 5 ΓΔ ΠΟ ΠΟΠΊ, 

ΠΟΙΖΙΘ. ΤΟΥ ΘΧΙ ΠΑ] ΠῚ ἃ 5ΠΠ ΠΟ Π ΕΔ ΠῚ ἃ ΠΟΡΪ5 

ΓΘΡ απ 5 6556 γθοῖα ΓΑ σα θὲ, καῖνο ἴάτη 

(γαγϑιιβ ἀἰσοὺ ΡΡΟροβῖτο ἀπ πγαΡ ἘΠΠ| τα τῖ5, σαΐρρ6 

οαϊ πος ΘΧΘΙΡ ΠῚ ΡΥ ΟΡΟϑ τι ΠῚ 511. αὶ ΠΠπὰ ἴπ 

51Π|051115 ΟΠ ΓΑΓΟΠΘ ᾿Πη] αν] ἀἸσοαι. ῬΘΥΙοα τι πὴ διι-- 

ἴδ] δϑὲ ΠῸΠ Πα θογΘ., ΠῸ ΠΊΘΠ5 π᾿ ΘΓΓΟΙΘΠῚ [ἢ - 

οἷάαϊ, ιαϑὶ ΟΠ. ὨΪ5. ΠΊΟΥΡι5. 5} 051 115. τη Ἰ οἴ πῶ 
Ἰπάϊσεγθε. ΝῸΠ ϑηϊη παῖε ἔθ πᾶς ϑπὶ 

ΦοαΥ 1 Π65. ΟΠ Π65, ΠΟΙῸ6 ΘΧχ ὙἹΠο5ὸ νἱσῖι, ἀὰξ Ε 

4115 αι θιιβάαπη σοΡρΟνΆ Πθτ5 ΡΥ Ι ΠΟΙ Ϊ5 ΠΟ 5 δο- 
οδάπηξ : σαϊθι5 φυϊάθπι σαγαπἶθ ἀπ 6 η} 6556 

πη Ἰοῖπα πὶ ΠΟΠΠιπ αᾶπὶ ν] ἀθιηῖι5. ϑεθρθ ΘΠ Ϊ ΠῚ 

ΠΠΟΓΪ 5 ΠῈ ῬΘΟσδτου ΠῚ πηι οἴδθ, δα σοηνοιίθη- 

Ῥιον.3.15. (05 ΠῸ5 Ἰγγοϑαῖςθ. Ομθπι δπῖπι, παῖε, αἰ ἰοὶξ 
τ. Ὅοτοαι. Ποπιῖπιις, δαςίϊσαϊ. Τίθπι., 1460 ἱπίει σὸς τποϊεὶ 

Ἐν Ὁ ἐπῇγπιϊ, εἰ ἱπιδεοιϊϊϊος, οἰ ἀογπιῖιπε πιμῖιῖ. δὲ 
ἐπῖπε τιοσπιδίἴροος αἰγιιαϊσατδπις., τιοπὶ τεξίιδ 

7μαϊοαγεπιῖε. ἔλιιπι ἡιαϊσαπειιτ απείθηι αὶ Π)οπεῖνιο, 

ε τ ΓΝ τ , ᾿ 
σεις, “οὔτε διὰ τῶν δριμέων χαὶ ἐπιπόνων Ἐπτρος 

χων ἀλγήματα, οὔτε ἀσιτίας, οὔτε διαίτης ἀχριδῇ 
΄ -Ξ 

μέτρα, οὔτε ἀποχὴν τῶν φθειρόντων παραιτεῖσθαι 

ἡμᾶς ὃ ὀρθὸς λόγος ὑπαγορεύει " σωζομένου (πάλιν 
ον ἐξ Ὁ ἘΞ 
λέγω) τοῦ σχοποῦ τῆς χατὰ Ψυχὴν ὠφελείας, ὡς 

δείγματος λόγῳ τὴν ἑαυτῆς ἐπιμέλειαν πᾶν- 

νης. Κίνδυνος δὲ οὐχ ὃ τυχὼν εἰς μετεωρι-- 
ν ᾿Ν 

σον τὴν διάνοιαν ἐχπεσεῖν, ὡς παν τὸς πάθους τῶν 

ἐξ ἰατριχῇς βοηθήματων προσδεομένου. Οὐ γὰρ ες τρΙΊΧῚ, 7 ηματ προ ξομξ - γᾶς 
ΡΥ τ σεν, τ τ - 

πάντα φύσεώς εἶσιν ἀῤῥωστήματα, οὐδὲ ἐχ πλημ- 
μελοῦς διαίτης ἥμῖν, ἤ τινων ἄλλων σωματιχῶν 

ἀρχῶν τ προσ ΟΕ ΥΩ πρὸς ἅπερ ἐνίοτε ἜϑηρΞ τὴν 

ἰατ ρι χὴν χρησιμεύουσαν. Πολλάχις γὰρ χαὶ μάστι- 

γες ἁμαρτημάτων εἰσὶ τὰ ἀῤῥωστήματα, εἰς ἐπ'- 
Ἁ , -, 1 - 

στροφὴν προσαγόμενα. Ὃν γὰρ, φησὶν, ἀγαπᾶ 
- χ᾽ εἴ - - 

Κύριος, παιδεύει. Καὶ, Διὰ τοῦτο ἐν ὅμῖν πολλοὶ 
Ξ Ἐὰ 
ἀσθενεῖς χαὶ ἄῤδωστοι, χαὶ χοιμῶνται ἱχανοί. Εἰ 

. ΄“ Ἁ “ ΕῚ Ἄ 9. ᾿ 

γὰρ ᾿ξαυτοὺς διεχρίνομεν, οὐχ ἂν ἐχρινόμεθα. ἐπὶ ἰγυϑ τ ᾽ τη εάν 
᾿΄ μι. ἐπ ν , ᾿ιι ΄ - ι 

Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ Κυρίου, παιδευόμεθα, ἵνα μὴ 
κ - ; - ΄ΐᾷ᾿" ἈΝ , 

σὺν τῷ χόσμῳ χαταχριθῶμεν. Τοὺς οὖν τοιούτους 
ς ἤν, Κ ἔ5ῦτιν ον τὸς ΠΝ νν φῶς 9 
ἡσυχάςοντας, χαι ΤΡ ΕΟ τς τῶν ἰατρίχων ἐπιτη 

δοττὶρίππιισ, τιξ τιοτὲ σιίπι ἰος πιίπάῖο απ πθηιγ. ἐν δευμάτων, ὑπομένειν χρὴ τὰ ἐπαγόμενα, ὅταν 
Οὐ ΟὈΓ ἢ “τι 5απὶ Πα] ϑιηοϊ, αὶ ποβῖνα 
Ἰρβουτη ἀοἸϊοῖα σΟσ ΠΟΥ ΘΥ  Πητ5.. τιδῖι τηθ Ἰοἰ Π:θ 

ῬΓΦΟΙΘ  ΠηΪσ50, ροσΠδ5 5101 ΠΠαῖας. 46] 6πὶ 5:6 πεῖο 

ΑΠῈοῖι, γι ο. ῬΘΥίοσγθ, Ἰαχίαᾳ δαπη, 4αὶ αἰχῖε, ἤσαηι Ποπιϊπὶ 
ΡογίαΡο, πιιοτιίαηι ρεοσανὶ οἱ : οἵ ἴα δπιθη αν 

56. 1 αἴσποβ ΡΟ π θη: ἔγαοῖιβ δάδπηξ : ̓ἴθη 

« ες. Ῥυίπιις δύνασθαι ὑμᾶς. 

ἃ Τάεπι ΔΞ:. ἵστως ὑποδεχώμεθα. 

« ἘΔ οὐ τὰ διά. Ατ Με: ἄπο οὔτε διά. ΑἸΙφυδπῖο 
Ῥοξὲ ἴπ Ὑοσϑι! τ οἴετὶ ΠἰΡτὸ σοτταρῖε Ἰοσῖτιν οὔτε ἀπο- 
δογὲν τῶν φθ. 

’, ε “« ) Ἀ ν 
γνωρίσωμεν ἑαυτῶν τὰ πλημμελήματα, χατὰ τὸν 

εἰπόντα - Ὀργὴν Κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὖ- 

τῷ ᾿ χαὶ τὴν διόρθωσιν ἐπιδείκνυσθαι, "διὰ τοῦ 

ποιεῖν χαρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, καὶ μεμνῆσθαι 

γιὴς γέγονας" μηκέτι 
σοι γένηται. ἢ Γίνεται 
φ 

᾿ 
βαννε: δ 

οὗ Κυρίου εἰπόντος " Ἴδε 

ταῦπυς ἍἴΞ. ἑ ι 

α ψείεγες ἄπο πρεὶ διὰτ τὸ 

Β δὶς Μίξξ. ἄπο ργαῖΐεγ ὐκάβεβιδαπαται Ἑστε γί- 

νεσθαι. Μοχ Ἀδα. ῥυίπιβ δὲ ὅοξξ. ὥσπερ γάρ. 



ἈΕΟΌΙῈ Εὐὔδιῦθ ΤΒΑΟΤΛΤΑ͂. 

δέ ποτὲ χαὶ κατὰ ἐξαίτησιν τοῦ πονηροῦ, ὥσπερ 

ἀγωνιστὴν μέγαν, συγχαθιέντος αὐτῷ εἰς τὸν ἀγῶνα 
τοῦ φιλανθρώπον Δεσπότου, καὶ τὴν μεγαλαυχίαν 
αὐτοῦ διὰ τῆς εἰς ἄκρον ὑπομονῆς τῶν δούλων ἕαυ- 

τοῦ χαθαιροῦντος " ὅπερ ἐπὶ τοῦ Ἰὼδ γενόμενον με-- 

μαθήχαμεν. Ἢ χαὶ εἰς ὑπόδειγμα τοῖς ἀφερεπόνοις 

παράγονται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ οἵ δυνάμενοι μέχοι θα- 

νάτου ἐγχαρτερῆσαι τοῖς ἀλγεινοῖς - ὡς ὃ Λάζαρος, 

ὃς τοιούτοις ἕλχεσι συνεχόμενος, οὐδαμοῦ γέγραπται 
οὔτε αἰτήσας τὶ τὸν “ πλούσιον; οὔτε δυσαρεστεθεὶς 
τοῖς παροῦσι" διὸ χαὶ ἔτυχε τῆς ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ 
᾿Αδραὰμ. ἀναπαύσεως, ὡς ἀπολαδὼν τὰ χαχὰ ἐν τῇ 
ζωῇ αὐτοῦ. Εὕὔρομεν δὲ χαὶ ἄλλην αἰτίαν ἀῤῥωστη- 

μάτων τοῖς ἁγίοις συμθαίνουσαν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπο-- 

στόλου. Ἵνα γὰρ μὴ δόξῃ ὑπερθαίνειν τὸν ὅρον τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως, χαὶ μή τις αὐτὸν ἅ λογίσηται 

ἐν τῇ φυσιχῇ κατασκευὴ ἔχειν τι περισσὸν ( ὅπερ 

ἔπαθον οἱ Λυχάονες, στέμματα χαὶ ταύρους προσά- 
γοντες), εἰς παράστασιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, 

τῇ ἀῤῥωστία συνῆν διαρχῶς. 

Τί ἂν οὖν τοῖς τοιούτοις παρὰ τῆς ἰατρικῆς γέ- 

νοιτο χέρδος: χαὶ οὐχὶ μᾶλλον χίνδυνος, μετεωρι- 

ζομένοις ἀπὸ τοῦ ὀρθοῦ λόγου εἰς τὴν τοῦ σώματος 

ἐπιμέλειαν ; Τοῖς γε μὴν ἐκ πονηρᾶς διαίτης τὴν 

ἀῤῥωστίαν ἑαυτοῖς συναθροίσασιν, οἷον τύπῳ τινὶ 

χαὶ ὑπογραμμῷ χρηστέον τὴ τοῦ σώματος θεραπείᾳ, 
πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν, καθὰ πρότερον εἴ- 

ρηται. Ἢ γὰρ ἀποχὴ τῶν βλαπτόντων χατὰ τὸν 
ἰατριχὸν λόγον χαὶ ἡμῖν ἐστιν ὠφέλιμος, ἢ ἐχλογὴ 

τῶν χρησίμων, ἣ φυλακὴ τῶν παραγγελμάτων. 

Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ τῆς σαρχὸς ἀπὸ ἀῤῥωστίας πρὸς εὖε- 
ξίαν μεταδολὴ παραμυθία γινέσθω πρὸς τὸ μὴ 
ἀπογινώσχειν ἡμᾶς τῆς ψυχῆς, ὡς οὐ δυναμένης ἐκ 

τῶν ἁμαρτημάτων πρὸς τὴν οἰκείαν πάλιν ὅλοχλη- 

ρίαν διὰ τῆς μετανοίας ἐπανελθεῖν. Οὔτε οὖν φευ- 

χτέον πάντη τὴν τέχνην, οὔτε ἐπ᾽ αὐτῇ πάσας τὰς 

ἐλπίδας ἔχειν ἀκόλουθον. Ἀλλ᾽ ὡς χεχρήμεθα μὲν 

τῇ γεωργιχῇ, αἰτούμεθα δὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ τοὺς 
καρπούς" χαὶ τῷ κυδερνήτη “ μὲν τὸ πηδάλιον ἐπι- 

ς ἘΠῚ εἴ ἀππ5 Ν5. τι τὸν πλησίον, α ῥγοαΐπηιο, ΘΟΥ - 

γὰρίθ. ΑἸτὰβ. Μ5. πλούσιον, ἐπιοηαϊο. Οοάοχ Ὑοβ5. 

τοιοῦτον τὸν πλούσιον. 
ὦ Ἄρσ, Ῥγίπιιβ λογίσαιτο, Μ᾽ 5511 γϑίιιβ ΠΡ νυ ἐλογί- 

σατο. ϑιίαϊϊπι ἔγο5 Μί95, ρυιίον οββ, ὅπερ ἔπαθον οἵ 

ΤΟΝ. ΤΙ 

ὅ0] 

ΠΊΘΠλΪ ἢἶδ86 ΠΟπλΐπὶ, «αὶ αἰχὶῖ, οθ6, σαπας 78-- 
αἴιι5. 65: 7απὶ τιοῖδ ρϑοσαῦθ, πιο ἀδίογίις εἰδὶ αἰὶ- 

γιά οογϊποαϊξ. Ἀςοϊάϊιηξ δι θῆν διὰ πὴ ΔΙ σπα πη 40 
ΦΘΥΠ Ι  ἴη65.,. Ροβιι!αηίθ ἀἰα 010, οὐτηλ 50 ]ΠἸοοὶ 

θοπῖσαιιβ Πουΐπιι5. ΔΙ᾿ τιον ν 6]: ΡῈ ΡΊ]Θηι πιὰ- 

ϑπιιπὶ οἰπ ἰρ50. ἴῃ σου ΘΠ. ΘΟΠΊΠΉΪΠΕ, δὲ 78-- 

Οἰδπ Ιλ η ἰΡ51115 511} 86 ΨΟΡΕΠῚ 5ῈΠΟΡ ΠῚ [0]6- 

γα Πα ἀθρυίμῖΣ : ἀπο ἴπ 10} [οι [{|556 
αἰἸαἸοίπιι5. Αὐὰξ δια πν 115. {πὶ τ] ΟΡ} ᾿πί016- 
γδηΐθ5. ϑδιιπί, ἴῃ ΘΧΘΙΏΡ] ΠΏ ἃ Ὥθο ΡΙΟΡΟΠ Πα 

αυϊάδλμη, 4α] Δάγογϑα δ ΠΟΥ ΓΘ ΠῚ π5641|6 μού βον 6-: 
γαπίον ΤΟ ΘΙ αν 6. ροϊπθυιηΐ, νϑ]αὶ ΤιΑΖΆΓΊΙΒ 7. (αὶ 

απ ἴοΣ δὲ ἴα! 5. π] ον θιι5. Αἰ ΠΙοαν έν, πιι5- 

«πη ἔλθη δου τιν ἀυϊἀψαδπι 10 110 ἀἰνίτα 
δα ᾿ ΘΕ ν 556, ἀπ ΠΟΥ ΟΒΙ ΠῚ 56. ᾿  Ὁ65{1{|588. οἱ π]0-- 

Ἰδϑίι πη Ὁ Ῥυωϑθηΐθιη ΓΘΥ ΠῚ βίατιην. ΟΠ ΡΙΌΡ ΟΣ 
Ἀ5ΒΘυἴιι5 δϑὺ ΓΘ Π]6 ΠῚ πὶ 51ππ| ΑἸΡΡα 65, [ΠῚ Δ ΠῚ 

4] τϑοθρίβϑοι τη ἴῃ νιϊὰ 5πὰ. Θὰ πὶ δὲ 
Δ] ΤΟΥ τα πὴ πη] ΣΟΥ ΠῚ Οατιβϑαγη 1Π 58 ΠΟΙῚ5 ΘΟΠΠΠσΘΡΟ 
ΤΈΡΘυΙΠηι5, ψ ΠΕ ἴῃ Αροβίοϊο. ΕΘ ηΪ ΠῚ Π6 Πα [88 

τοΡηλϊπτιη γἰἀθυθιιν Θχοθάθυθ, ΠΟΥ 6 “1 Π5Ρ1Δη1 ἃγ- 
ῬΙτγα ίιι" ΘΙ πὶ Πα αν ΓΟ. ΔΙ ]υ ἃ 5010 Π]8 7115 
δὲ θχϑο!!θητίι5. πάθον (πὰ νίϑι! δϑὲ Πυγοδο- 
ἰ]ι15, 4] δἱ σου Πᾶ5 ΟΡ Ό] ΘῈ δὲ ἴδιιγ05), Ἰἀοἶγοο 

αὐ ἀθοϊαγαπάαπι παιιγαμ) Ππι]ὰ ΠΑ1 {π|6 1161 ΟΕ Πὶ 

φρυϊ ὰἀἴπ6 σΟΠΠΙοἰαραίαν. 

δ. Οὐὰ Ἰρίταν Θη]Ο] Π] 6 ΤῚ ΘΧ πηθ] οἱ πὰ 8οο6- 

ἄδθγδ ροϑϑὶξ δ]ιβιποάϊ Πμομη!η θι157 σοι ΡΟ ΐτι5., 

«πο οἶδ ρουϊου]ιπι πὸπ ἰπηροπάθι, αυϊ 50 ]]Π1οοὲ 

δ ΘΟΥΡ 5 οὐ Πα τιη 56. ἃ ὕΓδοία γ 10 πὸ ἀνογία πηι} 

Οὐἱ γϑρῸ δχ ρῦανα εἴσῖα 51} 10 515 ἀβοίνογθ 1η{- 

ΝΘ ΠῚ... ἴἱ ΘΟΓΡΟΥΪ5. Θα ]0Π6, “151 αι δὴ} 
τ }Ρ0 δὲ θχθῃι ραν, δ ἀηἰπηλ πὶ Οὐ ἃ πΔ 1} τ] (16-- 

Ῥδηϊ, δίοιις βιιρθυῖτβ. ἀϊοίαμ 65. Ἐ θη η δὲ Θχ τ 

ποϑίγα [πϑυϊ τ, ἃ ΠΟΧΙΪ5. 6Χχ πιθά σα γ ΓΟ Π6 ἃ 0511-- 

ΠΟΙ, Ὁ{|1ὰ 56 ΠΠσ 6 γ6, Ῥυθθοθρία βουνᾶγο. ΑἸ]α6 
᾿ρϑὰ διϊα πὶ σοῦ ΡΟΥΪ5. ἃ]ν ἱπΠγηη τατθ ἃ θοπᾶπι μὰ-- 
δια ἀἸ πο πὶ σοπιμηα 0 511 ΠΟΪ5. Ιθ6Ὸ 501Δ{1], Ὁ 

Π6 ἀδβρϑυθιηιθ (6 ΔΠΪπηὰ , “πιαϑὶ ΘΧχ ΡΘοοδ 5 δὰ 

518 ΠῚ ἰρδῖιι5. ᾿πιθρυ ἴθι. ΣἜΓ5115. ΡῈ ΡΟ] 6 η- 
τἴάπι γθυουῖ ποη ρόβ5θῖ. Νϑάτιθ ᾿σίταν Γυριοπα 
ΡΘΠἰτα5. ἃγ5 δῖα θϑῦ, ΠΘήτι8 ἴῃ Θὰ ΟΠ] Ϊ5 5065 601- 

Ἰοοαπάα. 564. αιθπιδάπηοάιιπι. τ{{πλπν αι! ἄθιη 

ΔΘΡΙοα] γ ν 564 [Δ Π6η ἃ )60 ρθε πη1ι5 [ππποῖτι5, 

δι. φαθιπδἀπιοά τη) ΘΟΠλΠ ΕΓ πι15. σαι] πδοα τη 

λυκ. Βορ. [εγεϊαβ οὐ οἰ ὥσπερ ἅ. Νοο 1[ὰ χατ]ῖο ΡοϑῈ 

ΟἹ». στέμματα, χαὶ τράγους, οογ ΟΝ α5 οἵ Πίρεος. 

ὁ Τα τ χυθερνήτη, δὲ τό. Απεαχυΐ {γ68 ΠΥ χυδερνή- 

τηυΐδν τό. 

οαπ.5. τή 

ον. ἃ. 6. 

Ζιις.10.20., 

4ει.τή.1τ8 



1: δ, χ0, 
91: 

02 

δα γα ἴουὶ., Τθιι γ Θ᾽ Ὸ ΓΟΘΆΠΗΙ5 τὐ ΘΧ ΡοΪαρο 
ον δ Δ Π}}15. ἸΠΟΟΪ] τ 165 : [ἃ ΠΟΘ 16. 51 ΟΠ γΔ1]Ὸ 
51η1{.. τηθ Ποῖ} Ἀν ΟΟΘ 115, ἃ} θὰ Ππι85 πη 60 
Ῥοπϑηδα δϑὲ 5ρ6 ποῃ θχοϊϊπηιβ. ὙΊάθεαν ἀπ μι 
ΤΏΙ Ππδθο ἃν5. ἃ σΟΠ ΠΟ Π απ) “ΠΟ 416. ΠΟ Ρᾶ- 
ΤΠ} ΘΟΠἤονγθ. γ]άθο θηΐμπ δὲ νο]ρίαίοϑ ἃ} ᾿ρ5ἃ 
ΤΘΒΟΙΠΩΙ, δὲ βαι θα θη ἀδηη πανὶ, δὲ νἱοίιι5 γνανθ-- 

ἴθ}, ΠΙΠΉ]Δ ΠῚ Π16. 1Ππ ἈΡΡΑΥΔΠ 5. ΘΟΠἸΠ]ΘΠ 15 

50] 6.1] η νοΐ Ἰποομ πολ ἈΡΙΘσανὶ : δὲ ἴῃ 
51 Π]Π18 Πα ΠἸ ΘΠ ϊα πὴ ἃ}0 ΘΔ 6 πὶ ἀρ ΡΟ] ]αΥῚ 58 Π 118 {15 

5. ΒΑΒΙΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

, - - ἥ , “᾿ Ὁ ; 

τρέπομεν., τῷ Θεῷ δὲ προσευχόμεθα ἐχ τοῦ πελά- 
Ἐ γους ἀποσωθῆναι" οὕτω χαὶ ἰατρὸν εἰσάγοντες, ὅτε 

λόγος ἐσυγχωρεῖ, τῆς πρὸς Θεὸν ἐλπίδος οὐχ ἀφι- 
, ΞΕΟΥ, δὲ χαὶ ἌΣΝΣ ἢ » ᾿. στάμεθα. ᾿Εμοὶ δὲ χαὶ πρὸς ἐγχράτειαν οὗ μιχρὸν 

- : ᾿ « -"ἢ }} [ἢ συντελεῖν ἣ τέχνη φαίνεται. “Ορῶ γὰρ ὅτι καὶ τρυ- 
φὰς δάποχόπτει: χαὶ πλησμονὴν διαδάλλει, χαὶ 

ποιχιλίαν διαίτης, καὶ περίεργον ἀρτυμάτων ἐπί-- 
νοιαν, ὡς ἀσύμφορον, ἀποπέμπεται " χαὶ τὸ σύμ.- 
παν, τὴν ἔνδειαν μητέρα τῆς ὑγείας ἀποχαλεῖ, 

“τ - 3 

ὥστε χαὶ κατὰ τοῦτο οὖχ ἄχρηστος ἡμῖν ἣ παρ᾽ αὖ- 
τ Δ [16 Π1, [ἃ ἘΠ ΘΧ ΠιΔ0 ΘΕᾺ ΠῚ ΡΑΓΙΘ 6}115 ΘΟ Β.ΠΠ11Π} 401 τῆς συμόουλή. Εἴτε οὖν χρώμεθά ποτε τοῖς τῆς Ν ἠ 
ΠΟ] 15. ̓πι} 116 ΠῸΠ 51. ϑῖνθ ἰρίταν αὐτὶ πλαν 4}1-- 
«πᾶ η600 τηθ οἴ ηξο ρυδοΘρεῖ5, ϑῖνθ ἃ ΓΘρΡ ἀἸ Δ Πη115 
ΟΡ ΑἸ Φυπὴ οατιϑὰ Π) ΘΑΡΊΙΠῚ, 41ιἃ58 ἈΠῖδ6 ΠΙΘΠΙΟ ἃ - 
ὙἸΠ.115, ἤπιΟ ϑρθοϊαηάιτιπ) οϑί, αἰ Π 60 Ὀ]ΔοθΆΠλι15, 

ΟΠ Β.] ΔΓ 116 ΔΠΪΠιδθ. ΕΠ} 112. Θὲ ΘΟ] ΘΑ αι" 
γηὰπάδταπι ΑΡΟΒ[ΟΪΪ, αὶ ἀἰοῖν : δὲν ὁγθὸ τπαπ- 
αἰμιοαῖϊς, οἰνε δινιιὶ5, ον φιιια ἐαοϊεἰς, οπιτιῖα ἵτι 

εἰογίαπι 1)εὶ αοϊίο. 

ΓΆΡ. [ογιϊ5 οἱ Ν᾽ ο55. συγχωρήσει. ΠῚ ἄοπὶ Θἀ 1 τῆς 
πρὸς αὐτὸν ἐλπίδος. (ὐοϊοο5. ποὴ Ραιιοὶ ργρῖον Υ ο55. 
τῆς πρὸς θεὸν ἐλπίδος. 

ἰατρικῆς " παραγγέλμασιν, εἴτε παραιτούμεθα, κα- 
- δ 

τά τινα τῶν προαποδεδομένων λόγων, ὃ σχοπὸς 
“ ΟἿ , 

τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως σωζέσθω, καὶ ἣ ὠφέ- 
- τ ΓΦ 

λεια τῆς ψυχῆς οἰχονομείσθω, χαὶ τὸ πρόσταγμα 
Ὁ Δ » , ΤΌΣΟΝ ἃ ν᾿ Υ 

τοῦ ἀποστόλου πληρούσθω, εἰπόντος" Εἴτε οὖν 
Ἂ ; 

ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἷς δό- 

ξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 

5 Ἰῃ γοββὶὶ νεῖν Πἰργὸ Ἰορίταν τρυφὰς ἐπιχόπτει. 
α {{πιι5 Μί5. ἰατρικῆς ἐπαγγέλμασι. Νῖοχ Ἀθξ. ΡΥπλιις 

Ἐπιθη αι τὸν ἀποδεδομιένον λόγον. 











δυήνοτεῖῃ, οἱ Τοτοιΐο 

ἘΠ ΊΤ, 

ὉΟ ΝῸΤ 
ΒΕΜΟΨΝΕ 
ΤΗΕ 
ΠΑΚΡ 
ΕΚΟΜ 
ΤΗΙ5 
ΡΟΟΚΕΤ᾽ 

Αὐοσο  ἰρταωστν Οετγά Ῥοοκοεῖ 

Ὅπαος ΡῬᾳῖ. "᾿Εεΐ. Ἰπάεχ Εἰϊο᾽" 

Μϑάο ὃν ΠΒΕΆΕΥ ΒΌΒΕΑυ 



ϑ
ῳ
ᾳ
σ
ν
ν
 


